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Περίληψη

Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων υποκίνησης και ανάπτυξης στελεχών είναι 

υψίστης σημασίας για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως της δραστηριοποίησής τους, πόσο 

μάλλον όταν εξετάζουμε ασφαλιστικές εταιρίες. Για τις τελευταίες, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των σχέσεων εργασίας/συνεργασίας 

(που θα αναλύσουμε παρακάτω), ο παραπάνω σχεδιασμός είναι καθοριστικός τόσο για 

την συνέχιση της λειτουργίας τους, όσο και για την στρατηγική τους ανάπτυξή.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα αρχίσουμε με μια ανάλυση του περιβάλλοντος της 

ασφαλιστικής βιομηχανίας στην Ελληνική επικράτεια με συγκριτικά στοιχεία από το 

1989 έως το 2006. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει τα μερίδια πωλήσεων των εταιριών, τα 

βασικά μεγέθη του κλάδου σε σύγκριση με την Ευρώπη και τέλος τα δίκτυα πωλήσεων 

εξαρτημένων (υποκαταστήματα εταιρίας) ή  ανεξάρτητων γραφείων (πρακτορεία). Θα 

αναφερθούμε επίσης στον ρόλο του δικτύου πωλήσεων, τα είδη του παραδοσιακού 

δικτύου και τους εκπροσώπους του. 

Στην πραγματοποίηση της εμπειρικής μας μελέτης θα μας βοηθήσουν οι θεωρίες της 

υποκίνησης και κάποια θεωρητικά υποδείγματα όπως: 

 οι θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας, 

 η θεωρία της προσδοκίας η οποία θα συνδέσει: την αυξημένη παραγωγικότητα με 

την ικανοποίηση και την περαιτέρω υποκίνηση των στελεχών. Καταλυτικός 

παράγοντας αυτής της σχέσης η άμεση σύνδεση αμοιβής με τα παραγωγικά 

αποτελέσματα, πρακτική που ήδη εφαρμόζουν σε μεγάλο εύρος οι ασφαλιστικές 

εταιρίες. 

 η θεωρία της στοχοθέτησης, 

 τα θεωρητικά υποδείγματα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

 οι θεωρίες ανάπτυξης ηγετών, 

και τέλος θα αναλυθούν 

 οι παράγοντες ικανοποίησης των στελεχών. 
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Στο δεύτερο μέρος με την βοήθεια των θεωριών του πρώτου μέρους, της ανάλυσης του 

ασφαλιστικού κλάδου και του ρόλου των διαμεσολαβούντων στη ιδιωτική ασφάλιση, θα 

μελετήσουμε την σκοπιμότητα των πρακτικών που εφαρμόζουν ήδη οι ασφαλιστικές 

εταιρίες στην διαδικασία της επιλογής/στρατολόγησης, της εκπαίδευσης, του σχεδιασμού 

καριέρας, της στοχοθέτησης, και στον σχεδιασμό συστημάτων αμοιβών και 

επιβράβευσης. 

Θα δείξουμε ότι όλες οι παραπάνω πρακτικές στοχεύουν στην ανάπτυξη και ανάδειξη 

ικανών στελεχών με ηγετικές ικανότητες και στην υποκίνησή τους όχι μόνο για 

αυξανόμενη παραγωγικότητα αλλά και για εταιρική δέσμευση που θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη δικτύου παραγωγικών συνεργατών από όπου θα αναδειχθούν εκ νέου τα 

μελλοντικά ηγετικά στελέχη. 

Τέλος στο τρίτο μέρος θα αναλυθεί ο παράγοντας ικανοποίηση ως εξαρτημένη 

μεταβλητή, (οι παράγοντες που δημιουργούν αίσθημα ικανοποίησης) προς αυτή την 

κατεύθυνση  διεξήχθη έρευνα, με την βοήθεια πέντε επιλεγμένων παραγόντων 

ικανοποίησης. Από τους ερωτώμενους ζητήθηκε να κατατάξουν (κατά την γνώμη τους) 

σε φθίνουσα σειρά σημαντικότητας τους πέντε παράγοντες που συντελούν στην 

εργασιακή τους ικανοποίηση και κατ’ επέκταση στην εταιρική δέσμευση.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την παραπάνω έρευνα καθώς 

και κάποιες προτάσεις βελτίωσης των πρακτικών που ήδη εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές 

εταιρίες.

Εισαγωγή
 

Στην μελέτη μας κυρίως θα ασχοληθούμε με τις στρατηγικές ανάπτυξης και υποκίνησης 

που αφορούν στα δίκτυα διανομής και συγκεκριμένα στους ασφαλιστικούς 

διαμεσολαβητές και στους ασφαλιστικούς πράκτορες/μεσίτες, οι οποίοι αποτελούν το 

παραδοσιακό δίκτυο πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιριών, που «παίζει» καταλυτικό 

ρόλο από το παρελθόν έως και σήμερα και ακόμη κατέχει την σημαντικότερη θέση από 

πλευράς ύψους παραγωγής.

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί η ιδιαιτερότητα των δύο αυτών 

επαγγελματικών ομάδων. Έχουν αμφότερες τον χαρακτήρα του ελεύθερου επαγγελματία 

και έτσι αποκτούν την διακριτική ευχέρεια, από την μια να  διαλέγουν τις εταιρίες με τις 
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οποίες θα συνεργαστούν και από την άλλη το ποιά από τα διαθέσιμα ασφαλιστικά 

προγράμματα θα προωθήσουν στο καταναλωτικό κοινό. 

Έτσι λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην προσπάθειά τους για σταθερή αύξηση της 

παραγωγικότητά τους, δίνουν προτεραιότητα και έμφαση στον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών συστημάτων υποκίνησης και ανάπτυξης των παραπάνω 

επαγγελματικών ομάδων, με στόχο την ικανοποίησή τους και την σταθερή και 

μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους (εταιρική δέσμευση). Επίσης χρησιμοποιούν κάποια 

κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέξουν τους κατάλληλους για να αναλάβουν 

μελλοντικά ηγετικούς ρόλους στην εταιρία και να την αναπτύξουν δικτυακά σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια αλλά κυρίως (τα τελευταία χρόνια) στην ευρύτερη περιοχή της 

Βορείου Ελλάδος, καθώς για κάποιες από τις εταιρίες η περιοχή αυτή αποτελεί 

εφαλτήριο για την επέκτασή τους στα Βαλκάνια. 

Αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα διατήρησης της παραπάνω συνεργασίας για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων των εταιριών, η εμπειρική μελέτη θα επικεντρωθεί 

ακριβώς στην παρουσίαση των πολιτικών που ακολουθούν, ως ένα βαθμό, ήδη οι 

εταιρίες προς αυτόν τον σκοπό, και θα διερευνηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ικανοποίηση των συνεργατών, με στόχο την βελτίωση των συστημάτων 

υποκίνησης και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα η διερεύνηση θα βοηθήσει στην 

βελτίωση των πολιτικών όπως εφαρμόζονται από τις εταιρίες, αρχίζοντας από τον 

προγραμματισμό, την στελέχωση – την επιλογή συνεργατών (πορεία ανάπτυξης μέσω 

της παρουσίασης της καριέρας), την εκπαίδευση , την στοχοθέτηση (καθοδήγηση,  

παρακίνηση, επίβλεψη έλεγχος), και τέλος την πολιτική αμοιβών, παροχών, κινήτρων 

που εφαρμόζουν.  Σχετικά με την έρευνα μας όπου θεωρούμε την ικανοποίηση των 

στελεχών ως εξαρτημένη μεταβλητή θα βρεθούμε, κατά το πλείστον, αντιμέτωποι με 

παράγοντες ποιοτικούς που συντελούν στην δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης στα 

στελέχη, των οποίων η μέτρηση είναι ως ένα βαθμό δύσκολη. 

Θεωρείται σκόπιμη, μια συνοπτική παρουσίαση των στρατηγικών που ακολουθούν οι 

εταιρίες του κλάδου ώστε να ανταπεξέλθουν στις εξελίξεις της αγοράς καθώς και η 

ανάλυση του ασφαλιστικού κλάδου όπου φανερώνεται σε μεγάλο βαθμό η δυναμική της 

συγκεκριμένης βιομηχανίας (όπως παρουσιάζεται μέσα από τις στατιστικές μελέτες της 

ένωσης ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος, και του Ιδρύματος Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε)), αλλά και τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής της 

συγκρινόμενη στους βασικούς δείκτες της με αυτούς της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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ΜΕΡΟΣ  Ι

1. Η εικόνα του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελληνική   

επικράτεια - οι εξελίξεις – οι τάσεις - οι προοπτικές – 

η προσαρμογή των ασφαλιστικών εταιριών 

Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα1 

παρουσίασε σημαντική υποχώρηση την περίοδο 1992-2001 λόγω των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων κυρίως για τις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής (από 28 εταιρίες σε 20), και 

λόγω των ανακλήσεων αδειών και πτωχεύσεων των εταιριών ζημιών (από 111 σε 74). Η 

συγκεκριμένη εξέλιξη πραγματοποιήθηκε σε συγχρονισμό και σε συμφωνία με την 

ευρωπαϊκή  Οδηγία για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εταιριών. 

Έτσι οι εταιρίες ζημιών είτε έπαυσαν τις εργασίες τους για τον λόγο ότι δεν πληρούσαν 

τις προϋποθέσεις λειτουργίας, είτε συγχωνεύτηκαν  αποβλέποντας στην βελτίωση των 

οικονομικών τους  στοιχείων όπως αυτές των εταιριών ζωής. Μετά το κύμα 

συγχωνεύσεων το 2006 πλέον ο αριθμός των εταιριών κατέληξε σε 90 (17 εταιρίες ζωής, 

60 ζημιών και 13 μικτές), ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2008 εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε 

85.                                                                                                

Από τα ιστορικά στοιχεία 1995 – 2006 για τα μερίδια αγοράς2 των πρώτων 5, 10, 15, 20 

παρατηρούμε μια αποδυνάμωση των πρώτων 10 εταιριών ζωής και κυρίως των εταιριών 

ζημιών, φαίνεται λοιπόν ότι ξαναμοιράζεται η «πίτα» των ασφαλίστρων σε περισσότερες 

εταιρίες του εκάστοτε κλάδου. 

Τα ποσοστά ασφαλίστρων και το ποσοστό επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.3 παρουσιάζει 

μια σταθερότητα και ελαφριά άνοδο στα έτη 2003 – 2006. Το ποσοστό ασφαλίστρων για 

το 2006 ήταν 2,03%                                                       

Όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η ζήτηση ασφαλιστικών υπηρεσιών4 

αυξήθηκε με υψηλούς ρυθμούς κατά την περίοδο 1989-1999 με μια μέση ετήσια αύξηση 
1  Δικτυακός χώρος της ένωσης ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδας (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακας 1 στο 
Παράρτημα 1             

2 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακας 2 στο Παράρτημα 1             

3 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακες 3,4  στο Παράρτημα 1,              

4 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακες 5,6,7, στο Παράρτημα 1,              

7

http://www.eaee.gr/
http://www.eaee.gr/
http://www.eaee.gr/
http://www.eaee.gr/


του 21,38%  ενώ τα έτη που ακολούθησαν από 2000 – 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

8,79%. 

Τα κατά κεφαλήν5 ασφάλιστρα για το διάστημα 1989 – 1995 κατέγραψαν συνολική 

αύξηση 255% από 35€ σε 124,50€ κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, η αύξηση αυτή δεν 

αντιπροσωπεύει καθαρά  την ζήτηση λόγω αυξημένης ασφαλιστικής ανάγκης αλλά 

εμπεριέχει την μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος λόγω των υψηλών 

ποσοστών πληθωρισμού. 

Η περίοδος που ακολουθεί 1996 – 2006 η συνολική αύξηση ήταν 212,86%  από 124,50€ 

στα 389,52€ και ποσοστά πληθωρισμού σαφώς χαμηλότερα από την προηγούμενη 

περίοδο. Σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στις εταιρίες ζωής6 το προϊόν 

ασφάλεια ζωής καταλαμβάνει το επικρατέστερο ποσοστό του 56,82% από το σύνολο 

των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2006 στον κλάδο ζωής, την δεύτερη 

θέση κατέχει το προϊόν ασφάλεια ζωής συνδεδεμένη με επενδύσεις (unit linked) 28,57%. 

Αξιοσημείωτη ήταν η τριετία 1997-1999, σε αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων των 

ασφαλίσεων ζωής που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις, κυρίως λόγω της ανοδικής 

πορείας του χρηματιστηρίου. Σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στις εταιρίες 

ζημιών7 το προϊόν ασφάλιση αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (υποχρεωτική από 

το νόμο) καταλαμβάνει ποσοστό 45,73%, ενώ το αμέσως επόμενο και με μεγάλη 

διαφορά ακολουθούν τα ασφαλιστήρια πυρός και λοιπών φυσικών φαινομένων.     

Οι βασικοί δείκτες του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελληνική επικράτεια συγκρινόμενα 

με αυτούς της Ευρωπαϊκής ένωσης δείχνουν ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά 

εμφανίζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι τα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στον κλάδο θα 

αντιμετωπιστούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.8

5 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακας 8 στο Παράρτημα 1,             
6 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακας 9 στο Παράρτημα 1,             
7 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακας 10 στο Παράρτημα 1,              

8 Δικτυακός χώρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε) (www  .  iobe  .  gr  )
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ 
2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
2006

Αριθμός  εταιριών 90 4693

Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα 389,52 2000

Ποσοστό ασφαλίστρων επί του 
ΑΕΠ

2,03 % 9,1 %

Ποσοστό επενδύσεων επί του 
ΑΕΠ

4,89 % 60 %

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση στην 

Ελλάδα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 

Η πρώτη, περιλαμβάνει αυτά που προέρχονται από το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο της 

Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ η δεύτερη τα διαρθρωτικής φύσεως προβλήματα 

που συνδέονται με τη δομή της αγοράς και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων 

και τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. 

Η εξέλιξη της ζήτησης9 θα διαμορφωθεί από τους εξής παράγοντες:

 η τιμολογιακή πολιτική που θα υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου και 

 η ανάδειξη της ιδιωτικής ασφάλισης ως τον τρίτο πυλώνα στήριξης του 

συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 

Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν τους βασικούς άξονες που θα καθορίσουν το μέλλον της 

ασφαλιστικής αγοράς. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις 

ασφαλίστρων είναι επιβεβλημένες, στα πλαίσια ενός δυσμενούς επιχειρηματικού 

κλίματος σε διεθνές επίπεδο και των εγγενών διαρθρωτικών προβλημάτων, με κυριότερο 

εκείνο της εποπτείας. Ωστόσο η τιμολογιακή αύξηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών θα 

οδηγήσει σε συρρίκνωση του ασφαλιστικού κλάδου και η μόνη λύση σε αυτό αποτελεί η 

διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η εξειδίκευση των εταιριών σε 

αυτές. 

Ένας δεύτερος παράγοντας, που αναμένεται να διαμορφώσει την πορεία εξέλιξης της 

ζήτησης του κλάδου είναι η ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι η ιδιωτική ασφάλιση 

μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα στήριξης του συστήματος 

9 (www  .  eaee  .  gr  ), πίνακες 11, 12, 13 στο Παράρτημα 1
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Κοινωνικής Ασφάλισης (σε συνδυασμό με τα ταμεία κύριας σύνταξης και τα αντίστοιχα 

επικουρικά), ενεργώντας συμπληρωματικά προς αυτή, με τα εναλλακτικά 

συνταξιοδοτικά - αποταμιευτικά σχήματα. Με τον ίδιο τρόπο, καταλυτική στην εξέλιξη 

της ζήτησης του κλάδου είναι η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στα θέματα 

νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ταυτόχρονα, σημαντική στην εξέλιξη της ζήτησης του κλάδου θεωρείται η συμβολή 

της επέκτασης των δικτύων πώλησης εντός και εκτός Ελλάδας, (κυρίως από την 

επέκταση των υποκαταστημάτων των ασφαλιστικών εταιριών στις υπό ανάπτυξη 

Βαλκανικές χώρες), η οποία βοηθά στη «γνωριμία» όλο και περισσότερων ανθρώπων με 

το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

Τέλος, η αυξανόμενη τάση διεθνοποίησης των ελληνικών βιομηχανιών και εμπορικών 

επιχειρήσεων, μέσω της δραστηριοποίησης τους στα Βαλκάνια και στα νέα κράτη-μέλη 

της ΕΕ, δημιουργεί την ανάγκη ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τον κλάδο ασφάλισης 

πιστώσεων και εγγυήσεων.                                  

O ανταγωνισμός στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι έντονος. Αιτίες αυτού του 

έντονου ανταγωνισμού είναι:

 ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο,

  η κάμψη των ρυθμών μεγέθυνσης της αγοράς, λόγω χρηματιστηριακών 

κρίσεων στο παρελθόν αλλά και της εισχώρησης στον κλάδο της ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης άλλων εταιριών ως αποτέλεσμα κάθετης ή και οριζόντιας 

ανάπτυξης τους. Παραδείγματα αποτελούν οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οι 

οποίες πωλούν συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτων και οδικής βοήθειας, αλλά 

και οι τράπεζες, οι οποίες μέσω των ασφαλιστικών εταιριών που συνέστησαν, 

παρέχουν στους πελάτες τους την πλειονότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

[το λεγόμενο banc assurance το οποίο είναι μια πραγματικότητα σε όλη την 

ευρωπαϊκή ένωση. Υπάρχουν χώρες στις οποίες το μερίδιο αγοράς φτάνει το 

70 – 80% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων (Πορτογαλία, Ισπανία 

κ.λπ.)].10 

10 100 Χρόνια EAEE: «Με το βλέμμα στο μέλλον» ομιλία κ. Φωκίωνα Ι. Μπράβου, Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΕΕ 
Θεσσαλονίκη, Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007, ώρα 10:00 πμ. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
Παράρτημα 2
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 η ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη των πελατών, των αντασφαλιστών11 και  

του παραδοσιακού δικτύου διανομής ασφαλιστικών προϊόντων 

 Ο δυνητικός ανταγωνισμός που προέρχεται από τον κίνδυνο εισόδου νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο (Ευρωπαϊκές – πολυεθνικές εταιρίες) αποτελεί 

σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της δομής του κλάδου και του επιπέδου 

κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα, η παροχή ασφαλιστικών 

υπηρεσιών από εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, αλλά και η 

ύπαρξη εξειδικευμένων ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένα τμήματα της ασφαλιστικής αγοράς, 

δημιουργούν ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις στον κλάδο και συντελούν στη 

μείωση της κερδοφορίας του.

Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε)12 

οι βασικές προϋποθέσεις για την βελτίωση επίδοσης του κλάδου μακροχρόνια, και η 

δημιουργία θετικών προοπτικών για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα, εξαρτώνται άμεσα από παράγοντες όπως: 

 η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, 

 η δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας, 

 η παροχή φορολογικών κινήτρων από την πολιτεία (κατάργηση χαρτοσήμου, 

αύξηση φοροαπαλλαγών για τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται),

 η σταθεροποίηση του πολιτικού καθεστώτος των γειτονικών βαλκανικών χωρών 

και των διπλωματικών σχέσεων τους με την Ελλάδα.

Σε απάντηση των παραπάνω οι νέες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά συνοψίζονται στα 

εξής:13

 Η νέα εποπτική αρχή: η οποία τέθηκε σε λειτουργία από 1/1/2008

 Η υπό διαμόρφωση οδηγία Solvency II: το νέο ριζικά αναμορφωμένο περιθώριο 

φερεγγυότητας (αυξημένα όρια κεφαλαιακής επάρκειας) που διαμορφώνεται από 

την Ε.Ε και αναμένεται ότι θα ισχύσει από το 2012.

11 Αντασφάλιση είναι η μεταφορά μέρους (ενίοτε και όλου) του κινδύνου, που αναλαμβάνει ένας 
ασφαλιστής (ασφαλιστική εταιρία), σε έναν άλλο ασφαλιστή την αντασφαλιστική εταιρία (αντασφαλιστή) 
12 Δικτυακός χώρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε) (www  .  iobe  .  gr  )
13 Βλέπε παραπομπή 9

11
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 Σημαντική διείσδυση ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών στα Βαλκάνια 

 Η αύξηση της φοροαπαλλαγής στα 1200€ για το οικονομικό έτος 2007

 Η αναβάθμιση του επιπέδου των στελεχών και διαμεσολαβητών της αγοράς μέσω 

της εκπαίδευσης. 

 Καθιέρωση εξετάσεων από την ΕΑΕΕ και την πιστοποίηση των διαμεσολαβητών.

 Αναβάθμιση του ΕΙΑΣ (Ελληνικό ίδρυμα ασφαλιστικών σπουδών) με παράλληλη 

λειτουργία 21 εγκεκριμένων εκπαιδευτικών κέντρων σε αντίστοιχες ασφαλιστικές 

εταιρίες.  

Μετά την περιγραφή του κλάδου (ανάπτυξη των τάσεων, των εξελίξεων, και των 

προοπτικών που διαφαίνονται) που αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι ασφαλιστικές εταιρίες, ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο 

«απάντησαν» οι τελευταίες, στην προσπάθειά τους για αναπροσαρμογή των στρατηγικών 

τους στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις.

Με κύριους στόχους την αύξηση/διατήρηση του μεριδίου στην αγορά  και την 

αύξηση/διατήρηση της κερδοφορίας, δίνεται παρακάτω μια γενική εικόνα των 

στρατηγικών που λίγο έως πολύ εφαρμόζουν, ανάλογα με το μέγεθός τους και το είδος 

δραστηριοποίησής τους (ασφαλίσεις ζωής - ασφαλίσεις ζημιών – μικτές) οι επιχειρήσεις 

του ασφαλιστικού κλάδου. Στρέφονται λοιπόν στις παρακάτω στρατηγικές:

 σε συγχωνεύσεις και εξαγορές

 σε συνεργασίες με ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 

 στη διεθνή επέκταση σε αναπτυσσόμενες χώρες των Βαλκανίων

 στην ανάληψη και τιμολόγηση κινδύνων και τον επαναπροσδιορισμό τις 

τιμολογιακής πολιτικής 

 στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους, με παράλληλες αλλαγές σε 

επίπεδο οργάνωσης και δικτύου διανομής 

 στην εξεύρεση και εκμετάλλευση εναλλακτικών δικτύων διανομής (π.χ. 

διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών) καθώς και στην αναβάθμιση των 

υπαρχόντων δικτύων διανομής

 στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην προσφορά νέων 

ανταγωνιστικότερων ασφαλιστικών προϊόντων 
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 στην ενίσχυση του τμήματος Marketing 

 σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην αναβάθμιση των πληροφοριακών 

τους συστημάτων 

 στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας και του περιθωρίου 

φερεγγυότητας, 

2. Ο ρόλος του δικτύου πωλήσεων   

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μας δίνουν μια γενική εικόνα του κλάδου, και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν την στρατηγική τους προς την επίτευξη 

των  στρατηγικών τους στόχων. 

Πριν ξεκινήσουμε την μελέτη μας και αναφερθούμε στους ασφαλιστικούς 

διαμεσολαβητές, τον ρόλο, την επιρροή τους στην στρατηγική και στους στόχους των 

ασφαλιστικών εταιριών, θα πρέπει να αναλύσουμε τα δύο διαφορετικά είδη συνεργασίας 

που έχουν αναπτύξει οι εταιρίες. 

Το παραδοσιακό δίκτυο πωλήσεων των εταιριών αναπτύσσεται με δύο τρόπους: 

 Agency system, δίκτυο πωλήσεων το οποίο οργανώνεται σε υποκαταστήματα 

εξαρτημένα κατά 100% από την εταιρία, (η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει 

κατά 100% την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων), και αναπτύσσεται με 

την εξής ιεραρχία: Διευθυντής πωλήσεων /Υποδιευθυντής – Περιφερειακός 

διευθυντής πωλήσεων / Υποδιευθυντής – Συντονιστής υποκαταστήματος 

(Agency manager) – Βοηθός συντονιστή (assistant manager) – Συντονιστής 

ομάδας (unit manager) – Δόκιμος συντονιστής ομάδας – Ασφαλιστής – Δόκιμος 

ασφαλιστής. Σε όλες τις παραπάνω βαθμίδες παρέχεται από την εταιρία 

γραμματειακή υποστήριξη. Το σύνολο της ιεραρχίας αναλαμβάνει, απέναντι στην 

εταιρία, την ευθύνη για την πραγματοποίηση ενός ετήσιου στόχου παραγωγής 

ασφαλίστρων, έναντι προκαθορισμένου ποσοστού προμήθειας και πιο σπάνια 

έναντι προκαθορισμένου μηνιαίου μισθού. Στη σύμβαση εργασίας που 

υπογράφουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές απαγορεύεται ρητά η προώθηση 

ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ανταγωνιστική εταιρία 

τουλάχιστον σε ότι αφορά ομοειδείς, με τις προσφερόμενες από την εταιρία, 

ασφαλιστικές υπηρεσίες.   
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 Πρακτορειακό δίκτυο πωλήσεων το οποίο οργανώνεται σε γραφεία ανεξάρτητα 

από την εταιρία. Οι ασφαλιστικοί πράκτορες αναλαμβάνουν πλήρως τα 

λειτουργικά έξοδα των γραφείων τους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου η 

ασφαλιστική αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το γραφείο με ένα 

προκαθορισμένο μηνιαίο επίδομα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Οι ασφαλιστικοί 

πράκτορες δεν έχουν αποκλειστική συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρία 

(όπως συμβαίνει στο Agency system) αλλά είναι ελεύθεροι να επιλέξουν μέσα 

από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται με νόμιμη 

άδεια στην Ελληνική επικράτεια. Δεν υπάρχει ο όρος της αποκλειστικής 

συνεργασίας (ή ρήτρες στην περίπτωση μη εφαρμογής της) από την μεριά της 

ασφαλιστικής εταιρίας, παρά μόνο εάν το επιθυμεί ο ασφαλιστικός πράκτορας.    

Έχοντας υπόψη προηγούμενη μελέτη14 σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουμε καταλήξει 

ότι ,η γενική στρατηγική τους που κατά κύριο λόγο είναι στρατηγική διαφοροποίησης 

και ηγεσίας κόστους και η κατευθυντήρια στρατηγική που είναι η μεγέθυνση, θα πρέπει 

να  αντικατοπτρίζονται στα συστήματα ανάπτυξης και υποκίνησης στελεχών, τα οποία 

αποτελούν μέρος των πολιτικών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Οι κυριότεροι στόχοι μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς είναι :

 η αύξηση του μεγέθους τους,

 η διεύρυνση της πελατειακής βάσης

 η αύξηση του μεριδίου αγοράς

 η αύξηση του αριθμού υποκαταστημάτων (παρουσία της νέας εταιρίας σε 

περισσότερους νομούς της ελληνικής επικράτειας αλλά και παρουσία στο 

εξωτερικό)

 αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων πρακτορείων 

Πρακτικά η επίτευξη των πρώτων τεσσάρων στόχων είναι στιγμιαία, για να συνεχίσουν 

όμως τα συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, της νέας εταιρίας που προκύπτει από την 

συγχώνευση, να ισχύουν σε μακροχρόνια βάση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

παραμείνει στην νέα εταιρία το δίκτυο πωλήσεων της.

Το ζητούμενο για να θεωρηθεί  επιτυχημένη μια συγχώνευση ή εξαγορά και να 

εξυπηρετούνται οι παραπάνω σκοποί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση όλων 

των παραπάνω συνεργασιών, είτε αφορά σε στελέχη που απαρτίζουν τα υποκαταστήματα 

είτε σε ανεξάρτητους συνεργάτες στελέχη των πρακτορείων. Από αυτή την διατήρηση 

αλλά και διεύρυνση των συνεργασιών εξαρτάται άμεσα η διατήρηση και διεύρυνση 
14 Σοφία Παπαναστασίου (2005), 
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της πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας, λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που 

αναπτύσσεται μεταξύ του πελάτη και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Στην πράξη οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, στα πλαίσια της επεκτατικής τους 

πολιτικής, είδαν τον αριθμό των υποκαταστημάτων τους να αυξάνεται λόγω της 

απόκτησης του δικτύου agency των εξαγορασθέντων εταιριών, χωρίς όμως να 

σημειώνεται ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητάς τους (οι λόγοι αναφέρθηκαν στην 

περιγραφή του ασφαλιστικού κλάδου) αντιθέτως σημειώθηκε αύξηση στα λειτουργικά 

τους έξοδα. Έτσι λοιπόν οι εταιρίες αποφάσισαν:

 να μειώσουν τον αριθμό των εξαρτημένων υποκαταστημάτων (συγχωνεύσεις 

υποκαταστημάτων) με κριτήριο την αποδοτικότητά τους (έσοδα – έξοδα), στον 

βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται ένας σταθερός όγκος παραγωγής ασφαλίστρων.

 την διατήρηση και ανάπτυξη του πρακτορειακού δικτύου ώστε η 

παραγωγικότητα που θα προκύψει από αυτά να μην επιβαρύνει τα λειτουργικά 

της έξοδα. 

Η παραπάνω ανάλυση τόσο του κλάδου όσο και των σκοπών της επεκτατικής 

στρατηγικής που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην ασφαλιστική αγορά, μας δείχνει το 

πόσο σημαντικό ρόλο «παίζει» το δίκτυο πωλήσεων για τους μελλοντικούς στόχους της 

εκάστοτε εταιρίας αλλά και την μελλοντική θέση της στην παραγωγική κατάταξη και στο 

μερίδιο αγοράς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης 

του δικτύου πωλήσεων, της διερεύνησης των παραγόντων που συντελούν στην 

ικανοποίηση των στελεχών ώστε να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό των πολιτικών 

της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και κυρίως αυτών που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη και στην υποκίνηση τους.

Είναι σκόπιμο, πριν την εμπειρική διερεύνηση των συστημάτων που εφαρμόζουν οι 

ασφαλιστικές εταιρίες για ανάπτυξη και υποκίνηση των στελεχών τους, να 

καταγράψουμε κάποιες από τις  θεωρητικές  προσεγγίσεις αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς επίσης και κάποια από τα θεωρητικά υποδείγματα στρατηγικής 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

3. Θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας  

Οι θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας διακρίνονται: 
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 στις θεωρίες αναγκών με κυρίαρχη την θεωρία του Maslow (θεωρία ιεράρχησης 

αναγκών) και την τροποποίηση αυτής της θεωρίας από τoν Alderfer – ERG 

(Existence – Relatedness – Growth) και τους Atkinson και McClelland (τα 

κίνητρα της επίτευξης).

 Στη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (θεωρία για τους θετικούς και 

αρνητικούς παράγοντες υποκίνησης) και του Mc Gregor με την θεωρία Χ και Υ.

 Στη θεωρία της Ισότητας με πρωτοπόρο τον Adams, η οποία κυρίως έχει 

εφαρμογή σε θέματα αμοιβών και παραγωγικότητας.  

Από τη θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών θα κρατήσουμε για την έρευνά μας την 

κοινωνική ανάγκη (κατηγορία αναγκών έλλειψης) του ανήκειν σε μια κοινωνική και 

κατ’ επέκταση επαγγελματική ομάδα, τις ανάγκες σεβασμού/εκτίμησης (αυτοσεβασμός, 

αναγνώριση, εκτίμηση) και τέλος τις ανάγκες αυτοπραγμάτωσης (αξιοποίηση του 

εσώτερου δυναμικού, επίτευξη της ανώτερης δυνατής αυτοανάπτυξης, 

δημιουργικότητας, και αυτοέκφρασης. Οι δύο τελευταίες ανήκουν στην κατηγορία 

αναγκών ανάπτυξης. Η θεωρία του Maslow ήταν η πρώτη σαφής διατύπωση της ανάγκης 

να στραφούν οι εταιρίες από την ικανοποίηση μόνο κατώτερου επιπέδου αναγκών των 

εργαζομένων (μισθός, προαγωγές, ωράρια κ.λπ.) σε ικανοποίηση αναγκών ανώτερου 

επιπέδου (αυτονομία, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα κ.λπ.). Στην εμπειρική μας 

διερεύνηση θα διαπιστώσουμε την επικέντρωση των ασφαλιστικών εταιριών στο να 

ικανοποιούν τις παραπάνω ανάγκες. 

Τα κίνητρα αρχίζουν από την στιγμή που υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Αν δεν 

ικανοποιούνται θέτουμε κάποιον στόχο, συνειδητά ή ασυνείδητα και χαράζουμε μια 

πορεία για να το επιτύχουμε. Το βασικό μοντέλο δημιουργίας κινήτρων μοιάζει με το 

Σχήμα 1. Όπου οι ανάγκες δημιουργούν ενέργεια προς επίτευξη στόχων, που 

ικανοποιούν τις ανάγκες.15  

15 Armstrong Michael (2000)  
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                                                         Σχήμα 1

Η θεωρία των δύο παραγόντων μας γνωστοποιεί τους πέντε παράγοντες που συντελούν 

στη δημιουργία θετικών αισθημάτων ικανοποίησης που είναι οι εξής: 

 Επίτευξη έργου

 Αναγνώριση του έργου

 Η φύση της εργασίας 

 Η υπευθυνότητα

 Η δυνατότητα επαγγελματικής ανόδου

Στον αντίποδα θα βρούμε τους παράγοντες που σχετίζονται με τη δημιουργία 

συναισθημάτων μη ικανοποίησης, που στην ουσία περιγράφουν το περιβάλλον της 

επαγγελματικής συνεργασίας, και είναι οι εξής: 

 Η πολιτική της επιχείρησης (έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που 

προσδοκούν οι συνεργάτες) 

 Ο τρόπος διοίκησης

 Η εποπτεία

 Η χρηματική αμοιβή (σύγκριση με τον μέσο όρο αμοιβών που ισχύουν σε 

ανταγωνιστικές εταιρίες)

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις

 Οι συνθήκες συνεργασίας.

Η θεωρία της ισότητας προβληματίζει όσον αφορά την γενικότερη εφαρμογή της, κυρίως 

γιατί πολλές από τις διαπιστώσεις της στηρίζονται σε πειράματα εργαστηρίου, και θα 

πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το αν οι συνθήκες και οι διαπιστώσεις είναι δυνατό 

να ισχύουν στον πραγματικό χώρο εργασίας.16

16 Κάντας, Αριστοτέλης  (1998) σελ.73
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4. Η θεωρία της προσδοκίας  

Η συγκεκριμένη θεωρία όπως και η θεωρία της στοχοθέτησης βρίσκουν απόλυτη 

εφαρμογή στις πολιτικές και πρακτικές ανάπτυξης και υποκίνησης των στελεχών των 

ασφαλιστικών εταιριών γι’ αυτό και θα αναλυθούν εκτενώς.

Η θεωρία της προσδοκίας ανήκει στην οικογένεια των γνωστικών θεωριών που 

στηρίζονται στις απόψεις του Kurt Lewin, ο οποίος θεωρούσε ότι η ανθρώπινη 

συμπεριφορά (Β) είναι συνάρτηση (f) της αλληλεπίδρασης του ατόμου (Ρ) και του 

άμεσου περιβάλλοντος του (E) όπως το αντιλαμβάνεται το άτομο τη στιγμή που 

εκδηλώνεται η συμπεριφορά υπό μορφή εξίσωσης Β= f(P,E). Εισάγεται ουσιαστικά στην 

οργανωτική/βιομηχανική ψυχολογία το 1964 με την έκδοση του βιβλίου του Victor 

Vroom «Work and Motivation», (Εργασία και κίνητρα της συμπεριφοράς). Τρία είναι τα 

βασικά στοιχεία της θεωρίας του: 

 To σθένος είναι όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει προτίμηση, 

(συναισθηματικούς προσανατολισμούς του ατόμου προς κάποια αποτελέσματα). 

Ο βαθμός προτίμησης είναι κάτι ανεξάρτητο από την εφικτότητα του 

αποτελέσματος, επίσης δεν αναφέρεται στο πραγματικό επίπεδο ικανοποίησης 

αλλά στο αναμενόμενο. 

 Η έννοια της συντελεστικότητας. Για παράδειγμα μπορούμε να εκτιμήσουμε σε 

ποιο βαθμό τα περισσότερα χρήματα που πιθανόν θα αποκτήσουμε συνδέονται με 

ένα πιθανόν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. 

 Η έννοια της προσδοκίας, αναφέρεται στο ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει 

το άτομο δεν εξαρτώνται μόνο από τις επιλογές που κάνει αλλά από γεγονότα έξω 

από τον έλεγχό του. Η προσδοκία ορίζεται ως «μια στιγμιαία πεποίθηση όσον 

αφορά την πιθανότητα ότι μια ενέργεια θα ακολουθηθεί από κάποιο 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα 17    

Η παραπάνω θεωρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται, προκειμένου «οι αμοιβές να κατευθύνουν την εργασιακή συμπεριφορά 

προς την επίδοση όπως την εννοεί η επιχείρησης».18 Η θεωρία της προσδοκίας στην 

ουσία μας λέει ότι οι άνθρωποι αποφασίζουν πόση προσπάθεια θα καταβάλλουν στη 

17 Vroom, V. H. (1964)
18 Πιστοφίδης Χρήστος & Τσούκας Χαριδήμος (1989), σελ. 155
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δουλειά τους ανάλογα με το τι προσδοκούν ότι θα αποκομίσουν και σύμφωνα με την 

αξία που αποδίδουν στο αποτέλεσμα. Τα παραπάνω προέκυψαν από τη διαπίστωση ότι 

δύο παράγοντες έχουν σημασία σε ένα σύστημα αμοιβών: 

 η έκταση στην οποία οι στόχοι των εργαζομένων ταυτίζονται με τις απαιτήσεις 

της εργασίας, 

  η εξασφάλιση ενημέρωσης των εργαζομένων, ώστε να αντιλαμβάνονται ότι η 

προσπάθειά τους αμείβεται. 

Στα πλαίσια των ασφαλιστικών εταιριών, οι προσδοκίες που έχουν οι συνεργάτες ότι η 

αυξημένη παραγωγικότητα θα τους αποφέρει κατ’ αναλογία αυξημένες οικονομικές και 

μη απολαβές (άμεση σύνδεση παραγωγικότητας με την αμοιβή), αλλά και το γεγονός ότι 

αποδίδουν μεγάλη αξία στα είδη αμοιβών και επιβραβεύσεων (θα αναφερθούν 

παρακάτω) μας δίνει αυξημένο αποτέλεσμα στο γινόμενο:

Αποδιδόμενη αξία  ×  Προσδοκίες  = Υποκίνηση

Μια πρώτη παραλλαγή του μοντέλου ήταν αυτή που παρουσίασαν οι Galbraith και 

Cummings (1967) για το μοντέλο της προσπάθειας. Στην αρχική σύλληψη του Vroom η 

προσπάθεια ορίζεται ως το σύνολο (Σ) των γινομένων Ε × V (επιθυμητότητα (V) του 

κάθε επιμέρους αποτελέσματος επί την διαβλεπόμενη προσδοκία (Ε) της επίτευξής του. 

Οι Galbraith και Cummings μετατρέπουν το μοντέλο της προσπάθειας σε Ε × (ΣΙV) 

δηλαδή το μοντέλο του σθένους πολλαπλασιάζεται με το βαθμό διαβλεπόμενης 

προσδοκίας όσον αφορά την επίτευξη ενός αποτελέσματος.19 

Οι θεωρητικοί Porter και Lawler προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια πιο 

ολοκληρωμένη ενσωμάτωση του μοντέλου της προσπάθειας στη σχέση ανάμεσα στην 

επίδοση στην εργασία και την ικανοποίηση από την εργασία.20 Το μοντέλο συνοψίζεται 

στο παρακάτω σχήμα.

19 Κάντας, Αριστοτέλης (1998) σελ 78
20Porter, L. W. & Lawler, E. E. (1968) “ drew upon Vroom’s expectancy theory in his study of job 
characteristics: A person will exert effort to the extent that effort leads to performance, and performance 
leads to valued outcomes. Outcomes Lawler said are valued to the extent that they satisfy one’s needs”.
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Σχήμα 2

Η προσέγγιση της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων και της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς (στην οποία ανήκουν όλες οι παραπάνω θεωρίες) αποτέλεσε σταθμό στην 

οργανωσιακή θεωρία γιατί έφερε τον παράγοντα άνθρωπο στον επίκεντρο της 

επιχειρηματικής έρευνας. Σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικούς η επιχείρηση είναι 

ένα κοινωνικό σύστημα και ο εργαζόμενος είναι το πιο σημαντικό συστατικό αυτού του 

συστήματος.

Από τα βασικά μειονεκτήματα της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων είναι η υπερβολική 

έμφαση στην υποκίνηση των εργαζομένων και η ενασχόληση με την συμπεριφορά.21 

Αυτή η διαπίστωση και άλλες κριτικές που διατυπώθηκαν (Salancik και Pfeffer 1977)22 

ήταν η αιτία για το ξεθώριασμα των αρχών της σχολής αυτής, η οποία όμως αποτέλεσε 

τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα η Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.

21 Φώτης Βούζας, (Απρίλιος 2006) Συστήματα βελτίωσης ποιότητας και αξιοποίηση ανθρώπινου 
δυναμικού Σημειώσεις μαθήματος, σελ 19 
22 Gary P. Latham, Joseph L. Rothman (2007), σελ. 56
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«Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την θεωρία της προσδοκίας η μείωση του ενδιαφέροντος 

των ερευνητών συνέπεσε με την αυξανόμενη δημοτικότητα της θεωρίας της 

στοχοθέτησης.»23

5. Η Θεωρία της στοχοθέτησης  

Αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο διερεύνησης τις δεκαετίες του 80 και του 90 με 

πρωτοπόρους τους Latham και Locke, στηρίζεται στην διαπίστωση ότι κάθε ανθρώπινη 

ενέργεια είναι απαραίτητο να κατευθύνεται προς κάποιο στόχο, να έχει σκοπό. Στα 

πειράματα που έγιναν παρατηρήθηκε ότι όσο πιο δύσκολο ήταν το πρόβλημα τόσο 

καλύτερη επίδοση σημειώνονταν, και ότι οι συγκεκριμένοι (όχι ασαφείς) και δύσκολοι 

στόχοι βελτίωναν την επίδοση.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι ρόλο στην διαδικασία έπαιζε η 

αποδοχή των στόχων.  Σε γενικές γραμμές οι κύριες αρχές της θεωρίας της στοχοθέτησης 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Ο στόχος πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριμένος και όχι αόριστος ή γενικόλογος, 

δεν πρέπει να τίθεται ως «να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα» αλλά ως «να έχουμε 

αύξηση του παραγωγικού αποτελέσματος κατά 10% ». Όσο πιο δύσκολος  αλλά 

εφικτός είναι ο στόχος, τόσο μεγαλύτερη η επίδοση των ατόμων, διότι οι 

δύσκολοι στόχοι οδηγούν σε μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή εφόσον βέβαια 

έχουν γίνει αποδεκτοί 24(θα αναφερθούν παρακάτω οι λόγοι).

 Τα άτομα πρέπει να έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την σωστή και 

ολοκληρωμένη επίτευξη του στόχου, για να μπορέσει η στοχοθέτηση να έχει 

επίδραση στην επίδοση. Σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοπεποίθηση του ατόμου 

όσον αφορά τις ικανότητές του να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός έργου (Self 

efficacy = αυτεπάρκεια)25.

23 Κάντας Αριστοτέλης (1998), σελ 85
24 Locke, E. A. and Latham, G. P. (1990) 
25 Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action. A social cognitive theory, E Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
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«Οι λόγοι για τους οποίους οι δύσκολοι στόχοι οδηγούν σε υψηλότερη επίδοση είναι 

οι εξής:

1. Συνδέονται με μεγαλύτερο βαθμό αυτεπάρκειας (self efficacy – Σχήμα 3)26, 

είτε οι στόχοι αυτοί ορίζονται από άλλους είτε από το ίδιο το άτομο27

2. Απαιτούν υψηλότερη επίδοση, προκειμένου να νιώσει το άτομο αίσθημα 

αυτοϊκανοποίησης.

3. Συνεπάγονται λιγότερη ασάφεια όσον αφορά το τι ακριβώς αποτελεί καλή 

επίδοση.

4. Συνήθως συνεπάγονται υψηλότερης αξίας αποτελέσματα/αμοιβές

5. Κάνουν το άτομο να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια

6. Κάνουν το άτομο να δείξει περισσότερη επιμονή

7. Κατευθύνουν καλύτερα την προσοχή και δράση και ενεργοποιούν ήδη 

αυτοματοποιημένες δεξιότητες.

8. Παρωθούν τα άτομα να ψάξουν για κατάλληλες στρατηγικές επιτέλεσης του 

έργου, να αξιοποιήσουν στρατηγικές που έχουν ήδη μάθει.»28 

26 Ο κύκλος αυξανόμενης επίδοσης, (High - performance cycle ) λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας, ισχυρίζεται ότι οι υψηλοί στόχοι σε συνδυασμό με την υψηλή αυτεπάρκεια 
ότι μπορούν να επιτευχθούν οδηγεί το άτομο στην υψηλή επίδοση/απόδοση.   Σχήμα 3. Gary P. Latham, 
Joseph L. Rothman School of management university of Toronto 2007 Work Motivation, History, Theory, 
Research and practice σελ. 80-95 
27Latham, G. P. Erez,   M. & Locke, E. A. (1988). Resolving   scientific disputes by the joint design of 
crucial experiments by the antagonists: application to the Erez – Latham dispute regarding participation in 
goal setting. Journal of applied   Psychology, 73, 753-772.  
Αφορμή για την παραπάνω μονογραφία στάθηκαν τα διαφορετικά αποτελέσματα στις έρευνες του Latham 
σε σχέση με αυτά της Erez,  συντονιστής στην όλη διαδικασία ορίστηκε ο Locke από την στιγμή που οι 
δύο ερευνητές αποφάσισαν να εντοπίσουν σε τι πιθανόν οφείλονταν οι διαφορές στα ευρήματά τους. «Οι 
έρευνες του Latham και των συνεργατών έδειχναν ότι από την στιγμή που ένας στόχος έχει τεθεί – με 
συμμετοχικές διαδικασίες ή με απευθείας καθορισμό – δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στην μεταγενέστερη 
επίδοση των ατόμων ή στην εμμονή τους στην επιδίωξη του στόχου. Από την άλλη μεριά, οι έρευνες της 
Erez  και άλλων έδειχναν ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες κατά τον καθορισμό του στόχου είναι πιο 
αποτελεσματικές όσον αφορά στην επιδίωξη του στόχου». « Σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε ότι η 
διαφορά στα αποτελέσματα οφείλονταν στις διαφορετικές οδηγίες που δίνονταν στα υποκείμενα κατά την 
διεξαγωγή των πειραμάτων. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνθήκη «ανάθεσης στόχου» (έναντι της 
συνθήκης «συμμετοχικής απόφασης») ο μεν Latham χρησιμοποιούσε τεχνικές πειθούς, ενώ η Erez όχι. Αν 
η παράμετρος αυτή ελεγχθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων, δεν υπάρχει 
διαφορά στην επίδοση και στην προσήλωση στον στόχο ανάμεσα στην «ανάθεση στόχου» και την 
«αποδοχή του στόχου» με συμμετοχικές διαδικασίες.»( Κάντας Αριστοτέλης (1998), σελ 93) 
28 Κάντας Αριστοτέλης (1998) σελ 92
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Σχήμα 3

Στη πρακτική εφαρμογή της θεωρίας στοχοθέτησης, εκτός από την συγκεκριμενοποίηση 

μέσω της ποσοτικοποίησης του υψηλού στόχου και της παροχής των απαραίτητων 

γνώσεων και δεξιοτήτων από πλευράς εκπαίδευσης αλλά και την πίστη από πλευράς 

ατόμου ότι τις κατέχει, θα πρέπει τα άτομα να «βλέπουν»  κάποιο προσωπικό όφελος 

από την πραγματοποίηση του στόχου, να συμβαδίζει με τις δικές τους αντιλήψεις και να 

έχουν εμπιστοσύνη στην εταιρία (π.χ. νομιμότητα των στόχων) όπου εργάζονται. 

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται ώστε να επιτευχθεί η στοχοθέτηση υψηλού επιπέδου, 

εκτός της εκπαίδευσης που αυξάνει ταυτόχρονα την αυτοπεποίθησή τους, είναι οι εξής: 

1. Η συμμετοχή τους στον καθορισμό των στόχων ή εάν ακολουθείται η πρακτική 

της ανάθεσης στόχου να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές πειθούς μέχρι να 

αποσπασθεί η συγκατάθεση του ατόμου.(θα αναφερθούμε αργότερα στις 

θεωρίες της ηγεσίας και στα χαρακτηριστικά του ηγέτη που είναι πολύ 

σημαντικά για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής, μεταξύ άλλων).

2. Η παροχή αμοιβών σε συνάρτηση με την στοχοθέτηση. 
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Στα θετικά αποτελέσματα της στοχοθέτησης περιλαμβάνονται η υψηλή επίδοση, η 

σαφήνεια των ρόλων και το αίσθημα της υπερηφάνειας για την επίτευξη το οποίο 

λειτουργεί ενισχυτικά για αποδοχή μελλοντικών στόχων, ενώ στα πιθανά αρνητικά 

αποτελέσματα περιλαμβάνονται η δυσαρέσκεια όταν υπάρξει αποτυχία, η αναζήτηση 

πλάγιων δρόμων για την επίτευξη στόχου, η πιθανότητα καλλιέργειας ανταγωνισμού αντί 

της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εργαζομένων, η παραμέληση άλλων σημαντικών 

πλευρών της εργασίας που δεν έχουν άμεση σχέση με τους τιθέμενους στόχους (π.χ. 

ποιότητα παραγόμενου προϊόντος, διατηρησιμότητα πελατών στην παροχή υπηρεσιών 

κ.λπ.).29

6. Παράγοντες  Εργασιακής Ικανοποίησης  

Ο κύκλος της αυξανόμενης επίδοσης /απόδοσης 30 μας προσφέρει μια επιτυχή απεικόνιση 

της διαδικασίας αυτής που έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του ατόμου, την 

περαιτέρω υποκίνηση του για αντιμετώπιση νέων προκλήσεων – υψηλότερων στόχων, 

και τέλος την αφοσίωση του στην επιχείρηση.31 

   

Οι επιδόσεις οδηγούν σε ανταμοιβές οι οποίες επενεργούν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση (Performance leads to rewards that affect satisfaction)

Η πίστη ότι η υψηλή επίδοση οδηγεί  σε υψηλού επιπέδου ανταμοιβή αποτελεί αξίωμα 

στις δυτικές οικονομίες. Σε μια σειρά από εργαστηριακά πειράματα βρέθηκε ότι οι  

υψηλοί στόχοι θεωρούνται εργαλείο στην επίτευξη πολλών θετικών αποτελεσμάτων 

συμπεριλαμβανομένων: 

 της υπερηφάνειας για την επίτευξη των στόχων, 

 της αυξημένης αυτοπεποίθησης για αυτεπάρκεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων,

 της αυξημένης αυτοϋποκίνησης (εσωτερικής υποκίνησης intrinsic motivation),  
29 Γι’ αυτό το λόγο κάποιες λίγες ασφαλιστικές εταιρίες ή πρακτορεία αντιλήφθηκαν την ανάγκη να 
κάνουν μερική στροφή στην στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και κάποιες από αυτές να 
εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας. 
30 Locke & Latham (1990), βλέπε σχήμα 3.
31 Gary P. Latham, Joseph L. Rothman (2007), σελ.82, “High goals also lead to high performance level for 
groups. A meta-analysis revealed that the mean performance level of groups with specific high goals is 
almost one standard deviation higher than the performance of groups for which no goals are set (O’Leary-
Kelly, Martocchio & Frink, 1994). Klein and Mulvey (1995) and Mulvey and Klein (1998) showed that the 
difficulty level of a self- set group goal correlates positively with the group performance. Crown and Rosse 
(1995) found that group goals for individual members who are committed to the group increased the 
group’s performance on an interdependent task relative to any other condition.    
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 της περαιτέρω ανάπτυξης σε ότι αφορά την επαγγελματική καριέρα και 

 της επιτυχίας στην προσωπική ζωή του ατόμου.32 

Ακολούθησαν και άλλες έρευνες που έδειξαν ότι η αυτοπεποίθηση για αυτεπάρκεια 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνεπάγεται την επιτυχία και αυξάνει το βαθμό 

ικανοποίησης από την εργασία.33  Σχετικά με τις εξωγενείς αμοιβές (extrinsic rewards) η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι υψηλή όταν τα άτομα έχουν δυνατότητα επιλογής. 

Έτσι τα άτομα με αυξημένα προσόντα επιλέγουν την αμοιβή που είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη παραγωγικότητά τους (προμηθειακό σύστημα αμοιβών ή αμοιβής 

με το κομμάτι – piece/rate pay) ενώ τα άτομα με περιορισμένες δυνατότητες επιλέγουν 

την προκαθορισμένη μηνιαία αμοιβή (fixed pay).34  

Για να ισχύουν τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πεποίθηση των ατόμων 

ότι οι εξωγενείς αμοιβές είναι εφικτές35αλλιώς παρατηρείται έντονη δυσαρέσκεια.

Σε αντίθεση με την πρακτική της υποκίνησης  που επιδρά βραχυπρόθεσμα στην 

συμπεριφορά του ατόμου, η ανάπτυξη αισθήματος εταιρικής δέσμευσης επιδρά 

μακροπρόθεσμα. Αποτελεί το σημείο κλειδί στον κύκλο της αυξανόμενης επίδοσης γιατί 

επιδρά καταλυτικά στην επιθυμία του ατόμου να παραμείνει στην επιχείρηση και να 

συνεχίζει να θέτει και να επιτυγχάνει υψηλότερους στόχους.36 Οι έρευνες που 

ακολούθησαν από τους Cooper-Hakim και Viswesvaran (2005) έδειξαν ότι σε 185 

δείγματα  η εταιρική δέσμευση συσχετίζεται θετικά με την απόδοση (job performance).

Η ικανοποίηση οδηγεί στην εταιρική δέσμευση του ατόμου (satisfaction leads to 

organizational commitment)

Συμπερασματικά ο κύκλος της αυξανόμενης επίδοσης δηλώνει ότι οι αμοιβές που 

σχετίζονται με την απόδοση, αυξάνουν τις επιδόσεις του ατόμου μόνο όταν ταυτόχρονα 

αυξάνουν την ικανοποίηση από την εργασία με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν το αίσθημα 

της εταιρικής δέσμευσης, και της αποδοχής μελλοντικών προκλήσεων – υψηλότερων 

στόχων.37

32 Mento, Locke, and Klein (1992)
33 Eby et al. (1999)
34 Fart, Griffeth, and Balkin (1991)
35 Bandura 1997, Lee Locke, & Phan (1997)
36 Meyer & Herscovitch (2001)
37 Latham, Locke, &  Fassina (2002), Locke & Latham (1990) 
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που περιλαμβάνει 

πολλές από τις θεωρίες υποκίνησης στην εργασία.38

Σχήμα 4

38 Gary P. Latham, Joseph L. Rothman (2007), σελ 259 “Locke has integrated current theories of 
motivation in the work place [Locke, (1997) Locke & Latham, (2004)]. The model begins with a person’s 
needs, moves to acquired values and motives, which include personality, then to goal choice, the goal itself, 
and self efficacy. Goals and self efficacy were labelled by Locke as “the motivational hub” because they 
are, in most instances, the direct, conscious, motivational determinants of an employee’s performance. 
Performance is followed by outcomes that are emotionally appraised. Job characteristics affect a person’s 
job satisfaction. The applicability of a particular theory is shown by the dotted boxes”. Βλέπε και 
επεξήγηση του σχήματος στο Παράρτημα 3.  
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7. Θεωρητικά υποδείγματα στρατηγικής   

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Η στροφή κάποιων εταιριών του κλάδου, όπως προαναφέραμε, στην στρατηγική 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και στην ανάπτυξη συστημάτων βελτίωσης ποιότητας και 

αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού τους, «πυροδοτήθηκε» από την ανάγκη για 

ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας, το τελευταίο όμως 

προϋποθέτει την συμμετοχή όλων των τμημάτων της επιχείρησης προς αυτόν τον κοινό 

σκοπό και άρα μια αναδιοργάνωση των σχέσεων μεταξύ των τμημάτων και των ίδιων 

των τμημάτων της επιχείρησης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μας βοηθήσει η μελέτη 

κάποιων κανονιστικών και θεωρητικών υποδειγμάτων στρατηγικής διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων.( Σ.Δ.Α.Π.)  

Τα στοιχεία που διαχωρίζουν την διοίκηση προσωπικού με την στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων είναι:

 Η σύνδεση των πρακτικών της Δ.Α.Π. με τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης.

 Μέρος από την ευθύνη της ΔΑΠ ανατίθεται στα στελέχη γραμμής

 Η συμμετοχή της ΔΑΠ στο στρατηγικό σχεδιασμό

Το (κανονιστικό) υπόδειγμα του Μίσιγκαν (Devanna et al.,1984) «δίνει έμφαση στην 

έννοια της στενής προσαρμογής μεταξύ ΔΑΠ και στρατηγικής της επιχείρησης»39. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω «τα στελέχη της ΔΑΠ σε κάθε επιχείρηση επιτελούν 

τέσσερις γενικές λειτουργίες: 

 τη στρατολόγηση, 

 την επιλογή, 

 την αξιολόγηση,

 την αμοιβή. 

Το σύστημα της ΔΑΠ των Devanna et al.,1984 είναι σχεδιασμένο ώστε να επιδρά τόσο 

στην απόδοση του ατόμου όσο και στην απόδοση της οργάνωσης.»40 Πιο συγκεκριμένα: 

«Η απόδοση σχετίζεται με την επιλογή των ανθρώπων που είναι οι πιο ικανοί για να 

εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, με την αξιολόγηση τους απόδοσης για τη δίκαιη 

39 Βούζας Φώτης ( Απρίλιος 2006) σελ 53-59
40 Βούζας Φώτης ( Απρίλιος 2006) σελ 53-59



κατανομή αμοιβών, με την υποκίνηση των εργαζομένων, η οποία επιτυγχάνεται μέσα 

από την σύνδεση της αμοιβής με τα υψηλά επίπεδα απόδοσης και με την ανάπτυξη 

των εργαζομένων, η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της τωρινής απόδοσης των 

εργαζομένων αλλά και την προετοιμασία τους για θέσεις εργασίας τις οποίες μπορεί  

να καταλάβουν στο μέλλον.»41   

«Το (θεωρητικό) υπόδειγμα του Guest (1987), επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ των 

πολιτικών ΔΑΠ, των αποτελεσμάτων Ανθρώπινων πόρων και των αποτελεσμάτων σε 

επίπεδο επιχείρησης. Οι πολιτικές ΔΑΠ περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της οργάνωσης και 

το σχεδιασμό έργου, τη στρατολόγηση, την επιλογή, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση,  

την ανάπτυξη, την αμοιβή, τη διοίκηση της αλλαγής, και την επικοινωνία. O Guest 

επεκτείνει το υπόδειγμα του Harvard ορίζοντας τους παρακάτω τέσσερις στόχους της 

πολιτικής ΔΑΠ: 

 Στρατηγική ολοκλήρωση 

 Υψηλή αφοσίωση 

 Υψηλή ποιότητα 

 Ευελιξία» 42

Tα παραπάνω υποδείγματα είναι ο προθάλαμος της εφαρμογής της Διοίκησης ολικής 

Ποιότητας στην Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν 

εφαρμοστεί στον ασφαλιστικό κλάδο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων43, λόγω της 

επιχειρηματικής κουλτούρας των εταιριών που δίνει πρωτεύουσα σημασία στην 

παραγωγικότητα χωρίς να ελέγχεται η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Παρά το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες  σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούν την 

ολική προσέγγιση44, το γεγονός ότι η επιχειρηματική τους κουλτούρα επιβραβεύει την 

παραγωγικότητα, η οποία εκφράζεται σε αριθμούς πρωτασφαλίστρων,45 χωρίς να 

ελέγχεται με κάποιον τρόπο η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, τις κάνει να 

βρίσκονται μακριά από την διοίκηση ολικής ποιότητας.

41 Βούζας Φώτης (Απρίλιος 2006), σελ 53-59 
42 Βούζας Φώτης (Απρίλιος 2006), σελ 53-59
43 Η  Ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη έχει πιστοποιήσει τις διαδικασίες  που ακολουθούνται από 
τους υπαλλήλους των κεντρικών γραφείων του ομίλου για την εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών 
πελατών της. Εργασία στο μάθημα αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.   
44 Βούζας Φώτης (Απρίλιος 2006) σελ 74-76, Οι επιπτώσεις στα συστήματα ανθρωπίνων πόρων από την 
μετάβαση από τις παραδοσιακές πρακτικές στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Πηγή R. Blackburn & B. 
Rosen.  Total quality and human resources management: Lessons learned from Baldridge Award – winning 
companies, Academy of management executive, 7(3), 1993, 51. Βλέπε «Οι επιπτώσεις στα συστήματα 
ΔΑΠ από την μετάβαση από τις παραδοσιακές πρακτικές στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.)»
45 Πρωτασφάλιστρα: Ασφάλιστρα που καταβάλλονται για την εξόφληση της πρώτης ετήσιας δόσης κατά 
την σύναψη ενός νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
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 Με την ολοκλήρωση της εμπειρικής μελέτης θα παραθέσουμε κάποιες προτάσεις 

σχετικές με την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς ικανοποίηση των πελατών, που δεν θα 

απομακρύνουν τις εταιρίες από τον στόχο για αύξηση του μεριδίου αγοράς σε μια «πίτα» 

που συνεχώς αυξάνεται, σε έναν εξαιρετικά αναπτυσσόμενο κλάδο της Ελληνικής 

οικονομίας.   

8. Οι θεωρίες ηγεσίας   

 Ο ηγέτης ως παράγοντας υποκίνησης και ανάπτυξης 

στελεχών  46  

Με τον όρο ηγεσία σ’ αυτή την ενότητα δεν θα εξετάσουμε σε καμία περίπτωση τον 

ηγέτη – κάτοχο μιας θέσης αλλά την ηγεσία ως χαρακτηριστικό του ατόμου, και ως 

κατηγορία συμπεριφοράς. Όλοι οι ορισμοί για την ηγεσία έχουν κοινό στοιχείο την 

ύπαρξη της επιρροής για την επίτευξη κοινών στόχων της ομάδας47.

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα σχετικά με τον κύκλο της αυξανόμενης επίδοσης 

και την σύνδεση των υψηλών στόχων με αυξημένες αμοιβές, οι οποίες με την σειρά τους 

έχουν ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση από την εργασία, και άρα την εταιρική δέσμευση 

και την επιθυμία για αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο μέλλον, κατανοούμε το πόσο 

σημαντικό ρόλο κατέχουν τα άτομα τα οποία θα αναλάβουν να οδηγήσουν τις 

επαγγελματικές ομάδες στα πλαίσια αυτής της ιδιαίτερης σχέσης συνεργασίας.48 Έτσι 

λοιπόν θεωρείται σκόπιμη η καταγραφή των ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν, στο 

πρώτο στάδιο της καριέρας των στελεχών, ως υπόβαθρο εξέλιξής τους σε ηγέτες, καθώς 

και τις κύριες ηγετικές ικανότητες.

Οι ικανότητες που θα διακρίνουν κάποιο στέλεχος σε ηγετικό από την υπόλοιπη 

ομάδα είναι:49

 Αναζήτηση ευκαιριών για μάθηση

 Δράση και συμπεριφορά με ακεραιότητα

46 Σημειώσεις  Κουφίδου, 2005 για την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στο Δ.Π.Μ.Σ στη διοίκηση 
επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων Μάθημα διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Πίνακες «Κατάλογος 
ηγετικών δράσεων» και «Διαφορές Manager – Ηγέτη» 
47 Hollander (1985), Yuki (1989), Katz & Kahn (1978), Bennis & Nanus (1985)
48 Το δίκτυο πωλήσεων των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση έχουν όπως προαναφέραμε σχέση 
μη εξαρτημένης εργασίας είτε αφορά σε Agency είτε σε πρακτορειακού τύπου συνεργασία – Ως επί τω 
πλείστον Αμοιβές βάσει προμηθειακού καθεστώτος και Bonus
49 Σημειώσεις  Κουφίδου, 2005 
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 Προσαρμογή σε διαφορετικές κουλτούρες

 Δέσμευση για αποτελέσματα και επιτυχία σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας

 Αναζήτηση ευρύτερων επιχειρησιακών γνώσεων πέραν της περιοχής ευθύνης του

 Κάνει τους συνεργάτες ως άτομα και ομάδα να δίνουν/αξιοποιούν το μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους

 Ικανότητα αναλυτικής, συνθετικής και δημιουργικής σκέψης

 Κουράγιο να προκαλεί το κατεστημένο και να αναλαμβάνει προσωπικό και 

επιχειρηματικό κίνδυνο

 Αναζητεί και χρησιμοποιεί την αναπληροφόρηση (feedback)

 Μαθαίνει από λάθη και αποτυχίες

 Δέχεται κριτική και την χειρίζεται αποτελεσματικά

Κάποιες από τις κύριες ηγετικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένα στέλεχος είναι οι 

εξής:

 Αυτοπεποίθηση 

 Ακεραιότητα

 Αυτογνωσία 

 Ευελιξία

 Ευαισθησία – Ενδιαφέρον για τους ανθρώπους

 Πειθώ

 Δημιουργικότητα

 Ικανότητα δημιουργίας και μετάδοσης οράματος

 Ικανότητα ανάπτυξης ανθρώπων - ομάδος

 Ικανότητα σύλληψης σχεδιασμού και υλοποίησης αλλαγών στρατηγικής σκέψης 

και διαμόρφωσης στρατηγικής

 Ικανότητα συνεχούς μάθησης και αυτό – ανάπτυξης 

 Ικανότητα επικοινωνίας 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία και άλλα πολλά συνοψίζονται στις τέσσερις διαστάσεις της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης50οι οποίες χωρίζονται σε:

 Προσωπικές Ικανότητες (Αυτοεπίγνωση,  Αυτοδιαχείριση) και

 Κοινωνικές Ικανότητες (Κοινωνική επίγνωση, Διαχείριση σχέσεων) 

50 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee  Η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης ο Νέος 
ηγέτης (σελ 58,59 και παράρτημα Β σελ271 - 274)
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Κατά τον Goleman οι τέσσερις ικανότητες που αποτελούν τα πιο ισχυρά σημεία των 

ηγετών είναι: 

 Το κίνητρο για επίτευξη αποτελεσμάτων 

 Η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (Η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας όπου η 

διαφορετικότητα εκτιμάται περισσότερο παρά θεωρείται αιτία προστριβών και η 

ικανότητα να μετατρέπουμε τα παράπονα σε εποικοδομητικά σχόλια)

 Οι δεξιότητες στην συνεργασία και την ομαδική δουλειά (η ικανότητα 

δικτυωμένης συνεργασίας)

 Ικανότητα καθοδήγησης των ομάδων 

Σε όλα τα παραπάνω η ανατροφοδότηση είναι αναγκαία για τους ανθρώπους 

προκειμένου να παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να συνεχίσουν τις 

προσπάθειές τους.

Το βασικότερο καθήκον των ηγετών είναι να εμπνέουν καλά συναισθήματα σε όσους 

καθοδηγούν, να καλλιεργούν την αρμονία και τον συντονισμό δημιουργώντας θετική 

ενέργεια η οποία κάνει τους ανθρώπους να «βγάζουν» τον καλύτερο εαυτό τους. Από 

μελέτες που έχουν διεξαχθεί με εργαλείο το ερωτηματολόγιο συναισθηματικών 

ικανοτήτων51 Οι συναισθηματικά ευφυείς ηγέτες προσελκύουν ταλαντούχους 

συνεργάτες για την ικανοποίηση που νιώθουν όταν δουλεύουν μαζί τους. Έτσι οι 

συντονιστές με όραμα αποσαφηνίζουν τον προσανατολισμό της ομάδας αλλά όχι τον 

τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν στον τελικό στόχο, διότι οι ταλαντούχοι συνεργάτες που 

τους ακολουθούν επιδίδονται σε εργασία εμπνευσμένη και εμποτισμένη από το ίδιο 

όραμα. 

Οι άριστοι ηγέτες στις ασφαλιστικές εταιρίες:

• αφιέρωναν περισσότερο χρόνο εκπαιδεύοντας τους υφισταμένους τους 

προετοιμάζοντάς τους για ανώτερες θέσεις και καλλιεργώντας προσωπικές 

σχέσεις μαζί τους (ενσυναίσθηση, καλή συνεργασία και ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη των άλλων) 

• Διατύπωναν με σαφήνεια τις εντολές 

• Είχαν ικανότητα ελιγμών

• Επέτρεπαν και καλλιεργούσαν το αίσθημα της ταύτισης 

51 E.C.I. (Emotional Competence Inventory).  Η αποτελεσματική ηγεσία επηρεάζει το τμήμα εξυπηρέτησης 
τόσο ώστε οι συνεργαζόμενοι πράκτορες επιδίωκαν ανανέωση των συμβολαίων τους σε ποσοστό 3% - 4%, 
Θετική σχέση μεταξύ του κλίματος που επικρατεί σε μια επιχείρηση και της αποδοτικότητας των 
εργαζομένων της. Goleman σελ 37-38
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• Με το έργο που αναλάμβαναν και την υπευθυνότητα που επιδείκνυαν στην 

δουλειά τους έθεταν υψηλότερα κριτήρια απόδοσης και προέτρεπαν για την 

επίτευξη υψηλότερων στόχων52

Παρόλα αυτά «οι οργανισμοί και οι θεσμοί που αντέχουν στον χρόνο δεν εξαρτώνται 

αποκλειστικά από έναν χαρισματικό αρχηγό αλλά επιδιώκουν να καλλιεργούν 

ικανότητες σε όλο το σύστημα» Max Weber, έτσι το άθροισμα των ταλέντων και των 

δεξιοτήτων όλων των μελών της ομάδας αντιπροσωπεύουν τον Ομαδικό δείκτη 

νοημοσύνης. Αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντική είναι η δημιουργία μιας διάδοχης 

κατάστασης σε μια επιχείρηση και πόσο καθοριστική είναι για την συνεχώς αυξανόμενη 

επίδοση των συνεργατών της και για την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της 

επιχείρησης. 

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ

Εισαγωγή

Στο δεύτερο μέρος  της μελέτης μας θα αναλύσουμε τις πολιτικές στελέχωσης – 

επιλογής, εκπαίδευσης, στοχοθέτησης, και αμοιβών, που ακολουθούν οι ασφαλιστικές 

εταιρίες στα πλαίσια της υποκίνησης όλων των συνεργατών53 που επιλέχθηκαν από την 

διαδικασία της στελέχωσης (παραδοσιακό δίκτυο πωλήσεων) με τελικό στόχο την 

ανάπτυξη των ικανότερων στην ιεραρχία του υποκαταστήματος. 

Με την αρωγή των θεωριών υποκίνησης και όλων όσων αναφέρθηκαν σχετικά  με τις 

εξελίξεις, τις τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, τη στρατηγική «απάντηση» των 

ασφαλιστικών εταιριών, κατανοούμε την ανάγκη και την σπουδαιότητα της καλλιέργειας 

αισθήματος ικανοποίησης στους συνεργάτες. Οι επαρκώς ικανοποιημένοι, από τις 

παραπάνω πολιτικές, συνεργάτες ξεκινώντας από την διαδικασία επιλογής τους έως την 

στιγμή που θα αμειφθούν για την εργασία τους θα δέχονται να αναλάβουν υψηλούς 

στόχους οι οποίοι φέρνουν αυξημένη επίδοση, υπερηφάνεια, αυξημένη αυτοπεποίθηση, 

ανάπτυξη στην επαγγελματική καριέρα, και τέλος κάτι που αποτελεί ζητούμενο για κάθε 

ασφαλιστική εταιρία, την εταιρική δέσμευση των συνεργατών της, οι οποίοι όπως 

52 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee (2002)
53 Είναι οι διαμεσολαβητές της ιδιωτικής ασφάλισης και θα αναφερόμαστε σ’ αυτούς με τον τίτλο 
συνεργάτες Βλέπε ανάλυση στον ρόλο του δικτύου πωλήσεων Μέρος Ι
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προαναφέραμε έχουν την ελευθερία να επιλέξουν την εταιρία που θα τους προσφέρει όλα 

τα παραπάνω στον μεγαλύτερο βαθμό. Η εμπειρική μας μελέτη βασίστηκε:

 σε σημειώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα τμήματα εκπαίδευσης των 

μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου, όπου περιγράφονται 

πρακτικές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ακολουθούνται και γίνονται πράξη από 

τους συνεργάτες της κάθε βαθμίδας, και 

 σε προσωπική παρατήρηση.54 

1. Προγραμματισμός  

Μια ιδιαιτερότητα των ασφαλιστικών εταιριών είναι ότι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής 

και ο περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων (τμήμα πωλήσεων) είναι τα άτομα τα οποία 

έχουν την αρμοδιότητα της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων σε ότι αφορά τους 

συνεργάτες της (σχέση μη εξαρτημένης εργασίας), ενώ η διεύθυνση προσωπικού (τμήμα 

προσωπικού) ασχολείται μόνο με τους εργαζόμενους εξαρτημένης εργασίας (οι οποίοι 

δεν απασχολούν την μελέτη μας). 

Για να απλοποιήσουμε την μελέτη μας θα εντάξουμε στο τμήμα πωλήσεων και τους 

συντονιστές των υποκαταστημάτων (θα αναφέρονται ως συντονιστές) ώστε η μελέτη μας 

να γίνει στο επίπεδο υποκαταστήματος της εταιρίας, (θα γίνουν και κάποιες αναφορές 

στο πρακτορειακού δίκτυο), το οποίο αποτελεί μια μικρογραφία της ασφαλιστικής 

εταιρίας που εκπροσωπεί, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την διαφορετικότητα ως προς την 

προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε συντονιστή υποκαταστήματος. 

Η παραπάνω απλοποίηση είναι θεμιτή διότι: οι συντονιστές υποκαταστήματος είναι οι 

πρώτοι υποψήφιοι για την ανάληψη καθηκόντων στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας 

της εταιρίας, οι οποίες έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας + Bonus επίτευξης 

παραγωγικού αποτελέσματος δικτύου, ακολουθούν στην ιεραρχία τους περιφερειακούς 

διευθυντές παραγωγής , και παρότι έχουν σχέση μη εξαρτημένης εργασίας, δεχόμαστε 

54 Κατά την διάρκεια της 12ετούς επαγγελματικής μου ενασχόλησης ως Ασφαλιστής – Συντονιστής 
ομάδος - Βοηθού συντονιστή υποκαταστήματος – Πράκτορας (1996 – Σήμερα) στις παρακάτω εταιρίες: 
Scoplife, Nordstern Colonia, Commercial Value, Φοίνιξ – Metrolife εμπορική, Εθνική ασφαλιστική, 
Generali life, General union, Υδρόγειος ασφαλιστική, Ιντερσαλόνικα, ΕΟS ασφαλιστική, VDV leben 
international, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ευρωπαϊκή Πρόνοια, Αργοναυτική, Εγνατία Ασφαλιστική, Proton 
assistance, Ασπίς Πρόνοια, Eurostar, Das Νομική προστασία, La VIE assurance. 
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ότι για να αναλάβουν την ανάπτυξη ενός υποκαταστήματος (μιας επαγγελματικής 

ομάδας ασφαλιστών) στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εταιρίας, έχουν γνώση της 

ασφαλιστικής αγοράς, έχουν κάνει συγκριτική μελέτη και έχουν εντοπίσει ειδικότερα το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προσφερόμενων υπηρεσιών, έχουν αξιολογήσει τους 

διαύλους ανάπτυξης των συνεργατών, (τρόποι και προσφερόμενες ευκαιρίες ανόδου 

στην ιεραρχία) και γενικότερα το επίπεδο ικανοποίησης που καλλιεργεί στους ίδιους και 

κατ’ επέκταση στους συνεργάτες. 

Τα άτομα αυτά αναπτύσσουν υψηλό βαθμό εταιρικής δέσμευσης για έναν παραπάνω 

λόγο: υπάρχει ταύτιση των εταιρικών με τους ατομικούς τους στόχους, και οι 

εφαρμοζόμενες εταιρικές πολιτικές και πρακτικές προς την επίτευξη των στόχων 

έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με αυτές που τα άτομα χαρακτηρίζουν ως νόμιμες και 

θεμιτές κατά την δική τους αντίληψη. 

Η διαδικασία της επιλογής των συνεργατών από τον συντονιστή γίνεται μέσα σε ένα 

πλαίσιο προγραμματισμού και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Πρώτο βήμα: εξετάζει την παρούσα κατάσταση του υποκαταστήματος.

Πρέπει να έχει τέλεια γνώση για τα πρόσωπα και τους πόρους της περιοχής όπου 

λειτουργεί το υποκατάστημα, πρέπει να γνωρίζει τί έχει επιτευχθεί στο παρελθόν, αν η 

παραγωγή προέρχονταν από ασφαλιστικούς συμβούλους ολικής ή μερικής απασχόλησης. 

Πρέπει να γνωρίζει τον μέσο όρο του ασφαλίστρου ανά συμβόλαιο, την 

διατηρησιμότητα55 και τον τύπο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που πωλούνται 

συχνότερα. Πρέπει να μελετήσει τις ικανότητες των συνεργατών του για να προβλέψει  

την δυναμικότητά τους (άρα να τους αναθέσει τον κατάλληλο γι’ αυτούς στόχο) και να 

προγραμματίσει την μελλοντική τους ανάπτυξη.

 Δεύτερο βήμα: Καθορίζει τι πρέπει να επιτευχθεί, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

του δηλαδή εάν η επιθυμία του είναι μόνο το χρηματικό κέρδος ή εάν οι φιλοδοξίες του 

εκτείνονται μέχρι των ανώτερων διακρίσεων, άνοδος στην ιεραρχία της εταιρίας. Ο 

στόχος θα πρέπει να είναι προσιτός αλλά και αρκετά δύσκολος ώστε να αποτελεί 

πρόκληση και να είναι επικερδής για το άτομο56 και την εταιρία. Ο συντονιστής σ’ αυτό 

το σημείο θέτει για τον εαυτό του σημεία ελέγχου στην πορεία του μέχρι την επίτευξη 

του τελικού σκοπού. Η πορεία πρέπει να έχει μέθοδο και προορισμό εάν θέλει να 

οικοδομήσει ένα επιτυχημένο υποκατάστημα.
55 Δείκτης διατηρησιμότητας = Εισπραχθέντα ασφάλιστρα /Ασφάλιστρα προς είσπραξη (από ανανεώσεις 
συμβολαίων) × 100 
56 Θεωρία στοχοθέτησης: επίτευξη υψηλών στόχων – παράγοντας ικανοποίησης
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Τρίτο βήμα: Προσδιορίζει πως και με ποιους θα επιτύχει τον στόχο. Αυτό είναι ίσως το 

πιο σημαντικό βήμα από όλα. Σ’ αυτό το σημείο αποφασίζει για τον αριθμό και τα 

προσόντα των ατόμων με τα οποία θα ξεκινήσει συνεργασία57, υιοθετεί προγράμματα 

εκπαίδευσης58, αποφασίζει την γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων (από το σύνολο των 

προϊόντων που διαθέτει η εταιρία) που θα προωθήσει στην αγορά μέσω των συνεργατών 

του.

Τέταρτο βήμα: καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχει καλύτερα τις 

δραστηριότητες στο υποκατάστημα. Χωρίζει τον τελικό στόχο σε επιμέρους (ετήσιος 

στόχος = μηνιαίος στόχος × 12) και θέτει τον χρόνο στον οποίο θα διενεργήσει τον 

έλεγχο (π.χ. έλεγχος επίτευξης μηνιαίου ή τριμηνιαίου στόχου την τελευταία ημέρα του 

τρέχοντος μήνα ή του τρέχοντος τριμήνου).

2. Στελέχωση  59   - Επιλογή  

Το προφίλ του υποψήφιου συνεργάτη είναι μια γενική εικόνα των χαρακτηριστικών που 

ταιριάζουν με τον χαρακτήρα και το κλίμα της υπάρχουσας ομάδας, καθώς επίσης και τα 

ελάχιστα τυπικά προσόντα και προδιαγραφές. Μερικά τυπικά προσόντα και 

προδιαγραφές είναι τα ακόλουθα:

 Ένα ιστορικό εκπαίδευσης που δείχνει την ικανότητα στην απόκτηση γνώσης

 Προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από 

αξιοπιστία και ακεραιότητα

 Καλή υγεία 

 Αποδεκτή εμφάνιση, συμπεριφορά, ομιλία

 Ύπαρξη κύκλου απ’ όπου θα αντληθούν πελάτες

Μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου που το κάνουν συμβατό με το κλίμα της 

ομάδος και άρα θα βοηθήσουν στην ένταξή του και στην ανάπτυξή της, είναι τα 

παρακάτω:

 Άτομο άξιο σεβασμού, ώστε ο συντονιστής να μπορεί να το εκπαιδεύσει, να το 

καθοδηγήσει και να το παρακινήσει ικανοποιητικά.

57 Βλέπε στρατολόγηση - Επιλογή
58 Οι εκπαιδεύσεις των συνεργατών πραγματοποιούνται και σε επίπεδο εταιρίας (4-6 ετησίως) αλλά κυρίως 
σε επίπεδο υποκαταστήματος αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν καθημερινά
59 Στρατολόγηση είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες αντί του όρου στελέχωση που 
θεωρείται πιο δόκιμος και στο εξής είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί.
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 Να έχει υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες σε ότι αφορά τις οικονομικές απολαβές 

και την επαγγελματική του ανέλιξη.

 Άτομο έμπιστο, πειθαρχημένο, να δέχεται καθοδήγηση ώστε να ενταχθεί 

αρμονικά στην ομάδα.

 Αναμένεται να κάνει ποιοτική παραγωγή χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 

πωλήσεων που εγκρίνει ο συντονιστής και οι οποίες θα του γνωστοποιηθούν 

μέσω της εκπαίδευσης που θα αναλύσουμε παρακάτω.  

Ένα σημείο κλειδί στην στελέχωση είναι η ανακάλυψη πηγών υποψηφίων που έχουν 

θετική προδιάθεση για την καριέρα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, έτσι 

εξοικονομείται χρόνος και προσπάθεια από την πλευρά του συντονιστή. Τα άτομα που 

έχουν μεγάλες πιθανότητες να ενδιαφέρονται για καριέρα πωλήσεων ασφαλιστικών 

υπηρεσιών συνήθως ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 Άτομα δυσαρεστημένα από τις αποδοχές τους. Κάποιοι έχουν φτάσει στο 

μέγιστο μισθό που δικαιολογεί η θέση που κατέχουν, και εφόσον είναι 

χαρισματικά άτομα έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες.

 Άτομα δυσαρεστημένα από τις συνθήκες εργασίας. Σ’ αυτήν την ομάδα 

συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις σύγκρουσης προσωπικοτήτων, ανεπαρκούς 

εκπαίδευσης ή επίβλεψης στη δουλειά, μονότονης εργασίας κ.λπ.. Τις παραπάνω 

συνθήκες δεν θα πρέπει να τις ξανασυναντήσουν διότι δεν θα παραμείνουν.

 Άτομα σε αναζήτηση καριέρας με ανήσυχο πνεύμα, όπως π.χ. απόφοιτοι σχολών 

που όταν «έπιασαν» την πρώτη τους δουλειά δεν είχαν την εμπειρία να κρίνουν 

ώριμα και στην συνέχεια ανακάλυψαν ότι η εργασία που επέλεξαν δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους για ελευθερία επιλογών, καριέρα και 

ανάπτυξη.  

Η στελέχωση δεν σημαίνει απλά την εξασφάλιση νέων ασφαλιστικών συμβούλων 

(συνεργατών) αλλά την κατοχύρωση τους. Διότι η εξασφάλιση τους προϋποθέτει κάποιο 

κόστος χρόνου και χρήματος (εκπαίδευσης – καθοδήγηση – λειτουργικά κόστη – 

έλεγχος) χωρίς ανταπόδοση (από την κατοχύρωσή τους) μεσοπρόθεσμα ή σε βάθος 

χρόνου. Η κατοχύρωση των συνεργατών επιτυγχάνεται σε πέντε βήματα: 

Πρώτο βήμα: Η αναζήτηση.

Εντοπισμός των ατόμων που έχουν πιθανότητες να γίνουν πετυχημένοι.  Το πόσο 

σύντομα θα εντοπιστούν αυτά τα άτομα βάσει των χαρακτηριστικών τους εξαρτάται 
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κατά κύριο λόγο από την εμπειρία του συντονιστή. Η διαδικασία της επιλογής (την οποία 

θα αναλύσουμε παρακάτω ως τμήμα της στελέχωσης) θα δώσει τον χρόνο που χρειάζεται 

ο συντονιστής για την σωστή εκτίμηση.

Δεύτερο βήμα: Η απόρριψη.

Ο συντονιστής οφείλει για το καλό κυρίως του υποκαταστήματος να απορρίπτει αυτούς 

που δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις. Έτσι αποφεύγεται η υποβάθμιση 

του επιπέδου στην επαγγελματική ομάδα του υποκαταστήματος.

Τρίτο Βήμα : Η επιλογή.

Συμπερασματικά με το προηγούμενο βήμα, ο συντονιστής  επιλέγει, με βάσει τα 

κριτήρια επιλογής και τους στόχους που έχει θέσει, τους καταλληλότερους και τους 

αποδοτικότερους συνεργάτες που «ταιριάζουν» με την φιλοσοφία του υποκαταστήματος 

και υιοθετούν τον γενικότερο στόχο διότι απλούστατα τους βρίσκει σύμφωνους και 

συμπίπτει με τις δικές τους φιλοδοξίες60   

 Τέταρτο βήμα : Η παρουσίαση καριέρας 

Ο συντονιστής θα προσπαθήσει να πείσει το άτομο, που από το στάδιο της επιλογής 

κρίθηκε κατάλληλο, για τις προοπτικές του επαγγέλματος, (εάν δεν είχε καμία σχέση στο 

παρελθόν με τον ασφαλιστικό κλάδο),και για τις προοπτικές ανάπτυξης στην 

συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία στην οποία ανήκει το υποκατάστημα (εάν 

δραστηριοποιείται ήδη στον ασφαλιστικό κλάδο).

Πέμπτο Βήμα : Η προσυμβατική περίοδος.

Η διαδικασία κατά την οποία ο συντονιστής κατευθύνει τον υποψήφιο να γνωρίσει το 

επάγγελμα του ασφαλιστή. Αυτή η περίοδος δίνει μια ευκαιρία στον νέο υποψήφιο να 

αποκτήσει μια σαφή εικόνα της δραστηριοποίησης του διαμεσολαβητή στην ιδιωτική 

ασφάλιση, και στον συντονιστή να αποκτήσει μια εικόνα του υποψηφίου πριν υπογραφεί 

η σύμβαση εργασίας. Όταν πρόκειται για έναν υποψήφιο που ήδη δραστηριοποιείται σε 

άλλη ασφαλιστική εταιρία δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί από την μεριά του 

υποψηφίου, εάν η νέα εταιρία τον ικανοποιεί σε σχέση με τους στόχους του για 

προσωπική ανάπτυξη, ενώ από την μεριά του συντονιστή εάν πράγματι ο υποψήφιος 

«ταιριάζει» με την φιλοσοφία του υποκαταστήματος και της εταιρίας και έχει πράγματι 

τις ικανότητες τις οποίες ισχυρίστηκε στην συνέντευξη.

Κάποιες γενικές οδηγίες για την διαδικασία της στελέχωσης είναι οι εξής:

 Πριν από την εισαγωγή ενός νέου υποψηφίου στο υποκατάστημα θεωρείται 

σκόπιμη η βελτίωση της εικόνας της ομάδος/ του υποκαταστήματος.
60 Θεωρία αναγκών – Θεωρία στοχοθέτησης
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 Η γραπτή καταγραφή της εικόνας του υποψηφίου που αναζητείται κατά την 

διαδικασία της στελέχωσης.

 Πρέπει να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι στελέχωσης (αριθμός ατόμων που θα 

επιλεχθούν – κατηγορία υποψηφίων, νέοι ή έμπειροι ασφαλιστές).

 Εξεύρεση περισσότερων ατόμων από όσους χρειάζεται το υποκατάστημα ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα να απορρίπτονται οι μέτριοι, από πλευράς 

ικανοτήτων, υποψήφιοι συγκρινόμενοι με το επίπεδο που έχει τεθεί.

 Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος της δραστηριοποίησης κατά την διάρκεια της 

στελέχωσης61. 

 Εξοικονομείται χρόνος στην διαδικασία της στελέχωσης όταν το 

υποκατάστημα στελεχώνεται από ομάδες που μας έχουν δείξει στο παρελθόν 

ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουμε στην επιλογή και το 

άτομο να παραμείνει, (απόφοιτοι μιας συγκεκριμένης σχολής, συνεργαζόμενο 

με το υποκατάστημα), γραφείο ευρέσεως εργασίας, ή κέντρο επιρροής που στο 

παρελθόν έχει προτείνει στο υποκατάστημα άτομα που πληρούσαν τις 

προδιαγραφές.

 Στελέχωση με στόχο την διείσδυση σε συγκεκριμένες αγορές (στελέχωση 

λογιστών για μερική απασχόληση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με στόχο 

το πελατολόγιό τους).

 Συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών με στόχο την σωστή 

λήψη αποφάσεων.

Οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς συνηθίζουν να λένε:

 «Όταν η στελέχωση αρχίσει να γίνεται συνήθεια παύει να είναι πρόβλημα».

Η επιλογή είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται συνεχώς ανταλλαγή αντίστοιχων 

πληροφοριών μεταξύ του συντονιστή και του υποψήφιου συνεργάτη, μέχρι να ληφθεί μια 

κοινή απόφαση για την ασφαλιστική καριέρα του υποψηφίου. Εξ’ ορισμού συνεπάγεται 

ότι η επιλογή δεν είναι μια στιγμιαία απόφαση.

Προϋποθέσεις σωστής επιλογής:

 Να υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις ανάγκες στελέχωσης.

 Να ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής, όχι κατ’ ανάγκη η πιο γρήγορη αλλά 

οπωσδήποτε η πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις ανάγκες του 
61 Οι στατιστικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί στον ασφαλιστικό κλάδο μας δείχνουν ότι: κατά μέσο όρο 
χρειάζονται 14 πρώτες συνεντεύξεις που θα οδηγήσουν σε 10 δεύτερες, 5 άτομα θα μπουν στην 
προσυμβατική περίοδο επιλογής, 2 θα υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας και 1 άτομο θα παραμείνει.  
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υποκαταστήματος (όπως προαναφέραμε το πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο 

συντονιστής για την διαδικασία της επιλογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

εμπειρία του).

 Η προσοχή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην δυνατότητα ανάπτυξης του 

υποψηφίου παρά στην απόφαση απόρριψής ή αποδοχής του.62 Όταν ο 

συντονιστής σκέφτεται από θετική σκοπιά τον χρόνο και το χρήμα που χρειάζεται 

ένα άτομο για να αναπτυχθεί, τότε θα είναι πιο αποτελεσματικός στις 

προσπάθειές του προς αυτόν το σκοπό. 

Αρχές επιλογής: 

 Χρήση τυποποιημένης συνέντευξης που δείχνει τις ακατάλληλες περιπτώσεις 

υποψηφίων στο ξεκίνημα της διαδικασίας

 Η συνέντευξη να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό χρόνο

 Να διατηρείται στενή επαφή με τον υποψήφιο κατά την διάρκεια της περιόδου 

επιλογής

 Να ακολουθείται μια συστηματικά γραμμένη διαδικασία επιλογής ώστε να 

διαγράφεται κάθε βήμα που έγινε, για να μην διαφύγει κανένα στάδιο της 

διαδικασίας.

Διαδικασία επιλογής : 

 Πρώτη συνέντευξη 

• Αρχικά ο συντονιστής επιδιώκει την γνωριμία και το «σπάσιμο του 

πάγου» με τον υποψήφιο ώστε να μπορέσει να πάρει μια πρώτη εικόνα για 

τον χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του.

• Είναι η στιγμή που δίνονται κατά παράδοση περιληπτικά κάποια στοιχεία 

σχετικά με την εταιρία, το δίκτυο πωλήσεών της, την εξειδίκευση της σε 

κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες (εάν υπάρχει), την θέση της ως προς το 

μερίδιο αγοράς, του όγκου παραγωγής, τους μελλοντικούς στόχους της,63 

την ιεραρχία της και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει στους 

συνεργάτες της αξιολογώντας τους με αξιοκρατικά κριτήρια.

62 Παρατηρούμε πως η ανάπτυξη του συνεργάτη στις ασφαλιστικές εταιρίες αποτελεί  κύριο μέλημα 
ξεκινώντας ακόμη και από της διαδικασίας στελέχωσης. 
63 Σε αντίθεση με την διαδικασία συνέντευξης που ακολουθούν άλλοι κλάδοι, (όπου θεωρείται 
πλεονέκτημα να γνωρίζει ο υποψήφιος στοιχεία για την εταιρία η οποία του παίρνει συνέντευξη, στις 
ασφαλιστικές εταιρίες δίνεται η εντύπωση ότι από την αρχή της συνέντευξης γίνεται προσπάθεια για 
παρουσίαση, με την μορφή διαφήμισης, της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει για πολλούς  λόγους: 1. Έντονος 
ανταγωνισμός στον κλάδο 2. Έλλειψη ικανών στελεχών 3. Η δύναμη της συνήθειας του συντονιστή για 
«πώληση» (δεδομένου ότι κατά κύριο λόγο οι συντονιστές είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους ως 
ασφαλιστές) με στόχο να παρουσιάσουν την εταιρίας την οποία εκπροσωπούν, περισσότερο ελκυστική.   

39



• Ο συντονιστής συνεχίζει με την συλλογή πληροφοριών για τον υποψήφιο 

μέσω της συζήτησης μαζί του64 αλλά και μέσω ενός τεστ (απόρριψης) 65. 

 Δεύτερη συνέντευξη 

• Κατά την δεύτερη συνέντευξη γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

του τεστ που προαναφέραμε. Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά και άρα ο 

συντονιστής έχει μπροστά του έναν υποψήφιο που έχει τα προσόντα να 

προχωρήσει τότε περνάει ο συντονιστής στο επόμενο στάδιο που είναι 

πολύ σημαντικό για την τελική συμφωνία. 

• Παρουσίαση Καριέρας Ασφαλιστικού συμβούλου66

• Ο συντονιστής απαντάει σε ερωτήσεις σχετικές με το είδος της 

εργασίας του ασφαλιστικού συμβούλου και τις ευκαιρίες για: 

 σταδιοδρομία εφ’ όρου ζωής 

 υψηλές απολαβές συνδεδεμένες με το παραγωγικό 

αποτέλεσμα άρα δίκαιες67 

 προσωπική ικανοποίηση 68

 αυξημένες πωλήσεις λόγω του εξαιρετικά αναπτυσσόμενου 

κλάδου των ασφαλειών

 εκπαίδευση69

 για ανάπτυξη - προαγωγή 70

 για προσωπική εξέλιξη71

 αίσθημα συγκίνησης, υπερηφάνειας, αυτοεκπλήρωσης και 

αυτοεκτίμησης από την διαδικασία πώλησης που ακολουθείται 

από επιτυχία. 

• Απαντάει σε ερωτήσεις για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντα του υποψηφίου και τι πρέπει να κάνει για να 

εκμεταλλευτεί τις παραπάνω ευκαιρίες που του προσφέρονται.

64 Οδηγός συνέντευξης επιλογής. Βλέπε παράρτημα 3
65 Τεστ απόρριψης. Βλέπε Παράρτημα 3
66 Οδηγός συνέντευξης παρουσίασης καριέρας Παράρτημα 3
67 Θεωρία της προσδοκίας
68 Θεωρία στοχοθέτησης
69 Αυτεπάρκεια (self efficacy) οδηγεί σε επιτυχία, αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης – Θεωρία 
στοχοθέτησης
70 Κύκλος αυξανόμενης επίδοσης
71 Θεωρία αναγκών,  Maslow , αυτοεκτίμηση, αυτοανάπτυξη, αυτοπραγμάτωση,  Βλέπε         Σχήμα 4  An 
integrated model of work motivation (1. Needs to values)  και επεξήγηση στο Παράρτημα 3  
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• Δίνει μια γενική εικόνα της εταιρίας (αυτή τη φορά με 

περισσότερες λεπτομέρειες) με έμφαση στο ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα, έναντι των άλλων ασφαλιστικών εταιριών.

• Δίνει μια γενική εικόνα για το υποκατάστημα, με έμφαση στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων στην συγκεκριμένη 

περιοχή (εάν υπάρχουν).

• Τέλος αφού έχουν δοθεί οι παραπάνω απαντήσεις τότε ο 

συντονιστής πρέπει να αποσπάσει την δέσμευση συνεργασίας από 

τον υποψήφιο.

Εάν όλα τα παραπάνω βρίσκουν τον υποψήφιο σύμφωνο, τότε οι πιθανότητες, αυτό το 

άτομο να είναι ένας μελλοντικά επιτυχημένος συνεργάτης της εταιρίας, είναι πολύ 

αυξημένες.   

Πρέπει να επισημάνουμε σ’ αυτό το σημείο ότι οι συντονιστές συνεχίζουν και δείχνουν, 

σε μεγαλύτερο βαθμό από την πρώτη συνέντευξη, τον ενθουσιασμό τους στην 

προσπάθειά τους να κάνουν την καριέρα του ασφαλιστή ελκυστική, αυτό οφείλεται στο 

ότι πλέον μετά το τεστ, πιστεύουν ότι βρίσκονται πιο κοντά σε ένα ταλαντούχο άτομο, 

έχοντας πάντα στο μυαλό τους την θετική σκέψη που προαναφέραμε «επικεντρώνονται  

στην δυνατότητα ανάπτυξης του υποψηφίου παρά στην απόφαση απόρριψής ή 

αποδοχής του».

Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και τον διάχυτο ενθουσιασμό γίνεται αναφορά στη 

προσυμβατική περίοδο επιλογής ή αλλιώς προσυμβατική εκπαίδευση η οποία 

πραγματοποιείται σχεδόν στις περισσότερες εταιρίες στο υποκατάστημα, από τον ίδιο 

τον συντονιστή υποκαταστήματος ή από τον συντονιστή ομάδος. Η διάρκεια της 

εκπαίδευσης αυτής είναι συνήθως ένας μήνας και περιλαμβάνει:

 Εκπαίδευση κυρίως σε ένα ή δύο ασφαλιστικά προϊόντα αιχμής, ώστε να μην 

«βομβαρδιστεί» ο δόκιμος με πολλές πληροφορίες. 

 Ο υποψήφιος μπαίνει στην διαδικασία να καταγράψει τον κύκλο γνωριμιών του, 

όπου θα μπορούσε να απευθυνθεί για την προώθηση παραπάνω προϊόντων. Έτσι 

ο συντονιστής θα διαπιστώσει για το εάν πραγματικά ο κοινωνικός του κύκλος 

είναι «κλειστός» ή «ανοιχτός». Είναι επίσης μια ένδειξη της κλίσης προς τις 

δημόσιες σχέσεις και την εξωστρέφεια του χαρακτήρα του.

 Εκπαίδευση για την διαδικασία της πώλησης (Role Play τον ρόλο του πωλητή τον 

έχει ο συντονιστής).
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 Εκπαίδευση για την διαδικασία της πώλησης (Role Play τον ρόλο του πωλητή τον 

έχει ο υποψήφιος).

 Σε κάποιες περιπτώσεις ο συντονιστής βοηθάει τον δόκιμο με το να παρίσταται 

και ο ίδιος, είτε σε ραντεβού που έχει κλείσει ο πρώτος είτε ο δεύτερος. Ίσως το 

δεύτερο και το τρίτο στάδιο της τεχνικής πώλησης72 στα δύο πρώτα ραντεβού να 

χρειαστεί να πραγματοποιηθούν από τον συντονιστή. 

Μετά από όλα τα παραπάνω θα παρθεί μια από κοινού απόφαση όπου ο υποψήφιος θα 

ανακοινώσει εάν θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα (ή όταν πρόκειται 

για συνεργάτη που προσελκύεται από τον ανταγωνισμό, το κατά πόσο επιθυμεί την 

έναρξη της συνεργασίας)  και ο συντονιστής θα εκτιμήσει εάν μπορεί ο υποψήφιος να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της διαδικασίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Έτσι 

ολοκληρώνεται η διαδικασίας της επιλογής (συνολικής διάρκειας από 4 – 6 εβδομάδες).

Μετά την παραπάνω ανάλυση διαπιστώσαμε ότι ο συντονιστής με την βοήθεια του τεστ 

απόρριψης και του οδηγού συνέντευξης οριοθετεί το προφίλ του συνεργάτη που 

αναζητά, (οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται το πλαίσιο των απαιτήσεων της συγκεκριμένης 

ιδιότητας) ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διαπιστώσει εάν σε γενικές γραμμές ο 

υποψήφιος έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται όπως η θετική στάση απέναντι στην 

διαδικασία της πώλησης, στον προμηθειακό τρόπο αμοιβής στην μη εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, και τέλος στις προσωπικές φιλοδοξίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης 

εάν ο υποψήφιος είναι επιδεκτικός μάθησης ώστε κάποια από τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει να μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω της σχετικής 

εκπαίδευσης.

Μέσω του οδηγού παρουσίασης καριέρας γίνεται η προσπάθεια ανάπτυξης όλων των 

πτυχών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και επιπλέον τους διαύλους που ακολουθούν 

οι συνεργάτες προκειμένου να ανελιχθούν στην ιεραρχία της εκάστοτε εταιρίας. Σ’ αυτό 

το σημείο ο υποψήφιος που πιστεύει ότι μέσα από την άσκηση της ιδιότητας του 

ασφαλιστή θα καλυφθούν οι προσωπικές του ανάγκες, (βάσει της πυραμίδας του 

Maslow) και οι φιλοδοξίες σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, θα 

συναινέσει τουλάχιστον να περάσει την δοκιμαστική διαδικασία (Δόκιμος ασφαλιστικός 

σύμβουλος).

Ο συντονιστής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχει σε μεγάλο βαθμό όλες τις 

πληροφορίες σχετικά: 
72 Κατά τις ασφαλιστικές εταιρίες η παρουσίαση είναι το τρίτο στάδιο της τεχνικής της πώλησης. 1. 
Εξεύρεση – προσέγγιση  υποψηφίων πελατών 2. Καθορισμός αναγκών 3. Παρουσίαση – Κλείσιμο της 
πώλησης 4. Εξυπηρέτηση πελατών 
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 με την προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία73του ατόμου, 

 με εκείνα τα χαρακτηριστικά  που θα αποτελέσουν στο μέλλον εσωτερικούς 

παράγοντες υποκίνησης ώστε να αναλάβει να φέρει εις πέρας δύσκολους και 

υψηλούς στόχους με αποτέλεσμα την ικανοποίησή του,

 με τον βαθμό ύπαρξης ηγετικών προσόντων και ικανοτήτων (απώτερος στόχος η 

ανάπτυξη του, η οποία εκφράζεται με άνοδο στην ιεραρχία του 

υποκαταστήματος) και άρα την περαιτέρω εταιρική δέσμευση.

 

3. Εκπαίδευση

Εφόσον ο υποψήφιος περάσει όλη την παραπάνω διαδικασία και από την μια 

εξακολουθεί να πιστεύει στον εαυτό του ότι είναι κατάλληλος ενώ από την άλλη ο 

συντονιστής του πιστεύει ότι στο πρόσωπό του βρίσκει το προφίλ του συνεργάτη που 

αναζητεί, τότε το επόμενο στάδιο που ακολουθεί είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Οι συνεργάτες εκπαιδεύονται σχετικά με τις βασικές ασφαλιστικές έννοιες, τις 

ασφαλιστικές παροχές και την χρήση τους, τις τεχνικές πωλήσεων, τις σωστές συνήθειες 

εργασίας, και τέλος τις εταιρικές αρχές και διαδικασίες. Λίγοι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές πετυχαίνουν χωρίς την υποστήριξη ενός ικανού εκπαιδευτή. Στα πλαίσια 

του υποκαταστήματος την συγκεκριμένη αρμοδιότητα την αναλαμβάνει ο συντονιστής. 

Έρευνες της LIMRA74 σε ασφαλιστικούς συμβούλους που άφησαν το επάγγελμα πριν 

συμπληρώσουν 18 μήνες, έδειξαν ότι το κύριο αίτιο ήταν η ελλιπής εκπαίδευση σε 

τεχνικές πωλήσεων.  

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πιστεύουν ότι για να είναι η εκπαίδευση των ασφαλιστών 

αποτελεσματική και να επιτελεί τους σκοπούς της θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω 

αρχές:

 Ενεργή συμμετοχή του συνεργάτη στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Ο 

συντονιστής μπορεί να επιδιώξει και να επιτύχει την συμμετοχή του 

εκπαιδευόμενου μέσα από εκπαιδευτικές αναπαραστάσεις (Role plays όπως 

προαναφέραμε και στην προσυμβατική εκπαίδευση) ή με το να κάνει τον 

εκπαιδευόμενο να δίνει αναφορά και να σχολιάζει το υλικό που του έχει ανατεθεί 

73 Βλέπε σχήμα 4 και Παράρτημα 3 : An integrated model of work motivation (Personality theory  
2.Values & personality to satisfaction) – Vie theory  3.Values  & personality to self efficacy        9. goal 
moderators) 
74 L.I.M.R.A. (Life Insurance and Market Research Association)
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προς μελέτη. Μέσα από την συμμετοχή παρέχεται η δυνατότητα στον 

εκπαιδευόμενο να αναγνωρίσει τα λάθη του και να διαπιστώσει την πρόοδό του.

 Γνώση των αποτελεσμάτων. Όσο πιο σύντομα ο συντονιστής δώσει στον 

εκπαιδευόμενο κάποια ένδειξη της προόδου που έχει συντελεστεί, τόσο καλύτερα 

θα είναι τα αποτελέσματα της περαιτέρω εκπαίδευσης αλλά και τα παραγωγικά 

αποτελέσματα του συνεργάτη λόγω του αυξανόμενου αισθήματος αυτεπάρκειας 

(self efficacy)75

 Παρακίνηση. Με τον όρο αυτόν οι ασφαλιστικές εταιρίες εννοούν ότι ο 

συντονιστής θα πρέπει να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να καταλάβει την 

ωφέλεια της εκπαίδευσης. Παρακίνηση για μάθηση θα αποτελέσει το μήνυμα ότι 

η εκπαίδευση σε κάτι συγκεκριμένο, θα μεταφραστεί σε κέρδος και ότι θα 

βοηθήσει στην αύξηση του βαθμού αποτελεσματικότητας  και αποδοτικότητας 

των διαδικασιών που ακολουθεί κατά την διάρκεια της δραστηριοποίησης του.

 Ενίσχυση. Η καλή πορεία του συνεργάτη σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία 

επαινείται και επιβραβεύεται ώστε να ισχυροποιούνται τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα αλλά και η έφεση για εκπαίδευση να γίνει ισχυρότερη στο μέλλον.

Στην ασφαλιστική αγορά συναντάται η φόρμουλα Γ.Α.Τ.Α. και η εκπαιδευτική 

διαδικασία P.E.S.O.S. 

Η πρώτη αναφέρεται συνοπτικά στους στόχους της εκπαίδευσης:

Γνώσεις, που είναι απαραίτητες γύρω από τον ασφαλιστικό θεσμό και επάγγελμα.

Αυτοπεποίθηση, για την δουλειά καθώς και για την αξία της.

Τεχνικές, για να γίνει η δουλειά αποτελεσματική, ειδικά στα θέματα πώλησης.

Ασφαλιστικές συνήθειες εργασίας, που η τήρησή τους θα επηρεάσει την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συνεργάτη.

Η δεύτερη αναφέρεται στους κύριους κανόνες και τα βασικά βήματα της 

αποτελεσματικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα ίδια, είτε εκπαιδεύεται ένας νέος είτε 

ένας έμπειρος συνεργάτης. Το μόνο που διαφέρει είναι η έμφαση που δίνεται σε κάθε 

στάδιο:

Prepare (προετοιμάζω) 

• Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να νιώσει άνετα πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση 

75 Βλέπε Σχήμα 4 και Παράρτημα 3 : An integrated model of work motivation : 5. Self - efficacy to goals 
(efficacy affects goal choice and especially goal difficulty)  
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• Πρέπει να καταλάβει ότι η εκπαίδευση θα του αποφέρει κέρδος

• Ο συντονιστής / εκπαιδευτής πρέπει να βάλει στόχους για το τι πρέπει να ξέρει ο 

εκπαιδευόμενος με το πέρας της εκπαίδευσης

Explain (εξηγώ) 

• Έμφαση στα σημεία κλειδιά, σταδιακή ανάπτυξη των θεμάτων

• Χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας

Show (Δείχνω)

     Σημαντικό είναι να παραδειγματίζει ο συντονιστής με τρόπο ποιοτικό και ρεαλιστικό 

για το πώς θα ήθελε να ενεργεί ο συνεργάτης. Αυτό επιτυγχάνεται με την μέθοδο της 

αναπαράστασης (μέθοδος μελέτης περιπτώσεων) και της επίδειξης και παρατήρησης 

στην αγορά (μέθοδος από κοινού επίσκεψη στον πελάτη). 

Observe (Παρατηρώ)

Ο συνεργάτης πρέπει μόνος του να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις πρακτικές που 

διδάχθηκε. Τα σχόλια του συντονιστή ως παρατήρηση πρέπει να έρθουν στο τέλος με 

καλόπιστη διάθεση.

Supervise (Επιτηρώ)

Καθιέρωση προγράμματος για την μετεκπαιδευτική δραστηριότητα του συνεργάτη 

και την απαραίτητη υποστήριξη για την βελτίωσή του.  

 Σε κάθε περίπτωση ο συντονιστής αξιοποιεί, για λογαριασμό του συνεργάτη, το 

ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρίας αφού πρώτα έχει προβεί ο ίδιος 

στην προσυμβατική εκπαίδευση σε επίπεδο υποκαταστήματος. Μερικές από τις μεθόδους 

εκπαίδευσης που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες στα πλαίσια των 

υποκαταστημάτων τους, αλλά και στα πλαίσια των κεντρικών τους γραφείων, 

αναλύονται παρακάτω.

• Η Μέθοδος των συμβουλίων. 

Ο σκοπός της είναι η μετάδοση πληροφοριών, εμπνεύσεων και εντολών. 

Βρίσκει εφαρμογή στην παρουσίαση νέων γνώσεων, έχει παρατηρηθεί στην πράξη 

ότι παρακινεί τους εκπαιδευόμενους, αλλά για να έχει αποτέλεσμα στην 

δημιουργία νέων τεχνικών και ασφαλιστικών συνηθειών θα πρέπει  να συνδυαστεί 

με μια από τις παρακάτω μεθόδους.
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Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι αποτελεί μια ζωντανή μέθοδο, την αποδέχονται 

εύκολα οι εκπαιδευόμενοι, δημιουργεί πνεύμα ομάδας.

Τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν δίνει πολλές δυνατότητες στους εκπαιδευόμενους 

να λάβουν μέρος, δεν παρέχει στον εκπαιδευόμενο αναπληροφόρηση για τον 

βαθμό αποτελεσματικότητας της.

Ιδανική περίπτωση εφαρμογής όταν υπάρχει η ανάγκη να παρουσιαστεί ένα 

συγκεκριμένο θέμα σε μια ομάδα, ή η ανάγκη να πεισθούν οι συνεργάτες για ένα 

προϊόν, (ασφαλιστική υπηρεσία/ ασφαλιστήριο πρόγραμμα), την σπουδαιότητα των 

αναγκών που θα καλύψει, και την σχετική με αυτό στοχοθέτηση. Τέλος η 

συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει τις βάσεις για να ακολουθήσουν άλλες μέθοδοι 

εκπαίδευσης. Είναι πιο αποτελεσματική σε εβδομαδιαία βάση.  

• Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων

Ο σκοπός της είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους την περιγραφή μιας 

πραγματικής κατάστασης που μοιάζει με αυτές που πιθανόν θα βρεθούν 

αντιμέτωποι κατά την διάρκειας της εργασίας τους.

Βρίσκει εφαρμογή στην ανάγκη «περάσματος» των νέων θεωρητικών γνώσεων 

στην πράξη. Έτσι δημιουργεί αυτοπεποίθηση στους εκπαιδευόμενους ότι η γνώση 

που αποκόμισαν έχει γίνει κτήμα τους. Είναι μια καλή μέθοδος αν συνδυαστεί την 

μέθοδο παίξιμο ρόλων (που θα αναφέρουμε παρακάτω), διότι βοηθάνε στην 

δημιουργία ασφαλιστικών συνηθειών76.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκπαίδευση μεμονωμένων ατόμων ή και ομάδων, απαιτεί ενεργή συμμετοχή και 

ανάλυση από τους εκπαιδευόμενους (μια από τις αρχές της διαδικασίας της 

εκπαίδευσης). Είναι εξαιρετική μέθοδος για την επίλυση προβλημάτων, οι 

συνεργάτες κάνουν πρακτική εξάσκηση λύνοντας ρεαλιστικά προβλήματα και 

τέλος με την παρατήρηση ο συντονιστής/εκπαιδευτής μπορεί να αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της μεθόδου, όπως και να εντοπίσει 

μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης.   

Τα μειονεκτήματα είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν αρκετό χρόνο στην 

διάθεσή τους για να σκεφθούν το πρόβλημα πριν τους ζητηθεί να πάρουν 

76 Με τον όρο ασφαλιστικές συνήθειες οι εταιρίες εννοούν την πειθαρχία στην καθημερινή ενασχόληση με 
τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας της ασφαλιστικής πώλησης (βλέπε παραπομπή 72). Βάσει μελετών οι 
ελάχιστες σταθερές καθημερινής δραστηριότητας είναι: 10 προσπάθειες επικοινωνίας με υποψήφιους 
πελάτες (τηλεφωνικές ή προσωπικές), 2 τελικές συνεντεύξεις, 3 ονόματα νέων υποψηφίων από συστάσεις  
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αποφάσεις. Το γεγονός ότι για εκπαιδευτικούς  λόγους παραλείπονται κάποια 

περίπλοκα θέματα που θα συνέβαιναν εάν το πρόβλημα ήταν πραγματικό, έχει σαν 

αποτέλεσμα να κάνει τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ότι ξέρουν 

περισσότερα από ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα, εφόσον δεν γνωρίζουν τι 

παραλήφθηκε.

Ιδανική περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου είναι για την περίπτωση που ο 

στόχος της εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της μεθοδικότητας του συνεργάτη.

• Η μέθοδος της σύσκεψης

Ο σκοπός της είναι να πραγματοποιηθεί μια καθοδηγημένη ανταλλαγή ιδεών, οι 

συζητήσεις κατευθύνονται προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και προς 

αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται ερωτήσεις για να προτρέπονται οι 

εκπαιδευόμενοι να λαμβάνουν μέρος. 

Βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να 

κατανοήσουν κάποια ζητήματα. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης μπορούν να 

εντοπιστούν από τον συντονιστή τυχόν αντιδραστικές γνώμες και εάν θεωρείται 

απαραίτητο να αλλάξουν.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δίνει ευκαιρία στους συνεργάτες να 

έχουν ενεργή συμμετοχή, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους καθώς και να ακούσουν τις εμπειρίες, τις σκέψεις των άλλων και να 

αναπτύξουν νέες ιδέες. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις καθώς και σε ομάδες, και δίνεται η δυνατότητα στον 

εκπαιδευτή να συλλέξει ιδέες σχετικές με το θέμα συζήτησης, αλλά και να 

εντοπίσει νέες ανάγκες εκπαίδευσης.

Τα μειονεκτήματα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος κάποιοι να επηρεαστούν από αυτούς 

που έχουν αρνητική στάση, να δημιουργηθεί «χάος» στην προσπάθεια του καθενός 

να ακουστεί ή να επιβάλλει την γνώμη του και να είναι δύσκολος ο χειρισμός της 

κατάστασης. Διακρίνεται δυσκολία στην μέτρηση της αποδοτικότητας / 

αποτελεσματικότητας της μεθόδου, και η εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει 

ορισμένες γνώσεις που αποκτήθηκαν στο παρελθόν. 

Ιδανική περίπτωση εφαρμογής όταν θέλει ο συντονιστής να αποδείξει την 

ύπαρξη ανάγκης για εκπαίδευση, όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τους νεότερους 

συνεργάτες και να τους δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν από τους παλαιότερους 
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ακούγοντας τις ιδέες και τις εμπειρίες των τελευταίων. Τέλος δίνει την ευκαιρία 

στον εκπαιδευόμενο να συσχετίσει μια καινούρια ιδέα με κάτι που έχει μάθει στο 

παρελθόν.

• Η μέθοδος της από κοινού επίσκεψης στον πελάτη

Ο σκοπός είναι η διδασκαλία στην πράξη με επίδειξη και παρατήρηση

Βρίσκει εφαρμογή όταν υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθούν από την αρχή της 

συνεργασίας (κυρίως νέοι  συνεργάτες) καλές ασφαλιστικές συνήθειες. Είναι η 

καλύτερη μέθοδος ανάπτυξης των τεχνικών πώλησης, έχει την δύναμη να 

δημιουργήσει αυτοπεποίθηση και θετική επίδραση στον εκπαιδευόμενο, ειδικά 

όταν ο εκπαιδευτής είναι προικισμένος στην εφαρμογή στην πράξη των τεχνικών 

της πώλησης.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι θεωρητικές 

γνώσεις μπαίνουν σε πραγματική εφαρμογή στην αγορά και όχι σε συνθήκες 

προσομοίωσης (συνθήκες γραφείου). Έτσι λοιπόν μετριέται και η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου και  επιτρέπει στον εκπαιδευτή να εντοπίσει 

πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες   

Τα μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι αυτή η μέθοδος χρειάζεται κατάλληλη 

προετοιμασία από κάθε άποψη και το κυριότερο υπάρχει ο κίνδυνος ο συνεργάτης 

να μετατραπεί σε μαθητή εάν ο συντονιστής κάνει μόνος τους τις πωλήσεις. Στόχος 

δεν είναι να αναπαράγουν οι εκπαιδευτές τον εαυτός τους στα μάτια των 

συνεργατών αλλά να τους δώσουν τα απαραίτητα, μέσω της εκπαίδευσης, εφόδια 

να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και τεχνικές πώλησης.  

Ιδανική περίπτωση εφαρμογής όταν υπάρχει γενικά η ανάγκη συνδυασμού της 

θεωρητικής εκπαίδευσης στο υποκατάστημα με την εργασία στην πράξη. 

Ειδικότερα μετά από μια εκπαίδευση πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές, η μέθοδος 

αυτή δίνει την δυνατότητα της άμεσης εφαρμογή τους στην πράξη σε συνθήκες 

αγοράς.

• Η μέθοδος της προγραμματισμένης παράδοσης

Ο σκοπός είναι η παρουσίαση ενός θέματος βήμα προς βήμα ώστε να δίνονται οι 

κατευθύνσεις για το ποια θεωρείται, σε κάθε περίπτωση η σωστή ενέργεια.
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Βρίσκει εφαρμογή στην παρουσίαση καινούριων πληροφοριών, επανάληψη και 

ισχυροποίησής τους. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ορισμένων τεχνικών 

αναζήτησης. Είναι μια μέθοδος που δεν εφαρμόζεται συχνά.

Τα πλεονεκτήματα επικεντρώνονται στο ότι ενδείκνυται για την εκμάθηση 

δύσκολων εννοιών, απαιτεί την ενεργοποίηση του εκπαιδευόμενου και τον αφήνει 

να προχωρήσει με τον δικό του ρυθμό, και τέλος δίνει ομοιόμορφο χαρακτήρα 

στην διαδικασία της εκπαίδευσης.  

Τα μειονεκτήματα κυρίως εντοπίζονται στο ότι μπορεί αυτή η μέθοδος να φανεί 

βαρετή σ’ αυτούς που μαθαίνουν γρήγορα, και διαθέτει λίγες πληροφορίες στον 

εκπαιδευτή για την αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, όπως 

επίσης καθίσταται δύσκολος ο έλεγχος της κατάστασης μάθησης. 

Ιδανική περίπτωση εφαρμογής η παρουσίαση προγραμμάτων/ ασφαλιστικών 

υπηρεσιών για πρώτη φορά, καθώς και παρουσίαση συγκεκριμένων διαδικασιών 

όπως υπαγορεύονται με εγκυκλίους από την εταιρία. 

         

• Η μέθοδος του παιχνιδιού των ρόλων (Role – Play)

Ο σκοπός είναι οι συνεργάτες και ο συντονιστής να αναλάβουν να παίξουν 

συγκεκριμένους ρόλους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ώστε να πετύχουν 

κάποιους στόχους.

Βρίσκει εφαρμογή στην ανάπτυξη των διαφόρων τεχνικών που θα 

χρησιμοποιηθούν στην πώληση και την εφαρμογή τους στην πράξη, ταυτόχρονα 

αναπτύσσει ασφαλιστικές συνήθειες.

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι βάζει τον εκπαιδευόμενο να αντιμετωπίσει αληθινές 

καταστάσεις χωρίς κίνδυνο. Ο συντονιστής μπορεί να εντοπίσει κατά την διάρκεια 

της παραπάνω διαδικασίας τις ανάγκες για περαιτέρω εκπαίδευση και παρέχει την 

δυνατότητα για την ανάπτυξη τεχνικών που έχουν σχέση με συνδιαλλαγές μεταξύ 

ατόμων μέσω της πρακτικής εξάσκησης. Βάζει τον συνεργάτη στην διαδικασία να 

πάρει ενεργό ρόλο και να ασκήσει κριτική καθώς και να κάνει θετική κριτική στους 

συναδέλφους τους κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Τέλος γεφυρώνει το χάσμα 

μεταξύ γνώσης και πρακτικής εφαρμογής.  

Τα μειονεκτήματα επικεντρώνονται στο ότι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ένας 

ή δύο συνεργάτες κάθε φορά ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να μάθουν μόνο 

παρακολουθώντας. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα εάν σκεφθεί κανείς ότι τέτοιου 
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είδους παιχνίδια ρόλου μπορεί να διαρκέσουν σχεδόν μισή ώρα για τον κάθε 

εκπαιδευόμενο που λαμβάνει μέρος.

Ιδανική περίπτωση εφαρμογής είναι όταν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και 

εξάσκησης ορισμένων τακτικών, ή όταν επιθυμεί ο συντονιστής να 

παραδειγματίσει κάποιον παλαιό συνεργάτη στους νεότερους. Χρησιμοποιείται για 

παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πώλησης, ή μια συνέντευξης με κάποιον που 

θεωρείται κέντρο επιρροής. 77

Στη βάση της παραπάνω ανάλυσης  όταν ο συντονιστής εκπαιδεύει, επιλέγει  την 

εκπαιδευτική μέθοδο που οδηγεί στην επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. 

Οι σωστές συνήθειες εργασίας χτίζονται μέσα από την συνεχή εφαρμογή στην πράξη 

των τεχνικών πωλήσεων που έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά από τον συντονιστή κατά 

την διάρκεια μιας από τις παραπάνω μεθόδους εκπαίδευσης. Τέλος εκπαιδευτικό ρόλο 

μπορούν να έχουν και οι τακτικές απλές συναντήσεις σε επίπεδο ομάδας αν είναι σωστά 

σχεδιασμένες για να μεταδώσουν πληροφορίες, να δώσουν οδηγίες ή να παρακινήσουν. 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αντιλαμβανόμαστε τον διαφορετικό βαθμό και τρόπο 

που οι μέθοδοι εκπαίδευσης εκπληρώνουν τους παραπάνω σκοπούς.

Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η καθημερινή εφαρμογή τους φέρνει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα σε ότι αφορά την επίτευξη των παραγωγικών (ποσοτικών), και ποιοτικών 

στόχων που έχουν τεθεί, με αποτέλεσμα την δημιουργία συναισθήματος επιτυχίας, 

αυτοπεποίθησης, και αυτοεκτίμησης. Όλα αυτά τα συναισθήματα σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή του συστήματος αμοιβών και επιβραβεύσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

την παραγωγικότητα (θα αναλυθεί παρακάτω) υποκινούν τους συνεργάτες να θέσουν 

υψηλότερους στόχους, και η επίτευξη αυτών τους προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στους 

κόλπους της εταιρίας διότι τους ωθεί σε υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας της (θα 

αναλυθεί παρακάτω).  Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ικανοποίηση από την 

εργασία και η εταιρική δέσμευση σε μεγαλύτερο βαθμό.  

77 Με τον όρο κέντρα επιρροής οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εννοούν τα άτομα του κοινωνικού 
συνόλου οι οποίοι λόγω της θέσης τους(π.χ. καθηγητές πανεπιστημίου, λογιστές, δικηγόροι 
δημοσιογράφοι, αστυνομικοί κλπ) μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην γνώμη και στην στάση των ατόμων 
που απαρτίζουν το κοινωνικού τους περιβάλλον. Από τα συγκεκριμένα άτομα οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές συνήθως παίρνουν συστάσεις για να απευθυνθούν σε νέους πελάτες στα πλαίσια της 
εξεύρεσης υποψηφίων πελατών. Άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά έτειναν στο παρελθόν να κάνουν 
τελικώς οι ίδιοι το επάγγελμα του ασφαλιστή ως ημιαπασχόληση ή να αμείβονται με κάποια 
προσυμφωνημένη, με τον συνεργάτη, κατ’ αποκοπή προμήθεια (με το κομμάτι) η οποία χαρακτηρίζεται ως 
προμήθεια σύστασης.
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4. Συστήματα Στοχοθέτησης 

Καθοδήγηση – Παρακίνηση - Επίβλεψη - Έλεγχος

Στον ασφαλιστικό κλάδο τα συστήματα στοχοθέτησης διαδραματίζουν έναν από τους 

σημαντικότερους ρόλους για την υποκίνηση και την ανάπτυξη των στελεχών. Ο σωστός 

σχεδιασμός τους και η μελετημένη εφαρμογή τους εκπληρώνει τους παραπάνω σκοπούς. 

Αρχικά, ο συντονιστής με την βοήθεια των τεσσάρων βημάτων της διαδικασίας του 

προγραμματισμού78 καταγράφει την παρούσα κατάσταση του υποκαταστήματος 

(S.W.O.T. ανάλυση), καθορίζει τους προσωπικούς του στόχους καθώς και του 

υποκαταστήματος του, καταγράφει το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι, και τέλος τον 

περιοδικό έλεγχο της προόδου στην δραστηριοποίηση. Υπεύθυνος και θεματοφύλακας 

για την επίτευξη του στόχου είναι ο συντονιστής διότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα έχει 

επίπτωση στην ψυχολογία της ομάδας και άρα στην περαιτέρω υποκίνηση της στην 

ανάληψη υψηλότερων στόχων στο μέλλον.79 Η καθοδήγηση, η παρακίνηση, η επίβλεψη 

και ο έλεγχος των συνεργατών αποτελούν διαδικασίες που απαρτίζουν ένα σύστημα 

στοχοθέτησης. 

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες εφαρμόζονται σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την 

εμπειρία και την παλαιότητα του κάθε συνεργάτη. (Είναι φυσικό ένας νέος ασφαλιστής 

να έχει μεγαλύτερη ανάγκη καθοδήγησης, παρακίνησης, επίβλεψης και ελέγχου, από 

έναν παλαιότερο).    

Η ανάπτυξη του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων (Μ.Β.Ο) αποτελεί χρηστικό 

εργαλείο στις ασφαλιστικές εταιρίες. Ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο το αξιοποιούν:

•   Ο συντονιστής με την έγκριση του προϊσταμένου του (περιφερειακού 

συντονιστή) θέτει συγκεκριμένους ποιοτικούς (συνήθως με ορίζοντα τριετίας) 

και ποσοτικούς (συνήθως ετήσιους) στόχους για το υποκατάστημά του. Οι 

στόχοι αυτοί έρχονται σε άμεση συμφωνία με τους εταιρικούς και αποπνέουν 

την ευρύτερη στρατηγική της εταιρίας. Βάσει αυτών των στόχων γίνεται η 

στελέχωση – επιλογή των ατόμων θα απαρτίσουν ένα υπό ανάπτυξη 

υποκατάστημα ή ποιοι και πόσοι θα προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα ομάδα.   

78 Βλέπε Μέρος ΙΙ 1.Προγραμματισμός 
79 Βλέπε Μέρος Ι – 5.Θεωρία στοχοθέτησης 
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•   Το επόμενο βήμα είναι πως θα επιτευχθούν οι στόχοι. Μετά από μια από 

κοινού συζήτηση με τους συντονιστές ομάδων και τους ασφαλιστές του 

υποκαταστήματος, θα αποφασιστεί ποιός θα κάνει τί σε ότι αφορά τους 

ποιοτικούς στόχους και το ποσοστό του ποσοτικού στόχου που καλείται να 

επιτύχει.  Όλα τα παραπάνω με την σύμφωνη γνώμη όλων.

•   Περιοδικός έλεγχος για τον βαθμό επίτευξης του στόχου, και ανατροφοδότηση 

για την διαπίστωση ότι δεν έχει προκύψει ανάγκη για τροποποίηση των αρχικών 

στόχων. Έτσι δημιουργείται προσωπική υπευθυνότητα για την επίτευξη του 

αποτελέσματος.  

Η ανάληψη συγκεκριμένου στόχου από τον κάθε συνεργάτη ξεχωριστά, δημιουργεί 

προσωπική ευθύνη για το αποτέλεσμα και στην περίπτωση επίτευξης, η επιτυχία θα 

οφείλεται στον καθένα ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο κάθε άτομο είναι σε θέση να 

προσδιορίσει ποια είναι η προσφορά του στην επίτευξη του κοινού σκοπού.

Οι συντονιστές πείθουν τους συνεργάτες τους για την σκοπιμότητα του καθορισμού 

συγκεκριμένου στόχου ως εξής: 

• Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος δεν υπάρχει σημείο εκκίνησης,

• Εάν δεν υπάρχουν στόχοι που φιλοδοξούμε να πετύχουμε ποτέ δεν θα μάθουμε 

αν βρισκόμαστε στην σωστή πορεία,

• Θέτοντας στόχους οδηγούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση, την κατεύθυνση 

της επιτυχίας, 

• Εάν δεν υπάρχουν στόχοι προς επίτευξη δεν υπάρχει κίνητρο για 

δραστηριοποίηση και επιθυμία για αυξανόμενη απόδοση, η οποία οδηγεί στην 

ανάπτυξη.

 Η διοίκηση μέσω στόχων δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης σ’ αυτούς που 

συμμετέχουν στην πραγματοποίηση του στόχου. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι στόχοι 

έχουν καθοριστεί ομαδικά και γίνουν σαφώς αντιληπτοί αμέσως δημιουργείται μια 

ισχυρή κινητήριος δύναμη.

Τα βήματα της στοχοθέτησης τα οποία ακολουθεί ο συντονιστής είναι τα εξής:

 Εξηγεί στον συνεργάτη τους γενικούς στόχους του υποκαταστήματος σε ότι 

αφορά την παραγωγή, το επιθυμητό ποσοστό διατηρησιμότητας, την εκπαίδευση 

που θα παρασχεθεί, τις δημόσιες σχέσεις στις οποίες θα προβεί το υποκατάστημα 

για την διευκόλυνση των συνεργατών στο πρώτο στάδιο, αυτό της εξεύρεσης 
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υποψηφίων πελατών, και το μέσο εισόδημα που επιθυμεί να έχουν οι συνεργάτες 

του80.

  Αξιολογεί την σημερινή κατάσταση. Συζητάει για το σημείο στο οποίο 

βρίσκεται την δεδομένη στιγμή η πορεία της καριέρας του συνεργάτη. 

Ανακεφαλαιώνει τις επιδόσεις του κατά το παρελθόν, το προοδευτικά 

αυξανόμενο εισόδημά του και τον κύκλο της εκπαίδευσης που ολοκλήρωσε.

 Ζητά από τον συνεργάτη να σκεφτεί και να σημειώσει ποιοι θα είναι οι στόχοι 

του για το προσεχές έτος αφού μελετήσει την πραγματοποιηθείσα παραγωγή του, 

την διατηρησιμότητά του και την εκπαίδευση που έλαβε στο παρελθόν. Σ’ αυτό 

το σημείο ορίζεται μια δεύτερη συνάντηση για να συζητήσουν από κοινού τους 

στόχους αυτούς.

 Πριν από την δεύτερη συνάντηση σημειώνει τους στόχους τους οποίους θεωρεί ο 

ίδιος ότι ο συνεργάτης είναι σε θέση να επιτύχει, και εάν αυτοί οι στόχοι είναι 

υψηλότεροι από αυτούς που θα θέσει ο συνεργάτης τότε δίνονται κάποιες ιδέες 

διεύρυνσης της αγοράς στόχου του81 (π.χ. να γίνει μέλος κάποιου συλλόγου με 

σκοπό την εξεύρεση νέων υποψηφίων πελατών με μεγαλύτερη ευκολία).

 Στην δεύτερη συνάντηση εξετάζει λεπτομερώς τους στόχους και αφού τελικώς 

καταλήξουν στο ύψος του στόχου ο συντονιστής θα κρατήσει ένα αντίγραφο των 

σημειώσεων του συνεργάτη.

 Ρωτάει τον συνεργάτη πως νομίζει ότι μπορεί να του φανεί χρήσιμος για την 

επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

 Από αυτή τη στιγμή και καθ’ όλη την διάρκεια της δραστηριοποίησης ο 

συντονιστής προγραμματίζει τακτικές συναντήσεις για να συζητηθεί η πρόοδος 

προς την επίτευξη των στόχων, και εάν πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. 

Εφόσον προσδιοριστούν οι στόχοι ο συντονιστής έχει μια βάση πάνω στην οποία θα 

αναπτύξει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μεθόδους ώστε να βοηθήσει τους 

συνεργάτες στο έργο τους.

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προσθέσουμε η διοίκηση μέσω στόχων δεν πρέπει να 

είναι ένα άκαμπτο σύστημα. Έτσι λοιπόν ακόμη και εάν ένας στόχος έχει μελετηθεί 

σωστά θα πρέπει να αναθεωρείται εάν παραστεί η ανάγκη, διότι ο απώτερος σκοπός του 

80 Έρευνα της LIMRA έδειξε ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θεωρούν ως το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό του συντονιστή τους το εξής: Να δείχνει ενδιαφέρον για το «ευ ζην» του ασφαλιστή (θα 
αναφερθούν παρακάτω και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά με σειρά προτεραιότητας.  
81 Η ελάχιστη ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργατών με πλήρη απασχόληση είναι 25 – 30% 
και η σταθερά της διατηρησιμότητας είναι 85% των νέων συμβολαίων και 92% των παλαιών (ανανεώσεις 
συμβολαίων) 
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συστήματος είναι η υποκίνηση και η ανάπτυξη των συμμετεχόντων στον στόχο που έχει 

τεθεί και όχι η απογοήτευσή τους από την αποτυχία επίτευξής του.

Με την λήξη της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου (π.χ. συνήθως οι στόχοι 

θέτονται σε ετήσια βάση οπότε η ημέρα κρίσης είναι η 31/12) στην περίπτωση που ο 

συνεργάτης επιτύχει τον στόχο του, γίνονται τα παρακάτω:

 Ο συντονιστής επαινεί τον συνεργάτη για την επιτυχία του και με την πρώτη 

συνάντηση υποκαταστήματος το ανακοινώνει στους υπόλοιπους συνεργάτες. 

 Ο συντονιστής δίνει την ευκαιρία στον συνεργάτη και κατά την διάρκεια της κατ’ 

ιδίαν συνάντησης αλλά και κατά την συνάντηση υποκαταστήματος, να αναπτύξει 

την μέθοδο που ακολούθησε και τον οδήγησε στην επιτυχία. Εάν κάποια από τις 

ιδέες του είναι πρωτοποριακή τότε του δίνεται η ευκαιρία να γράψει ένα άρθρο 

που θα δημοσιευτεί στον περιοδικό τύπο της εταιρίας ή ακόμη και στον κλαδικό 

τύπο. 

Στην συνάντηση υποκαταστήματος όλοι όσοι τα κατάφεραν θα γίνουν παράδειγμα προς 

μίμηση για τους υπόλοιπους και κάποιοι που εκτός από καλοί παραγωγοί έχουν ηγετικά 

προσόντα έχουν την δυνατότητα να ανέβουν ένα σκαλοπάτι στην ιεραρχία (π.χ. 

συντονιστές ομάδας = unit manager) ενώ άλλοι που έχουν προσόντα μεταδοτικότητας 

μπορεί να αναλάβουν ένα κομμάτι της εκπαίδευσης των συνεργατών του 

υποκαταστήματος. 

Στην περίπτωση της μη επίτευξης του στόχου, γίνονται τα παρακάτω:

 Ο συντονιστής ζητάει από τον συνεργάτη να σημειώσει τις αιτίες στις οποίες 

κατά την γνώμη του οφείλεται η διαφορά στο αποτέλεσμα από τον αρχικό στόχο.

 Του ζητάει να αξιολογήσει τα επιτεύγματά του και να προσδιορίσει τις περιοχές 

στις οποίες απέτυχε και τι έφταιξε.

 Σ’ αυτή την συνάντηση ο συντονιστής με τον συνεργάτη συζητούν για το πώς ο 

δεύτερος βλέπει την σταδιοδρομία του, τις διαπροσωπικές σχέσεις με τον ίδιο 

αλλά και με τους υπόλοιπους συνεργάτες που απαρτίζουν το υποκατάστημα, και 

το αν υπάρχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα που θα ήθελε να αναφέρει.

Οι συναντήσεις που γίνονται με αφορμή την αποτυχία στην επίτευξη των στόχων, δεν 

έχουν σκοπό την επίπληξη αλλά την αντιμετώπιση του γεγονότος σε ρεαλιστική βάση, να 

εντοπιστούν τα αίτια ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον απόκλιση από τους στόχους. 

Σκοπός είναι η παρακίνηση του συνεργάτη δημιουργώντας ένα κλίμα συμπαράστασης 
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για την δεδομένη στιγμή, έτσι ώστε να μην διστάσει να αναλάβει αντίστοιχο (ή σε 

κάποιες περιπτώσεις χαμηλότερο)82 στόχο στο μέλλον. 

Σ’ αυτό το σημείο ο συνεργάτης έχει την ανάγκη υποστήριξης και παρακίνησης από τον 

συντονιστή του, ο οποίος εάν επιθυμεί να εξασφαλίσει το υψηλό ηθικό του γραφείου θα 

πρέπει να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες προς αυτό το σκοπό. Οι μελέτες της 

LIMRA δείχνουν ότι83:

• Η παρακίνηση είναι αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται σε άτομα με ανεβασμένο 

ηθικό το οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα του πραγματικού ενδιαφέροντος που 

δείχνει ο συντονιστής για τον συνεργάτη και όχι για τα προσωπικά του οφέλη. 

• Το ανεβασμένο ηθικό συντελείται όταν οι συντονιστές αποφεύγουν να εξαντλούν 

τους συνεργάτες τους θέτοντας υπερβολικά υψηλούς στόχους.

• Όταν οι ερωτώμενοι μιλούν για ανεβασμένο ηθικό αναφέρονται σε εμπειρίες 

σχετικά με το επάγγελμά τους, όπως το αίσθημα υπερηφάνειας που ένιωσαν 

κάνοντας μια «καλή πώληση», στιγμές που δέχθηκαν επαίνους, μια προαγωγή, 

μια αύξηση, ή στιγμές που ένιωσαν ότι ωρίμασαν επαγγελματικά.

Το χαμηλό ηθικό από την άλλη πλευρά φαίνεται να πηγάζει από συνθήκες που υπάρχουν 

στην δουλειά όπως:

• Η άδικη συμπεριφορά από τον προϊστάμενο, 

• από την τακτική της εταιρίας να πνίγει κάθε είδους πρωτοβουλία,

• από εφαρμοζόμενες πολιτικές που δημιουργούν δυσχέρειες στην εξάσκηση της 

εργασίας,

• από την άδικη μισθοδοσία.

 Ένα γνωμικό στον κλάδο των πωλήσεων λέει: «Τις περισσότερες φορές η διαφορά 

μεταξύ ενός μέσου παραγωγού και ενός κορυφαίου είναι ο διευθυντής του». Επίσης οι 

διευθυντές στα τμήματα πωλήσεων γνωρίζουν από την εμπειρία τους ότι «εάν δώσεις 

στους πωλητές έναν έπαινο τους παρακινείς μια μέρα, αλλά αν τους δώσεις την δικιά 

τους γεννήτρια (τεχνικές αυτοϋποκίνησης) τους παρακινείς για όλη τους την ζωή». 

Οι συντονιστές λοιπόν είναι σκόπιμο να ξεχωρίζουν τα κίνητρα τα οποία παρακινούν 

κάποιον για λίγο από τις τεχνικές παρακίνησης που λειτουργούν επ’ άπειρον. Για 

παράδειγμα το χρήμα (θα το αναλύσουμε παρακάτω στα συστήματα αμοιβών) είναι ένα 

82 Δεν συνηθίζεται στην πράξη μετά από μια αποτυχία να τίθεται χαμηλότερος στόχος διότι η εμπειρία 
δείχνει ότι ο συνεργάτης αισθάνεται «νικημένος από τον στόχο» και χάνει την αυτοπεποίθηση και την 
αυτοεκτίμησή του.  
83 Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την θεωρία των δύο 
παραγόντων του Herzberg
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κίνητρο που δεν παρακινεί όλους τους ανθρώπους και ακόμη και όταν τους παρακινεί 

αυτό δεν διαρκεί για πάντα. Όταν οι υλικές ανάγκες του ατόμου καλυφθούν τότε το 

χρήμα παύει να έχει πρωτεύουσα σημασία και τότε εμφανίζονται άλλες ανάγκες που 

προηγουμένως έρχονταν σε δεύτερη μοίρα, όπως οι ανάγκες για επιτυχία, για απόκτηση 

γοήτρου, και δύναμης84. Μελέτες της LIMRA έδειξαν ότι τα παρακάτω είναι τα 

βασικότερα  κίνητρα για την άσκηση του ασφαλιστικού επαγγέλματος.85  

1. Ανεξαρτησία
Εκφράζεται ως: 

• Ελευθερία του ατόμου να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του όπως επιθυμεί. 

• Ανεξαρτησία από περιορισμούς που επιβάλλονται στην εργασία από τους 

ανώτερους και από απαιτήσεις από τα κεντρικά γραφεία των εταιριών.

• Η ευκαιρία να ενεργήσει το άτομο με τον δικό του τρόπο όποτε το επιθυμεί. 

2. Αναγνώριση   
• Τα χειροπιαστά βραβεία για την ορθή εκτέλεση μιας εργασίας (όπως είναι η 

μνημόνευση σε ασφαλιστικές εκδόσεις ή συνέδρια, η προβολή σε λέσχες ή 

ενώσεις διακεκριμένων ασφαλιστικών συμβούλων).

3. Επιτυχία
• Η αίσθηση που έχει το άτομο από την πετυχημένη εκτέλεση της εργασίας.

• Το συναίσθημα που έχει το άτομο όταν έχει φέρει εις πέρας σωστά μια δύσκολη 

εργασία υπερνικώντας τις δυσκολίες φθάνοντας σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

4. Ελεύθερος Χρόνος
• Ο χρόνος που έχει το άτομο στην διάθεσή του για εξωεπαγγελματικές 

δραστηριότητες και η έκταση της ικανοποίησης που νιώθει όταν τον διαθέτει σε 

αυτές.

5. Δύναμη 
• Η αίσθηση ελέγχου που το άτομο ασκεί πάνω στις δραστηριότητες και το 

πεπρωμένο το δικό του και των άλλων.

84 Βλέπε Μέρος Ι – 3. Θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας (Πυραμίδα του Maslow)
85 Στο τρίτο μέρος της μελέτης μας θα ζητήσουμε από 100 συνεργάτες διαφορετικών ασφαλιστικών 
εταιριών και ασφαλιστικών πρακτορείων να κατατάξουν κάποιους από αυτούς τους παράγοντες σε σειρά 
σπουδαιότητας και σημασίας που έχουν γι’ αυτούς  προσωπικά, σε ότι αφορά την ικανοποίηση που 
αντλούν από την εργασία τους.
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• Η αίσθηση ότι είναι ικανός να επηρεάσει και να κατευθύνει την συμπεριφορά των 

άλλων.

6. Κύρος
• Ο σεβασμός και η εκτίμηση που δείχνουν στο άτομο οι άλλοι συνάδελφοι 

ασφαλιστές , συντονιστές υποκαταστημάτων, προσωπικό κεντρικών γραφείων 

και άλλοι συνεργάτες στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο.

• Πως κρίνουν το άτομο σε σύγκριση με άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν. 

7. Πίεση 
• Η συνεχής αίσθηση ή ανάγκη που έχει το άτομο να συνεχίσει την ανοδική πορεία 

στην εκτέλεση της εργασίας, στην αύξηση του παραγωγικού του αποτελέσματος, 

στο να κάνει περισσότερα.

8. Αυτοεκτίμηση 
• Η αίσθηση της ατομικής του αξίας. 

• Ο σεβασμός που έχει στον εαυτό του. 

• Η ανωτερότητα που αισθάνεται όταν συγκρίνεται με άτομα που γνωρίζει.

9. Οικογενειακή ζωή
• Το είδος και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που έχει ένα άτομο με την 

οικογένειά του.

10. Ασφάλεια
• Η σιγουριά που αισθάνεται το άτομο κρατώντας την θέση του ως ασφαλιστικός 

σύμβουλος.

• Η έκταση κατά την οποία πιστεύει ότι η θέση του «αύριο» θα είναι τουλάχιστον 

όσο καλή είναι σήμερα.

11. Προσωπική εξέλιξη
• Η αίσθηση του να εξελίσσεται ως άτομο, 

• να γίνεται περισσότερο ικανός,

• να εμβαθύνει περισσότερο στον εαυτό του.

Ο συνεργάτης παρακινείται όταν ο συντονιστής του ως άτομο έχει τα σωστά 

χαρακτηριστικά. Τα παραθέτουμε με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με μελέτη της 

LIMRA.

Πως θέλει ο ασφαλιστικός σύμβουλος τον συντονιστή του
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1. Με ενδιαφέρον για το «ευ ζην» του ασφαλιστή.

2. Προσιτός.

3. Γνώσεις στην Ασφάλιση Ζωής.

4. Ειλικρινής.

5. Με διάθεση για βοήθεια.

6. Δίκαιος.

7. Συνεργάσιμος.

8. Συμπαθητικός.

9. Ενθουσιώδης.

10. Γενναιόδωρος.

11. Καλός πωλητής.

Το ευχάριστο κλίμα της ομάδας είναι ένας παράγοντας παρακίνησης που διαρκεί γι’ 

αυτό: οι συντονιστές πρέπει: 

 Να επιλέγουν τα κατάλληλα άτομα, ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών στα μέλη 

της ομάδας.

 Να απομακρύνουν τα ακατάλληλα άτομα (το πολύ μέσα σε 6 μήνες).

 Να δίνουν βαρύτητα στην εκπαίδευση και να εφαρμόζουν τη σωστή, κάθε φορά, 

μέθοδο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης και το επίπεδο της 

ομάδας.

 Να δίνουν κατεύθυνση και όραμα. 

 Να υποστηρίζουν ένθερμα τους συνεργάτες και την ομαδικότητα.

Παραπάνω αναφερθήκαμε στην διαδικασία ελέγχου των συνεργατών από τον 

συντονιστή, είναι στην πράξη η διαχείριση της προόδου, μιας οργάνωσης (π.χ. 

υποκατάστημα , ομάδα συνεργατών) προς ένα συγκεκριμένο στόχο.

Όταν ένα σχέδιο είναι εκτός ελέγχου έχει σαν αποτέλεσμα: 

 Απόκλιση από τους στόχους.

 Άγνοια των αιτιών που οδήγησαν στην απόκλιση. 

 Χαμηλό ηθικό.

 Σύγχυση στην ομάδα.

Συνεργάτες λοιπόν που δεν ελέγχονται γρήγορα, χάνουν το ενδιαφέρον τους για την 

δουλειά και τους στόχους με ότι αυτό έχει ως επακόλουθο. Αντίθετα ένα σχέδιο καλά 

ελεγχόμενο, παράγει σχεδόν αυτόματα πολλά οφέλη:

58



 Επίτευξη στόχων των συνεργατών και κατ’ επέκταση, της ομάδας, του 

υποκαταστήματος, της εταιρίας. 

 Ανάπτυξη της καριέρας των συνεργατών και κατ’ επέκταση του συντονιστή.

 Υγιές κλίμα στο γραφείο.

 Προσέλκυση νέων συνεργατών χάρις την επιτυχημένη οργάνωση.

 Ποιότητα εργασίας και ευχαριστημένοι πελάτες (αίσθημα επιτυχίας για τους 

συνεργάτες και αυτοπεποίθηση.

Τα τέσσερα βήματα του ελέγχου της δραστηριότητας στα οποία προβαίνει ο συντονιστής 

είναι τα εξής:

1. Προσδιορισμός του μέτρου ελέγχου και τρόπου μέτρησης, την χρήση των 

οποίων θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ο συντονιστής και οι συνεργάτες. 

Ουσιαστικά γίνεται ένας τεμαχισμός της εργασίας των συνεργατών σε 

μικρότερα μέρη. (π.χ. ετήσιος στόχος 100.000€, μέτρο ελέγχου 

τριμηνιαίος στόχος 25.000€)

2. Μέτρηση της απόδοσης, πραγματική πρόοδος προς τους στόχους.

3. Σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων των συνεργατών με το μέτρο 

ελέγχου, έτσι εάν ο συνεργάτης επιθυμεί να προοδεύσει τότε μ’ αυτόν τον 

τρόπο δίνεται η ευκαιρία να ενισχυθεί αυτή του η επιθυμία.

4. Διορθωτικές κινήσεις, αν υπάρχουν ανεπιθύμητες παρεκκλίσεις από τους 

προσχεδιασμένους στόχους. 

Τέλος αποτελεσματική είναι η δυνατότητα του ημερολογιακού ελέγχου. π.χ. στο τέλος 

κάθε εβδομάδας ο συντονιστής ζητά από τον συνεργάτη να του υποβάλλουν γραπτώς τα 

σχέδια τους για την επόμενη εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει έλεγχος για αυτά 

που έχει προγραμματίσει ο κάθε συνεργάτης και όταν θα έρθει η στιγμή της συνάντησης 

μαζί του να έχει ο συντονιστής μια ξεκάθαρη εικόνα για την δραστηριοποίησή του. 

Οι συνεργάτες χαίρονται να συζητούν για τα αποτελέσματα των συναντήσεών τους με 

τους υποψήφιους πελάτες όταν αντιλαμβάνονται ότι ο συντονιστής τους είχε την διάθεση 

να ενημερωθεί από πριν για αυτές. Αποτελεί γι’ αυτούς κίνητρο για τη συνέχιση της 

δραστηριοποίησής τους αλλά και ένας περιοδικός έλεγχος για το που βρίσκονται σε 

σχέση με τον τελικό στόχο που έχουν θέσει, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγικού 

αποτελέσματος, αλλά και σε επίπεδο βαθμού δραστηριοποίησης.
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5. Συστήματα αμοιβών – επιβράβευσης – πρόσθετων 

παροχών

Παραπάνω στην ανάλυση που κάναμε σχετικά με τα κίνητρα για την άσκηση του 

ασφαλιστικού επαγγέλματος δεν αναφέραμε το εισόδημα που προσφέρεται από την 

συγκεκριμένη εργασία. Αυτό συμβαίνει διότι το εισόδημα στις περισσότερες περιπτώσεις 

σε άλλους κλάδους είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από την διοίκηση της εταιρίας, 

συγκρίνεται ως απόλυτος αριθμός μεταξύ υπαλλήλων της ίδιας βαθμίδας σε άτομα με τις 

ίδιες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες τόσο στα πλαίσια της εταιρίας όσο και στα 

πλαίσια του κλάδου.

Αυτή όμως η πραγματικότητα δεν ισχύει στον ασφαλιστικό κλάδο και συγκεκριμένα 

στους συνεργάτες που έχουν υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου, μη εξαρτημένης 

εργασίας, με την ασφαλιστική εταιρία. Αυτού του είδους η σύμβαση δεν περιλαμβάνει 

περιοριστικά έναν μηνιαίο μισθό (αλλά σύνδεση αμοιβής με παραγωγικό αποτέλεσμα) 

και οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες θέτονται από την διοίκηση της εταιρίας σε ένα 

γενικό πλαίσιο χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στον βαθμό ή στον χρόνο 

δραστηριοποίησης του συνεργάτη (δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο).    

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και τα ποσοστά προμήθειας για 

κάθε ασφαλιστικό προϊόν, που μια εταιρία έχει θέσει ως γενικό κανόνα, είναι 

διαπραγματεύσιμα. Σε ότι αφορά τα πρακτορεία τα ποσοστά διαπραγματεύονται από τον 

πραγματοποιηθέν όγκο παραγωγής, γενικότερα από την δυναμικότητα του πρακτορείου, 

και τον δείκτη ζημιών του86. Μεταξύ των υποκαταστημάτων της εταιρίας υπάρχει 

διαφοροποίηση  ανάλογα με την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα τους87, σε ότι 

αφορά τις επιβραβεύσεις ή τις πρόσθετες παροχές και σε καμία περίπτωση στα ποσοστά 

προμήθειας.

Έτσι λοιπόν θα αναλύσουμε το σύστημα αμοιβών με την διευρυμένη έννοια του όρου, 

προσθέτοντας στην ανάλυση μας τις επιβραβεύσεις και τις πρόσθετες παροχές που είναι 

86 Δείκτης ζημιών = Εισπραχθέντα ασφάλιστρα/Πληρωθείσες αποζημιώσεις
87 Αποδοτικότητα = Έσοδα (Εισπραχθέντα ασφάλιστρα × συντελεστής) – Λειτουργικά έξοδα που 
καταβάλλει η εταιρία για την διατήρηση του υποκαταστήματος (σταθερά  + μεταβλητά). Η αποδοτικότητα 
των υποκαταστημάτων μετράται στο τέλος κάθε έτους, ο συντελεστής βοηθάει στον υπολογισμό των 
εσόδων που αποκομίζει η εταιρία από την λειτουργία του υποκαταστήματος και καθορίζεται από την κάθε 
ασφαλιστική εταιρία, ανάλογα με τα περιθώρια κέρδους της από τα εκάστοτε ασφαλιστικά προϊόντα. 
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εξίσου σημαντικές και ίσως δρουν περισσότερο υποκινητικά στην συνέχιση ή στην 

συνεχώς αυξανόμενη δραστηριοποίηση των συνεργατών. 

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος αμοιβών και επιβραβεύσεων αντανακλά την γενική 

στρατηγική της εταιρίας αλλά και τις επιμέρους. Όταν λοιπόν μια ασφαλιστική εταιρία 

θέλει να αναπτύξει το δίκτυό της σε αριθμό συνεργατών τότε αυξάνει τα ποσοστά των 

προμηθειών και των υπολοίπων επιβραβεύσεων ώστε να αποσπάσει συνεργάτες για όλες 

τις βαθμίδες από τις ανταγωνίστριες εταιρίες. Εάν εξαιρέσουμε την συγκεκριμένη 

περίπτωση γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κλάδος δεν παρουσιάζει μεγάλες 

διαφοροποιήσεις ως προς τα προσφερόμενα ποσοστά προμήθειας παρά μόνο στα είδη 

των συμπληρωματικών τους επιβραβεύσεων και παροχών.

Γενικά ένα σύστημα αμοιβών και επιβραβεύσεων αποτελεί:

 Κίνητρο για συνεχώς αυξανόμενες επιδόσεις.

 Πόλο έλξης συνεργατών από τον ανταγωνισμό 88.

 Κύριο εκφραστή της στρατηγικής της.

 Μέτρο ελέγχου απόδοσης.

 Εργαλείο για δίκαιη επιβράβευση στη βάση εφικτών απαιτήσεων.

Επίσης είναι δείκτης της ευρωστίας της εταιρίας, του περιθωρίου κέρδους της από το 

κάθε προϊόν, αλλά και της ευαισθησίας της για το βιοτικό επίπεδο των συνεργατών της.

Ένα τυπικό σύστημα αμοιβών μιας ασφαλιστικής εταιρίας περιλαμβάνει:

• Ποσοστό προμήθειας (διαφορετικό αναλόγως το ασφαλιστικό προϊόν) επί της 

μηνιαίας (νέας) παραγωγής του συνεργάτη. Όταν πρόκειται για τις υπόλοιπες 

βαθμίδες τότε υπολογίζεται και προμήθεια (για τον συντονιστή ομάδος ή τον 

συντονιστή  υποκαταστήματος) επί της συνολικής παραγωγής που 

πραγματοποιούν τα άτομα που απαρτίζουν μια ομάδα ή ένα υποκατάστημα 

αντίστοιχα89.

•  Ένα εφ’ άπαξ ποσό (αμοιβή με το κομμάτι) πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 

νέων συμβολαίων που πραγματοποιούνται μηνιαίως ή τριμηνιαίως (με την 

προϋπόθεση ο αριθμός των συμβολαίων να ξεπερνά έναν συγκεκριμένο στόχο 

(π.χ. με την σύναψη 15 συμβολαίων στην διάρκεια του τριμήνου εφ’ άπαξ 600€ 

(40€×15)).

88 Δεν υπάρχει η ανάγκη η εταιρία να προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας στην αγορά, διότι 
αυτό μπορεί να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα στα παραγωγικά αποτελέσματα
89 Υπερπρομήθεια= Προμήθεια η οποία εκφράζεται ως ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής των 
συνεργατών και αποδίδεται σε όλη την ιεραρχία που αναπτύσσεται πάνω από τον ασφαλιστή. Βλέπε 
Μέρος Ι – 2. Ο ρόλος του δικτύου πωλήσεων (Agency system)
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• Εφ’ άπαξ ποσό ως προμήθεια σύστασης προς τον ασφαλιστή που προτείνει 

κάποιον νέο συνεργάτη, όταν ο τελευταίος προχωρήσει τελικώς στην υπογραφή 

της ασφαλιστικής σύμβασης και φυσικά στην παραγωγική διαδικασία. 

• Ένα ετήσιο Bonus ως ποσοστό επί των διανεμηθέντων κερδών που επιτυγχάνει 

κάθε χρόνο  η ασφαλιστική από την διαχείριση των χρημάτων των 

ασφαλιζομένων και των ιδίων κεφαλαίων της.

• Ένα Bonus διατηρησιμότητας η οποία μετριέται και αποδίδεται σε ετήσια βάση 

• Ένα Bonus σχετικά με την διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του δείκτη ζημιών του 

υποκαταστήματος/ του συνεργάτη ή του πρακτορείου90.

• Ένα Bonus για την αποδοτική διαχείριση των πόρων που έχει στην διάθεσή του 

το υποκατάστημα.91

Μια σειρά τυπικών επιβραβεύσεων και πρόσθετων παροχών είναι τα εξής:

• Προσφορά φορητού υπολογιστή στους νεοεισερχόμενους συνεργάτες με την 

σύναψη π.χ. των 10 πρώτων συμβολαίων τους.

• Ανακοίνωση μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, ή ετήσιων διαγωνισμών. Με 

την επίτευξη των απαιτούμενων αποτελεσμάτων οι συνεργάτες (συνοδευόμενοι 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον) συμμετέχουν σε εταιρικά ταξίδια 3ήμερα 

– 8ήμερα. Επίσης τους παρέχονται εταιρικά δώρα όπως χαρτοφύλακες, οικιακές 

συσκευές, υπολογιστές κ.λπ.

• Προσφορά συνταξιοδοτικού προγράμματος ή προγραμμάτων υγείας και 

ατυχήματος για την επιβράβευση της σταθερής νέας μηνιαίας παραγωγής π.χ. 

άνω των 10 συμβολαίων.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων για την βράβευση των πρώτων συνεργατών σε νέα 

παραγωγή αλλά και λόγω της διατήρησης μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, 

Δημοσίευση όλων των παραπάνω εκδηλώσεων στο περιοδικό της εταιρίας ή 

στον κλαδικό τύπο.

•  Παραχώρηση χώρου στο περιοδικό για αρθρογράφηση σε σχέση με νέες 

επιτυχημένες ιδέες που εφάρμοσαν στην πράξη οι συνεργάτες, αλλά και σχετικές 

με την ανάληψη πρωτοβουλιών.

90 Βλέπε παραπομπή 86
91 Βλέπε παραπομπή 87
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Βρίσκουμε λοιπόν στα συστήματα αμοιβών και επιβραβεύσεων την πλήρη εφαρμογή της 

θεωρίας της προσδοκίας του Vroom. Οι προσδοκίες που έχουν οι συνεργάτες ότι η 

αυξημένη παραγωγικότητα θα τους αποφέρει παράλληλα και κατά την ίδια αναλογία 

αυξημένες οικονομικές και ποιοτικές απολαβές, (άμεση σύνδεση παραγωγικότητας με 

την αμοιβή), αλλά και το γεγονός ότι αποδίδεται μεγάλη αξία στα προαναφερόμενα είδη 

αμοιβών και επιβραβεύσεων, καταλήγουμε σε αυξημένο αποτέλεσμα στο γινόμενο:

Αποδιδόμενη αξία × Προσδοκίες = Υποκίνηση

Και εάν το συνδυάσουμε με τους παράγοντες ικανοποίησης τότε η αυξημένη επίδοση 

που επιβραβεύεται αυξάνει τον βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης και της 

εταιρικής δέσμευσης.

Οι επιδόσεις οδηγούν σε ανταμοιβές οι οποίες επενεργούν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση (Performance leads to rewards that affect satisfaction)

Η ικανοποίηση οδηγεί στην εταιρική δέσμευση του ατόμου (satisfaction leads to 

organizational commitment)

Φυσικά το παραπάνω σύστημα που στον έναν ή στον άλλο βαθμό εφαρμόζουν οι 

ασφαλιστικές εταιρίες βασίζεται και στο γεγονός ότι τα άτομα αποφασίζουν επί μακρόν 

να εργαστούν σε συνθήκες αβεβαιότητας, δεδομένου ότι η παραγωγή τους επηρεάζεται 

από πολλούς εξωγενείς παράγοντες : ελλιπής διαφήμιση της εταιρίας με την οποία 

συνεργάζονται, δημιουργία προγραμμάτων με ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

από άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, οικονομική ύφεση κ.λπ. Με δεδομένες αυτές τις 

συνθήκες οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βλέπουν τις προσπάθειές τους να αποδίδουν 

και να ανταμείβονται, ανάλογα με το επαγγελματικό ρίσκο που αναλαμβάνουν, όχι μόνο 

σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ποιότητα ζωής. Δεν πρέπει να παραλείψουμε το 

γεγονός ότι τα συγκεκριμένα άτομα στοχεύουν:

• Σε υψηλές αμοιβές ανάλογες του ρίσκου που αναλαμβάνουν

• Σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο το οποίο δύσκολα «εγκαταλείπεται», και το 

οποίο επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της εργασίας τους και της προσωπικής 

τους δραστηριοποίησης. 
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• Έχοντας καλύψει τα πρώτα επίπεδα αναγκών (στην πυραμίδα του Maslow), 

στοχεύουν και επιζητούν τις επιβραβεύσεις που ανεβάζουν το γόητρο τους, την 

αναγνώριση από τους  υπόλοιπους συνεργάτες από την εταιρία και φυσικά το 

κοινωνικό σύνολο. Η προσπάθειά τους επικεντρώνεται στην κάλυψη των 

αναγκών ανάπτυξης (Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης – Ανάγκες σεβασμού και 

αυτοεκτίμησης).92 

ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ

1.Η επαγγελματική ικανοποίηση ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή
Επιγραμματικά οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης κατά τον Lock (1976) είναι οι εξής: 

 Η εργασία να αποτελεί πρόκληση και να προσφέρει αίσθημα δημιουργικότητας.

 Να υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ απόδοσης και αμοιβής.

 Θετική ενίσχυση για το επιτυχές έργο (επιπρόσθετες μη χρηματικές αμοιβές).

 Καλές συνθήκες εργασίας.

 Σωστή εποπτεία.

 Θετικές διαπροσωπικές σχέσεις.

 Αποτελεσματική πολιτική για την υποβοήθηση των στελεχών στο έργο τους.

 Αίσθημα βεβαιότητας για το «αύριο».

 Δίκαιο σύστημα αμοιβών.

 Συμμετοχή των στελεχών στις αποφάσεις της επιχείρησης.

 Υψηλός βαθμός αυτονομίας και υπευθυνότητας. 

 Σαφήνεια ρόλων ως προς τι αναμένεται από τον εργαζόμενο93.

92 Βλέπε Μέρος Ι – 3. Θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας (Πυραμίδα του Maslow)

93 Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες «οι πιο γνωστές κλίμακες μέτρησης ικανοποίησης είναι το J.D.I. 
(Job Descriptive Index) και το M.S.Q. (Minnesota Satisfaction Questionnaire). Το J.D.I. έχει πέντε 
επιμέρους διαστάσεις: η φύση της εργασίας, εποπτεία, συνεργάτες, αμοιβή, και προαγωγές. Το M.S.Q. 
αποτελείται από πέντε ερωτήσεις για κάθε μια από τις επιμέρους διαστάσεις που μετρούν: 1. Αξιοποίηση 
κινήτρων 2.επίτευξη 3. Δραστηριότητα 4.Προαγωγές 5. Εξουσία 6. Πολιτική της εταιρίας 7.Αμοιβή 
8.Συνεργάτες 9.Δημιουργικότητα 10.Ανεξαρτησία 11.Ηθικές αξίες 12.Αναγνώριση 13. Υπευθυνότητα 
14.Ασφάλεια 15.Κοινωνική υπηρεσία 16.Κοινωνικό γόητρο 17.Εποπτεία/Ανθρώπινες σχέσεις 18.Εποπτική 
τεχνική 19.Ποικιλία 20.Συνθήκες εργασίας.» Κάντας (1998) σελ. 118      
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Έχοντας υπόψη τους παράγοντες που συντελούν στην επαγγελματική ικανοποίηση και 

έχοντας ως απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η ανάπτυξη ισχυρής εταιρικής δέσμευσης, 

χρησιμοποιήσαμε στο ερωτηματολόγιο πέντε από το σύνολο των παραγόντων 

ικανοποίησης. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στο να δείξουμε ποιους παράγοντες 

ικανοποίησης  θεωρούν τα ασφαλιστικά στελέχη πιο σημαντικούς (κατάταξη με σειρά 

σπουδαιότητας), ώστε η προσοχή των ασφαλιστικών εταιριών  να επικεντρωθεί σε 

αυτούς, εμπλουτίζοντας αναλόγως τις πρακτικές και πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων που εφαρμόζει.

2. Μεθοδολογία της έρευνας

Το θέμα της έρευνας είναι το ποιος από τους παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης είναι 

ο πιο σημαντικός για τα ασφαλιστικά στελέχη94. Οι παράγοντες ικανοποίησης που 

επιλέχθηκαν και παρατέθηκαν με αλφαβητική σειρά είναι οι εξής: 

 Αυτονομία

 Δημιουργικότητα

 Δύναμη

 Εισόδημα

 Κύρος 

Ζητήθηκε από ένα δείγμα 40 ασφαλιστικών στελεχών (ασφαλιστικών συμβούλων και 

ασφαλιστικών πρακτόρων) να τοποθετήσουν σε σειρά σπουδαιότητας τους παραπάνω 

πέντε παράγοντες,  κατατάσσοντας πρώτο τον παράγοντα που κατά την γνώμη τους 

θεωρούν σπουδαιότερο σε ότι αφορά την ικανοποίηση που αντλούν προσωπικά από την 

εργασία τους. 

Για την διασφάλιση της κατανόησης του ερωτηματολογίου κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σε 

πέντε ασφαλιστές του πρακτορείου ΔΕΛΤΑ Ε.Π.Ε.95 ώστε να επισημανθούν τυχόν 

ασάφειες στην σύνταξη του ερωτηματολογίου. Εφόσον λοιπόν δεν διαπιστώθηκε κανένα 

πρόβλημα διατύπωσης και κατανόησης τα  40 ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στα πλαίσια 

ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου της εταιρίας Commercial Value, όπου η σύνθεση των 

συμμετεχόντων στο δείγμα προέρχονταν από διαφορετικά ασφαλιστικά πρακτορεία της 

94 Βλέπε ερωτηματολόγιο σελ 80
95 Στο συγκεκριμένο πρακτορείο εκτός του ότι κατέχω ένα ποσοστό μετοχικής ιδιοκτησίας είμαι υπεύθυνη 
παραγωγής και προώθησης του κλάδου ασφαλειών ζωής
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βορείου Ελλάδος, ενώ η μειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν ασφαλιστικά στελέχη της 

ίδιας της εταιρίας και προέρχονταν από το κεντρικό υποκατάστημα της εταιρίας στην 

Θεσσαλονίκη. 

Τα 40 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε ισόποσα στελέχη επιστράφηκαν στο τέλος 

του σεμιναρίου κατά 100% συμπληρωμένα.

Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε η εξής μέθοδος: 

Κάθε ερωτηματολόγιο μας δίνει μια συγκεκριμένη βαθμολογία (συνολικά 15 βαθμών) σε 

κάθε έναν από τους παράγοντες ικανοποίησης, ανάλογα την κατάταξή του βάση 

σπουδαιότητας. Έτσι ο παράγοντας ικανοποίησης που θα λάβει την:

1η θέση παίρνει 5 βαθμούς (ο πιο σημαντικός από τους 5)

2η θέση      »      4 βαθμούς (ο δεύτερος πιο σημαντικός κ.λπ.)

3η θέση      »      3 βαθμούς

4η θέση      »      2 βαθμούς

5η θέση      »      1 βαθμό

Έτσι επιτυγχάνεται ένα σκοράρισμα για τον κάθε παράγοντα σχετικό με την θέση που 

έχει λάβει στα ερωτηματολόγια. Συνεπώς το μέγιστο σκορ θα λάβει ο παράγοντας που θα 

βρεθεί τις περισσότερες φορές στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και άρα θα αποτελέσει 

και τον σπουδαιότερο παράγοντα δημιουργίας αισθήματος ικανοποίησης στα 

ασφαλιστικά στελέχη. Συνεπώς θα είναι ο παράγοντας στον οποίο θα πρέπει οι 

ασφαλιστικές εταιρίες να δώσουν έμφαση ώστε να επιτύχουν αυξημένα αποτελέσματα 

και ανάπτυξη του αισθήματος της εταιρικής δέσμευσης.

Προκειμένου να υπάρχουν και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

προστέθηκε στο ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε ανώνυμα, ερωτήσεις σχετικές με 

την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο μόρφωσης του εκάστοτε ερωτώμενου. 

3.Ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος
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 Η κατανομή του δείγματος σε άνδρες και γυναίκες ήταν:

Φύλο Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
Άνδρες 22 55%
Γυναίκες 18 45%
Σύνολο 40 100%

 Η ηλικιακή κατηγοριοποίηση του δείγματος μας έδωσε πολύ μικρό ποσοστό 

στις ηλικίες άνω των 51 ετών. Συγκεκριμένα το δείγμα στο σύνολό του μας 

έδωσε τα ακόλουθα:

Ηλικία σε έτη Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
20 – 30 11 27,5%
31 – 40 12 30%
41 – 50 13 32,5%
51 και άνω   4 10%
Σύνολο 40 100%

Ειδικότερα η ηλικιακή κατανομή του ανδρικού δείγματος ήταν:

Ηλικία σε έτη Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
20 – 30  7 31,8%
31 – 40  7 31,8%
41 – 50  5 22,7%
51 και άνω  3 13,7%
Σύνολο 22 100%

Ενώ η αντίστοιχη του γυναικείου δείγματος ήταν:

Ηλικία σε έτη Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
20 – 30  4 22,2%
31 – 40  5 27,8%
41 – 50  8 44,4%
51 και άνω  1  5,6%
Σύνολο 18 100%

Γενικότερα στο συνολικό δείγμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία στις πρώτες 

τρεις ηλικιακές κατηγορίες. 

 Το επίπεδο μόρφωσης του συνολικού δείγματος ήταν το εξής:

Επίπεδο μόρφωσης Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
Απόφοιτοι Λυκείου 19 47,5%
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 18 45%
Μεταπτυχιακό Διδακτορικό  3 7,5%
Σύνολο 40 100%
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Συγκεκριμένα από το δείγμα των ανδρών πήραμε τα παρακάτω στοιχεία 

Επίπεδο μόρφωσης Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
Απόφοιτοι Λυκείου 13 59%
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  7 31,8%
Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό  2 9,2%
Σύνολο 22 100%

Ενώ από το δείγμα των γυναικών πήραμε τα παρακάτω στοιχεία 

Επίπεδο μόρφωσης Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
Απόφοιτοι Λυκείου 6 33,3%
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 11 61,1%
Μεταπτυχιακό /Διδακτορικό 1 5,6%
Σύνολο 18 100%

Γενικότερα στο συνολικό δείγμα παρατηρούμε ότι οι παρατηρήσεις μας μοιράζονται 

στους απόφοιτους λυκείου και ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ οι παρατηρήσεις με 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό είναι εξαιρετικά λίγες. Επίσης το 66,7% των γυναικών έχουν 

πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ – Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό σε αντίθεση με τους άνδρες που το 

αντίστοιχο ποσοστό φθάνει μόλις το 41%

4. Αποτελέσματα - Βαθμολογία των πέντε παραγόντων 

ικανοποίησης
Με βάση τον τρόπο βαθμολόγησης που περιγράψαμε παραπάνω, καταγράψαμε το πόσες 

φορές συναντήσαμε στα ερωτηματολόγια τους 5 επιμέρους παράγοντες ικανοποίησης 

στην κάθε μια από τις 5 θέσεις κατάταξης.

Θέσεις κατάταξης 1η θέση 2η θέση 3η θέση 4η θέση 5η θέση Βαθμολογία
Παράγοντες ικανοποίησης
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 14 φορές 7 φορές 8 φορές 7 φορές 4 φορές 140
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 14 φορές 8 φορές 10 φορές 5 φορές 3 φορές 145
ΔΥΝΑΜΗ 8 φορές 1 φορά 13 φορές 18 φορές 79
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9 φορές 15 φορές 7 φορές 2 φορές 7 φορές 137
ΚΥΡΟΣ 3 φορές 2 φορές 14 φορές 13 φορές 8 φορές 99

Με την βοήθεια της μέσης τιμής / μέσου όρου βαθμολογίας που έλαβε ο κάθε 

παράγοντας ικανοποίησης ξεχωριστά έχουμε τα εξής:

Παράγοντες  Ικανοποίησης Μέσος όρος βαθμολογίας = Βαθμολογία/ 
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συνολικό αριθμό ερωτηματολογίων
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 140 / 40 = 3,50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 145 / 40 = 3,62 
ΔΥΝΑΜΗ   79 / 40 = 1,98
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 137 / 40 = 3,42 
ΚΥΡΟΣ   99 / 40 = 2,48

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες ικανοποίησης που συγκέντρωσαν 

μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 2,5 (μέση τιμή) χαρακτηρίζονται ως οι πιο σημαντικοί.

 Η δημιουργικότητα (1η θέση), 

 Η αυτονομία (2η θέση), 

 Το εισόδημα (3η θέση), ενώ 

 Το κύρος βρίσκεται οριακά την κάτω από την μέση τιμή του 2,5 στο 2,48 

(4η θέση), και τέλος 

 Η δύναμη (5η θέση).

Η συσχέτιση της βαθμολογίας με το φύλο μας έδειξε τα εξής:

Παράγοντες

ικανοποίησης

Βαθμολογία 

Ανδρών 

22 ερωτ/λόγια

Μέσος όρος Βαθμολογία 

Γυναικών

18 ερωτ/λόγια

Μέσος όρος

Αυτονομία 69 3,14 71 3,94
Δημιουργικότητα 82 3,73 63 3,5
Δύναμη 43 1,95 36 2
Εισόδημα 77 3,5 60 3,34
Κύρος 59 2,68 40 2,22

Παρατηρούμε ότι οι άνδρες θεωρούν ως 1ο σημαντικότερο παράγοντα ικανοποίησης την 

Δημιουργικότητα  και 2η την αυτονομία (λίγο χαμηλότερα από το συνολικό δείγμα 3,14 

έναντι 3,5) όπως συμβαίνει και στο συνολικό δείγμα. Ενώ οι γυναίκες κατατάσσουν 1η 

την αυτονομία και χαμηλότερα τον παράγοντα κύρος.

Για να προβούμε σε συσχετίσεις της βαθμολογίας των παραγόντων με το μορφωτικό 

επίπεδο θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε τα ερωτηματολόγια του ΑΕΙ/ΤΕΙ και 
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Μεταπτυχιακό διδακτορικό λόγω του περιορισμένου αριθμού των ερωτηματολογίων, 

ώστε να αποφύγουμε την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Το ίδιο θα πρέπει να 

συμβεί και στην συσχέτιση της βαθμολογίας με την ηλικία. Έτσι ομαδοποιήθηκαν οι 

ηλικίες 20-30 μαζί με τις ηλικίες 31 -40  και οι ηλικίες 41- 50 και 51 και άνω.

Η πρώτη συσχέτιση μας δίνει τα εξής:

Παράγοντες

Ικανοποίησης

Βαθμολογία 

αποφοίτων

Λυκείου

19ερωτ/λογια

Μέσος όρος Βαθμολογία αποφοίτων

ΑΕΙ/ΤΕΙ – Μεταπ/κό-

Διδακτορικό

21 ερωτ/λογια

Μέσος όρος

Αυτονομία 65 3,43 75 3,57
Δημιουργικότητα 66 3,47 79 3,77
Δύναμη 38 2 41 1,95
Εισόδημα 66 3,47 71 3,38
Κύρος 50 2,63 49 2,33

Σ’ αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι Λυκείου στην 1η θέση εκτός από την 

δημιουργικότητα κατατάσσουν και το εισόδημα ενώ στην 2η θέση σχετικά κοντά 

βρίσκεται η Δημιουργικότητα. Επίσης η μέση τιμή του παράγοντα «κύρος» εμφανίζεται 

αυξημένη (2,63 σε σχέση με το 2,48 του συνολικού δείγματος)

Οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου ακολουθούν 

την κατάταξη του συνολικού δείγματος δίνοντας μεγαλύτερη μέση τιμή βαθμολογίας 

στην Δημιουργικότητα και στην Αυτονομία αντιθέτως μικρότερες τιμές στο εισόδημα 

και στο κύρος.

Η συσχέτιση των ηλικιών με την βαθμολογία των παραγόντων μας δίνει τα εξής:  

Παράγοντες

Ικανοποίησης

Ηλικίες 20 – 40

23 ερωτ/για

Μέσος όρος Ηλικίες 41- 51+ 

17 ερωτ/για

Μέσος όρος

Αυτονομία 69 3 71 4,18
Δημιουργικότητα 87 3,78 58 3,41
Δύναμη 45 1,95 34 2
Εισόδημα 83 3,61 54 3,18
Κύρος 61 2,66 38 2,23
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Σ’ αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι οι ηλικίες 20-40 ετών διατηρούν την 

δημιουργικότητα στην 1η θέση αλλά το εισόδημα το κατατάσσουν στην 2η  έχοντας την 

αυτονομία στην 3η θέση μακριά από τον μέσο όρο του δείγματος (3 έναντι 3,5), επίσης το 

κύρος είναι ελαφρά ανεβασμένο σε σχέση με το συνολικό δείγμα.

Στις ηλικίες 41 – 51 και άνω βρίσκουμε την αυτονομία στην 1η θέση με μεγάλη διαφορά 

από το συνολικό δείγμα αλλά και από τον 2ο παράγοντα την δημιουργικότητα. Σε λίγο 

πιο χαμηλά επίπεδα συναντούμε τον παράγοντα κύρος.

5. Ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του δείγματος 

– Συμπεράσματα - Προτάσεις

Με την βοήθεια των παραπάνω πινάκων που προέκυψαν από την ανάλυση των 40 

ερωτηματολογίων, συμπεραίνουμε ότι κατά γενική ομολογία τα ασφαλιστικά στελέχη 

αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον παράγοντα «Δημιουργικότητα» και κατά 

δεύτερο λόγω από τον παράγοντα «Αυτονομία».   

Η παραπάνω κατάταξη ήταν αναμενόμενη λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Εάν 

λάβουμε υπόψη μας την ανάλυση του δεύτερου μέρους της εργασίας ο ασφαλιστικός 

σύμβουλος από το ξεκίνημα αλλά και κατά την διάρκεια της καριέρας του στοχεύει 

αρχικά στην δημιουργία χαρτοφυλακίου πελατών, ενώ αργότερα ανεβαίνοντας στην 

ιεραρχία, στοχεύει στην δημιουργία ενός παραγωγικού υποκαταστήματος, μέσω της 

ανάπτυξης στελεχών που στόχος τους είναι η παραγωγικότητα, αλλά και της ανάπτυξης 

ηγετών που θα αναλάβουν τα ηνία του υποκαταστήματος.

Το ασφαλιστικό στέλεχος αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως ατομική 

επιχείρηση και όχι ως υπάλληλος μιας εταιρίας, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα του έργου 

του το βλέπει ως δημιουργία και όχι ως αποτέλεσμα επιτέλεσης ενός καθήκοντος που 

επιβάλλει μια θέση εργασίας. 

Ο παράγοντας εισόδημα βρίσκεται στην 3η θέση διότι από την μια οι αποδοχές του 

ασφαλιστικού συμβούλου είναι υψηλότερες σε σύγκριση με επαγγέλματα του 

χρηματοοικονομικού – πιστωτικού κλάδου ενώ από την άλλη έχουν άμεση σύνδεση με 

την παραγωγικότητα του και άρα αποτελούν φυσικό επόμενο και ανταμοιβή μιας 

αποτελεσματικής και δημιουργικής δραστηριοποίησης. 

Το κύρος και την δύναμη τα συναντούμε στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα και έτσι 

συμπεραίνουμε ότι αποτελούν τους λιγότερο σημαντικούς παράγοντες ικανοποίησης, 
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ίσως γιατί, κατά την προσωπική μου γνώμη, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι από την αρχή 

της ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου μέχρι και πριν από 10 έτη δεν τύχαιναν ως ένα 

βαθμό της αναγνώρισης ή της εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου (σε αντίθεση με 

αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες), αποτέλεσμα κυρίως  της 

ελλιπούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των ασφαλιστών αλλά και της μειωμένης 

ασφαλιστικής συνείδησης του καταναλωτικού κοινού. Το σκηνικό σ’ αυτόν τον τομέα 

αλλάζει δραματικά τα τελευταία χρόνια γι’ αυτό και συναντάμε αυτούς τους δύο 

παράγοντες ικανοποίησης τουλάχιστον σ’ αυτές τις θέσεις και όχι αρκετά παρακάτω. 

(Εάν η ερευνά μας περιλάμβανε παραπάνω από 5 παράγοντες ικανοποίησης).

Ειδικότερα δείξαμε ότι οι άνδρες ασφαλιστές δίνουν μεγάλη έμφαση στον παράγοντα 

δημιουργικότητα (πάνω από τον μέσο όρο του δείγματος). Εμπειρικά κατά μεγαλύτερο 

ποσοστό οι άνδρες ασφαλιστές αναλαμβάνουν την ευθύνη δημιουργίας 

υποκαταστημάτων και περιφερειακών διευθύνσεων.

Αντίθετα οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση και αντίστοιχα λαμβάνουν 

ικανοποίηση από τον παράγοντα αυτονομία. Ο τελευταίος παράγοντας είναι πολύ 

χαρακτηριστικός του ασφαλιστικού επαγγέλματος διότι το ασφαλιστικό στέλεχος δεν 

ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ωράριο εργασίας όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των 

επαγγελμάτων. Η δραστηριοποίησή του εξαρτάται καθαρά από τον ίδιο και κυρίως από 

τους προσωπικούς του στόχους. Ίσως αυτός ο παράγοντας είναι υψίστης σημασίας για τις 

γυναίκες λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων.          

Τα ασφαλιστικά στελέχη που είναι απόφοιτοι λυκείου (η ελάχιστη εκπαίδευση που 

απαιτείται για την άσκηση του ασφαλιστικού επαγγέλματος εφόσον ακολουθήσει και η 

3μηνη ασφαλιστική εκπαίδευση που ορίζει το κράτος) δείξαμε ότι λαμβάνουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον παράγοντα δημιουργικότητα και από το εισόδημα στον 

ίδιο βαθμό ίσως γιατί θεωρούν ότι παρόλα τα μειωμένα προσόντα τους σε σχέση με τους 

πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ κ.λπ. έχουν την δυνατότητα και την πρόσβαση μέσω της εργασίας 

τους ως ασφαλιστές σε αυξημένα εισοδήματα αλλά και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητάς τους. Επίσης παρατηρούμε ότι θεωρούν το κύρος πιο σημαντικό 

παράγοντα ικανοποίησης από το συνολικό δείγμα και πολύ περισσότερο όταν 

συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μέσο όρο των αποφοίτων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και κάτοχοι 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου.
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Οι τελευταίοι δίνουν στο κύρος αλλά και στο εισόδημα μέση τιμή χαμηλότερη από αυτή 

του συνολικού δείγματος και αντίστοιχα απολαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

τους παράγοντες της δημιουργικότητας και της αυτονομίας. Οι συγκεκριμένοι 

ασφαλιστές είναι αυτοί που κατά πλειοψηφία αναλαμβάνουν τις θέσεις συντονιστών 

ομάδος / υποκαταστήματος και επειδή ακριβώς η συγκεκριμένη απόφαση, τους 

μεταφέρει από την ιδιότητα του ασφαλιστή (όπου αμείβεται για την προσωπική του 

παραγωγή) στην ιδιότητα του συντονιστή (ο οποίος αμείβεται από την παραγωγή και την 

δραστηριοποίηση της ομάδας του) η δημιουργία παραγωγικών στελεχών αλλά και η 

αυτονομία που τους παρέχεται από αυτή τη θέση είναι οι κυριότεροι παράγοντες 

ικανοποίησης.

Οι ηλικίες 20 – 40 ετών μετά τον παράγοντα της δημιουργικότητας τοποθετούν το 

εισόδημα και χαμηλότερα την αυτονομία. Αυτό εξηγείται ως ένα βαθμό από το γεγονός 

ότι περίπου σ’ αυτές τις ηλικίες τα ασφαλιστικά στελέχη δημιουργούν το χαρτοφυλάκιό 

τους, « στήνουν» με λίγα λόγια την επιχείρησή τους πάνω στην οποία θα βασιστούν τα 

υπόλοιπα χρόνια. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, αλλά και το πραγματοποιηθέν εισόδημα θα 

είναι αυτά που θα τους στηρίξουν στο επόμενο βήμα τους προς την ιεραρχία της εταιρίας 

ή ακόμη και στην δημιουργία τους δικού τους ασφαλιστικού πρακτορείου. Αυτό που 

αξίζει να επισημάνουμε για τις ηλικίες 41 -51και άνω είναι ότι απολαμβάνουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό την αυτονομία (4,18 έναντι του 3 για τις ηλικίες 20-40 και του 3,5 του 

συνολικού δείγματος) ίσως μέσω της δημιουργίας της ομάδας τους (αποτελούμενη από 

ασφαλιστές) στα πλαίσια ενός υποκαταστήματος ή στα ακόμη καλύτερα στα πλαίσια του 

ασφαλιστικού τους πρακτορείου. 

Όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στις περισσότερες διαδικασίες, πολιτικές και 

πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες 

των οποίων η περιγραφή έγινε λεπτομερώς  στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Έτσι 

επιγραμματικά θα αναφέρουμε ότι: 

• Κατά την διαδικασία του προγραμματισμού, τα αποτελέσματα της έρευνας ή 

ακόμη και η διενέργεια έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε παραπάνω, θα βοηθήσουν τους συντονιστές να αξιολογήσουν 

και ταυτόχρονα να ορίσουν τα κατάλληλα στελέχη στην κατάλληλη θέση, και να 

τους υποκινήσουν αναλόγως.
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• Κατά την διαδικασία της στελέχωσης και της επιλογής είναι σκόπιμο να δίνεται 

έμφαση (κυρίως κατά την διάρκεια της συνέντευξης) στην Δημιουργικότητα, 

στην αυτονομία και στο υψηλό εισόδημα που προσφέρεται μέσω της 

δραστηριοποίησης του υποψηφίου στα πλαίσια του ασφαλιστικού επαγγέλματος.

• Η έμφαση και η αναφορά στους παράγοντες ικανοποίησης που θα δοθούν στην 

παραπάνω διαδικασία είναι καθαρά στιγμιαία σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, της 

καθοδήγησης και της παρακίνησης. Π.χ. κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι 

διαφορετικοί τρόποι που επιλέγονται από τον συντονιστή (σύσκεψη, μελέτη 

περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλων κ.λπ. ) δίνει έμφαση στους παράγοντες αυτονομία 

και δημιουργικότητα.

• Το σύστημα αμοιβών που εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες (και το οποίο 

έχουμε ήδη αναλύσει) προάγουν την δημιουργικότητα (άμεση σύνδεση αμοιβής 

και των πρόσθετων επιβραβεύσεων με τα αποτελέσματα) και την αυτονομία 

(σύμβαση έργου ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρία και την ατομική επιχείρηση 

που ονομάζεται ασφαλιστικό στέλεχος).

Καταλήγοντας να θυμίσουμε από το δεύτερο μέρος της εργασίας ότι από την μια η 

αυξημένη επίδοση που επιβραβεύεται και από την άλλη, η έμφαση στους 

σπουδαιότερους παράγοντες ικανοποίησης (βάσει της έρευνας), την 

Δημιουργικότητα την Αυτονομία, σε όλες τις διαδικασίες και πολιτικές ΔΑΠ που 

εφαρμόζουν οι εταιρίες,  αυξάνουν τον βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης 

και της εταιρικής δέσμευσης που είναι και το ζητούμενο των εταιριών μέσα στα 

πλαίσια του άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (όπως περιγράφθηκε στο πρώτο 

μέρος της εργασίας) και των ραγδαίων ανακατατάξεων στην Ελληνική ασφαλιστική 

αγορά λόγω της γενικότερης τάσης παγκοσμιοποίησης των οικονομιών. 
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Παράρτημα Ι
     

      Αριθμός
  Ασφαλιστικ
ών Εταιριών

Έτη Αναφοράς Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο
2006 17 60 13 90
2005 18 64 13 95
2004 19 67 13 99
2003 19 68 13 100
2002 20 69 13 102
2001 20 74 13 107
2000 20 76 14 110
1999 21 79 14 114
1998 22 87 17 126
1997 24 91 16 131
1996 24 98 17 139
1995 25 97 17 139
1994 20 103 26 149
1993 24 111 21 156
1992 28 111 22 161

Πίνακας 1

Μερίδια αγοράς 
Ασφαλίσεις Ζωής
Έτη Οι 5 πρώτες Οι 10 πρώτες Οι 15 πρώτες Οι 20 πρώτες
1995 67,76% 83,36% 92,42% 97,11%
1996 66,56% 83,39% 92,49% 97,11%
1997 66,67% 85,81% 95,10% 98,54%
1998 66,14% 86,91% 95,08% 98,77%
1999 70,39% 87,83% 96,95% 99,38%
2000 70,05% 89,46% 97,25% 99,23%
2001 69,10% 91,09% 97,54% 99,40%
2002 65,95% 89,02% 95,99% 99,06%
2003 62,54% 88,93% 97,18% 99,40%
2004 64,03% 88,88% 97,41% 99,58%
2005 67,78% 88,81% 97,55% 99,48%
2006 65,26% 86,33% 97,63% 99,46%

Πίνακας 2
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Ασφαλίσεις Ζημιών
Έτη Οι 5 πρώτες Οι 10 πρώτες Οι 15 πρώτες Οι 20 πρώτες
1995 36,66% 51,92% 59,57% 66,14%
1996 40,66% 54,25% 62,10% 68,44%
1997 48,66% 59,23% 66,95% 73,19%
1998 46,64% 58,61% 67,07% 73,82%
1999 46,38% 61,87% 71,41% 77,81%
2000 46,84% 62,60% 72,62% 79,25%
2001 46,95% 62,29% 73,08% 80,69%
2002 45,91% 60,67% 71,01% 78,59%
2003 42,82% 58,44% 70,81% 79,38%
2004 38,87% 56,06% 69,39% 78,29%
2005 37,20% 56,00% 69,00% 77,21%
2006 36,23% 56,58% 71,10% 79,92%

Πίνακας 2

Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π.
Έτη Παραγωγή 

Ασφαλίστρων σε εκ. €
Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν σε τρέχουσες 
τιμές

Ποσοστό %

2000 2.572,5 136.281 1,89%
2001 2.646,0 146.259 1,81%
2002 2.895,3 157.586 1,84%
2003 3.234,7 171.258 1,89%
2004 3.623,9 185.225 1,96%
2005 3.923,5 198.609 1,98%
2006 4.333,5 213.985 2,03%

Πίνακας 3

Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.
Έτη Παραγωγή 

Ασφαλίστρων σε εκ. €
Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν σε τρέχουσες 
τιμές

Ποσοστό %

2000 5.627,0 136.281 4,13%
2001 5.695,5 146.259 3,89%
2002 5.820,1 157.586 3,69%
2003 6.928,3 171.258 4,05%
2004 7.962,7 185.225 4,30%
2005 9.267,2 198.609 4,67%
2006 10.460,3 213.985 4,89%

Πίνακας 4

Η Εξέλιξη της παραγωγής των ασφαλίστρων ζωής και ζημιών
Έτη Ασφάλιστρα από 

πρωτασφαλίσεις
Ετήσια αύξηση

2000 2.572,5 6,79%
2001 2.646,0 2,85%
2002 2.895,3 9,42%
2003 3.234,7 11,72%
2004 3.623,9 12,03%
2005 3.923,5 8,27%
2006 4.333,5 10,45%

Πίνακας 5
Η Εξέλιξη της παραγωγής των ασφαλίστρων ζωής 
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Έτη Ασφάλιστρα από 
πρωτασφαλίσεις

Ετήσια αύξηση

2000 1.320,8 - 1,39%
2001 1.291,5 - 2,22%
2002 1.310,4   1,47%
2003 1.435,3   9,53%
2004 1.728,7 20,44%
2005 1.935,2 11,94%
2006 2.273,7 17,49%

Πίνακας 6
Η Εξέλιξη της παραγωγής των ασφαλίστρων ζημιών
Έτη Ασφάλιστρα από 

πρωτασφαλίσεις
Ετήσια αύξηση

2000 1.251,7 17,03%
2001 1.354,5   8,21%
2002 1.584,8 17,21 %
2003 1.799,4 13,54%
2004 1.895,2   5,33%
2005 1.988,3   4,91%
2006 2.059,7   3,60%

Πίνακας 7
Συνολικά κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε €
Έτη Σύνολο ασφαλίστρων 

σε εκ. €
Πληθυσμός (εκτίμηση 
στα μέσα κάθε έτους)

Κατά κεφαλήν 
ασφάλιστρα

2000 2.572,5 10.917.457 235,64
2001 2.646,0 10.949.953 241,28
2002 2.895,3 10.987.559 263,50
2003 3.234,7 11.023.532 293,43
2004* 3.623,9 11.040.650 328,23
2005* 3.923,5 11.082.751 354,02
2006* 4.333,5 11.125.179 389,52
*Προσωρινή εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού την 1/1 κάθε έτους                                         Πίνακας 8

Παραγωγή ασφαλίσεως Ζωής 2006
Ασφάλιστρα από      Ποσοστό

(Ποσά σε ευρώ) Πρωτασφαλίσεις         (%)

I. Κλάδος Ζωής 1.291.856.767,80 56,82%
III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. 
με Επενδύσεις

649.598.931,25 28,57%

IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 7.257.847,49 0,32%
VI. Κλάδος 
Κεφαλαιοποίησης

289.166,06 0,01%

VII. Κλάδος Διαχείρισης 
Ομαδ. Συνταξ. Ταμείων

199.884.681,87 8,79%

VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. 
Πρόνοιας

124.820.486,50 5,49%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΩΗΣ

2.273.707.880,97   100,00%

Πίνακας 9

Παραγωγή ασφαλίσεως Ζημιών 2006
Ασφάλιστρα από      Ποσοστό

(Ποσά σε ευρώ) Πρωτασφαλίσεις          (%)

1. Ατυχήματα 86.894.743,21 4,22%
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2. Ασθένειες 5.128.019,15 0,25%
3. Χερσαία οχήματα 288.548.668,55 14,01%
5. Αεροσκάφη                                   560.472,81 0,03%
6. Πλοία 
(θαλάσσια,λιμναία,ποτάμια)

21.985.207,13 1,07%

7. Μεταφερόμενα 
εμπορεύματα

39.927.665,29 1,94%

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της 
φύσεως

344.614.296,41 16,73%

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 117.926.287,46 5,73%
10. Αστική ευθύνη χερσαίων 
οχημάτων

942.014.399,30 45,73%

11. Αστική ευθύνη από 
αεροσκάφη

2.105.793,19 0,10%

12. Αστική ευθύνη πλοίων 6.118.415,19 0,30%
13. Γενική αστική ευθύνη 62.573.115,09 3,04%
14. Πιστώσεις 23.404.290,55 1,14%
15. Εγγυήσεις 7.326.849,91 0,36%
16. Διάφορες χρηματικές 
απώλειες

17.307.538,39 0,84%

17. Νομική προστασία 38.728.598,75 1,88%
18. Βοήθεια 54.581.686,25 2,65%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΖΗΜΙΩΝ

2.059.746.056,63   100

Πίνακας 10
Οι 10 Πρώτες εταιρίες του κλάδου ζωής
Παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις 2006

Εταιρία 
Συνολική παραγωγή 

2006 Μερίδιο αγοράς 
E F G   EUROLIFE   Α.Ε.Α.  ΖΩΗΣ 425.983.089,71 18,7% 
ΕΘΝΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 381.530.581,22 16,8% 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  Ε.Α.Ε.  ΖΩΗΣ 278.579.512,46 12,3% 
A.L.I.CO.  AIG  LIFE  INS.  CO. 202.828.274,91 8,9% 
ING  Ε . Α . Α . Ε .  ΖΩΗΣ 194.968.780,36 8,6% 
ΑΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Γ.Α. 151.331.545,85 6,7% 
ALLIANZ  A.E.A. ΖΩΗΣ 98.010.969,34 4,3% 
ING  ΠΕΙΡΑΙΩΣ   ΖΩΗΣ   Α . Α . Ε .  
ΖΩΗΣ 84.501.426,81 3,7% 
ALPHA  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  A.A.E. 74.676.830,19 3,3% 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΖΩΗΣ  Α.Α.Ε.Ζ. 70.581.936,30 3,1% 
Συνολική παραγωγή 10 πρώτων 
εταιριών 1.962.992.947,15 86,3% 
Υπόλοιπες εταιρίες 310.714.933,82 13,7% 
Γενικό Σύνολο 2.273.707.880,97 100,0% 

Πίνακας 11
Οι 10 πρώτες εταιρίες του κλάδου ζημιών
Παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις 2006

Εταιρία 
Συνολική παραγωγή 

2006 
Μερίδιο 
αγοράς 

1. ΕΘΝΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 300.804.673,92 14,6% 

2. 
ΦΟΙΝΙΞ  METROLIFE  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Α.Ε.Α.Ε. 117.727.363,46 5,7% 

3. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  Α.Ε.Γ.Α.  113.168.502,80 5,5% 
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ZΗΜΙΩΝ 
4. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  Ε.Ε.Α.  ΖΗΜΙΩΝ 109.231.013,72 5,3% 
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. 105.244.972,49 5,1% 
6. ΓΕΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 93.031.167,92 4,5% 
7. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α.Α.Ε. 85.656.762,91 4,2% 
8. ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΙΣ  Α.Α.Ε. 83.276.809,84 4,0% 
9. ALPHA  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  A.A.E. 80.261.546,12 3,9% 
10
. COMMERCIAL  VALUE  A.A.E. 76.926.242,55 3,7% 

 
Συνολική παραγωγή 10 πρώτων 
εταιριών 1.165.329.055,73 56,6% 

 Υπόλοιπες εταιρίες 894.435.000,90 43,4% 
 Γενικό Σύνολο 2.059.764.056,63 100,0% 

Πίνακας 12
Οι 10 πρώτες ασφαλιστικές εταιρίες σε σύνολο παραγωγής (κλάδος ζωής + κλάδος 
ζημιών) 
Παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις 2006

Εταιρία 
Συνολική παραγωγή 

2006 
Μερίδιο 
αγοράς 

1. ΕΘΝΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 682.335.255,14 15,8% 
2. E F G  EUROLIFE  Α . Ε . Α .  ΖΩΗΣ 425.983.089,71 9,8% 
3. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  Ε.Α.Ε.  ΖΩΗΣ 278.579.512,46 6,4% 
4. A.L.I.CO.  AIG  LIFE  INS.  CO. 240.012.094,26 5,5% 
5. ING  Ε . Α . Α . Ε .  ΖΩΗΣ 194.968.780,36 4,5% 

6. 
ΦΟΙΝΙΞ   METROLIFE  ΕΜΠΟΡΙΚΗ   
Α Ε Α Ε 185.503.242,89 4,3% 

7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. 165.232.746,52 3,8% 
8. ΑΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Γ.Α. 155.436.477,33 3,6% 
9. ALPHA  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  A.A.E. 154.938.376,31 3,6% 
10
. COMMERCIAL  VALUE  A.A.E. 146.093.735,10 3,4% 

 
Συνολική παραγωγή 10 πρώτων 
εταιριών 2.629.083.310,08 60,7% 

 Υπόλοιπες εταιρίες 1.704.370.627,52 39,3% 
 Γενικό Σύνολο 4.333.453.937,60 100,0% 
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100 ÷ñüíéá ÅÁÅÅ: Ìå ôï âëÝììá óôï ìÝëëïí
Ïìéëßá ê. Öùêßùíá É. Ìðñüâïõ, Ðñüåäñïõ Ä.Ó. ÅÁÅÅ

Èåóóáëïíßêç, Óüââáôï, 24 Íïåìâñéïõ 2007, ùñá 10.00 Ð.ì.
ÁìöéèÝáôñï ÐáíåðéóôÞìéïõ Ìáêåäïíßáò

«Ç áóöáëéóôéêÞ áãïñÜ»

1. . Ç óuu~ïën ôïõ êëüäïu:
á. - Ï êëüäïò ôçò ÉäéùôéêÞò Áóöüëéóçò ìåôñü Þäç 2 áéùíåò æùÞò óôç ÷ùñá ìáò êáèùò

êáé 100 ÷ñüíéá (1907) ç ¸íùóç Áóö. Åô. Åëëüäïò ìå óõíå÷Þ ëåéôïõñãßá ÷ùñßò
äéáêïðÝò.

â. - Ï êëüäïò ôçò ÉäéùôéêÞò Áóöüëéóçò ðñïóöÝñåé ðñïúüíôá êáé õðçñåóÉåò ðïõ
êáëüðôïõí üëï ôï öüóìá ôùí óuã÷ñïíùí áíáãêùí ôïõ áôüìïõ, ôçò ïéêïãÝíåéáò, êáé
ãéá ôçí ðåñéïõóßá êáé ôçí áóôéêÞ åõèüíç.

ã. -Óå êïéíùíéêü åðßðåäï: ðñïóöÝñåé ôçí áðáñáßôçôç áóöüëåéá, óéãïõñéü, çñåìßá êáé
ãáëÞíç ãéá íá æÞóåé êáé íá äçìéïõñãÞóåé ï ðïëßôçò

ä. -Óå ïéêïíïìéêü åðßðåäï: ï áóöáëéóôéêüò êëüäïò óõìâüëëåé óçìáíôéêü óôçí åèíéêÞ
ïéêïíïìßá êáé åéäéêüôåñá:
1. ÐñïóöÝñåé ðüíù áðü 35.000 èÝóåéò åñãáóßáò (äéïéêçôéêïß uðüëëçëïé,

äéáìåóïëáâçôÝò, óõíåñãüôåò), ó÷å6üí 1 % ôïõ åíåñãïß> ðëçèõóìïß> ôçò ÷ùñáò.

2. Êáôáâüëëåé ðïëëùí åéäùí áðïæçìéùóåéò óôïõò áóöáëéóìÝíïõò. Ô ï 2007 ôï uøïò
ôùí áðïæçìéùóåùí èá ðëçóéÜóåé ôá ~ 3 äéò äçëáäÞ, ~ 250 åêáôïììuñéá êüèå
ìÞíá, åíù ðáñüëëçëá Ý÷åé måíäõìÝíá êáé äåóìåõìÝíá üëëá ~ 3,5 äéò ãéá
ìåëëïíðêÝò áðïæçìéùóåéò êáé ðñïâëÝøåéò.

3. ×ñçìáôïäïôåß åðåíäuóåéò óôçí ÅëëçíéêÞ Ïéêïíïìßá, ïé ïðïßåò èá îåðåñüóïõí
öÝôïò ôá ~ 11 äéò.

4. Åíèáññüíål ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ðñùôïâïõëßá êáé êuñßùò ôçí êáéíïôïìßá êáéóõìâüëëåé óôç äçìéïuñãßá íÝáò ãåíéüò åðé÷åéñçìáðùí êáé áuôïáðïó÷ïëïuìåíùí. )

5. Á íáðôüóóåé ôçí Ýñåõíá êuñßùò óôï ÷ùñï ôùí áíáãêùí ôïõ ðïëßôç, êáèùò êáé ôçí
ôå÷íïëïãßá ìå óõóôÞìáôá óüã÷ñïíçò ëåéôïõñãßáò åðé÷åéñÞóåùí ìå ðñïùèïüìåíåò
åöáñìïãÝò ÐëçñïöïñéêÞò êáé óõóôçìüôùí Management.

6. ãðïóôçñßæåé êáé ðñïùèåß ôçí ðñüëçøç êõñßùò óôá èÝìáôá ïäéêÞò áóöüëåéáò,
ðuñïðñïóôáóßáò êôë.

7. Äéáóùæåé ôïõò åèílêïüò, åðé÷åéñçìáôéêïüò, ïlêïãåíåéáêïüò êáé ðñïóùðéêïüò
ðüñïuò, üðùò ð .÷. óå ôéò ìåãüëåò êáôáóôñïöÝò. Åßíáé ëõðçñü ôï öáéíüìåíï üôé
ëßãåò Þôáí ïé áóöáëéóìÝíåò ðåñéïõóßåò óôéò ðõñêáãéÝò ôïõ êáëïêáéñéïü.

2. . Ç áóöáëéóôéêü á~OÙü óçõåÙá
- Óôçí ðáñáãùãÞ áóöáëßóôñùí ôïé) 2006 ïé áóöáëßóåéò ÆùÞò êáôáëÜìâáíáí ôï
52%, ïé áóöáëßóåéò áõôïêéíÞôùí ôï 28%, ïé áóöáëßóåéò ðåñéïõóßáò ôï 11 % êáé ïé
ëïéðÝò áóöáëßóåéò êáôü æçìéùí ôï 8%.
- Ô ï ìÝãåèïò ôçò óõìâïëÞò ôïõ áóöáëéóôlêïß> êëüäïõ óôçí åèíéêÞ ïéêïíïìßá

.ø'"

~¼c,,:f åêöñüæåôál áðü ôï ðïóïóôü áóöáëßóôñùí åðß ôïõ ÁÅÐ, ðïõ ôï 2006 Ýöôáóå ôï

2%, åíù ôï ðïóïóôü ôùí åðåíäüóåùí ðëçóßáóå ôï 5% mi ôïõ ÁÅÐ.
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- ÔÝëïò uðÜñ÷ïõí ôåñÜóôéá ðåñéèþñéá áíÜðôuîçò óå üëïuò ôïuò êëÜäïuò êáé
êuñßùò óôïõò êëÜäïõò æùÞò, óüíôáîçò êáé õãïáò, áóôéêÞò åuèuíçò, êéíäüíùí
3çò ãåíéÜò êáé ðåñéïuóßáò.

3. . IuVKOIcrn ìå ÅõïùðáúêÞ ¸íùón
1 . Ç åëëçíéêÞ áóöáëéóôéêÞ áãïñÜ óõíå÷þò avamUcrcrETaI êáé åêóuã÷ñïíßæåôál åíþ

ôï íïìïèåôéêü ðåñéâÜëëïí åßíáé ðëÝïí ðëÞñùò åíáñìïíéóìÝíï ìå ôéò mlôáãÝò
ôçò Å.Å. Åßíáé èåôéêü ôï ãåãïíüò üôé åäþ êáé 28 ÷ñüíéá åßìáóôå ìÝëç ôçò Å.Å.,
ìéáò ̧ íùóçò ðïõ ðñïùèï ôçí áîßá ôçò éäéùôéêÞò áóöÜëéóçò. Ðáñüë é áõôÜ ç

Ýëëåéøç áóöáëéóôéêÞò óõíåßäçóçò óôç ÷þñá ìáò Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôç ìéêñÞ
äéåßóäuóç ôïõ êëÜäïu óå ó÷Ýóç ìå ôéò Üëëåò ÷þñåò ôçò ÅuñùðáúêÞò ¸íùóçò.

2. Ï ìÝóïò Åõñùðáßïò ðëçñþíåé 5 öïñÝò ðåñéóóüôåñá áóöÜëéóôñá êáôÜ ìÝóïí
üñï óå ó÷Ýóç ìå ôï ìÝóï ¸ëëçíá (450Ý Ýíáíôé 2000Ý). Ç áíáëïãßá ôùí
áóöáëßóôñùí óáí ðïóïóôü rou ÁÅÐ åßíáé ôåôñáðëÜóéá óôçí Å.Å. óå ó÷Ýóç ìå
ôçí áíôÉóôïl÷ç ôçò ÅëëÜäáò êáé ïé åðåíäuóåéò ðïëëáðëÜóéåò.

3. ¼ðùò öáßíåôáé êáé ðéï ðÜíù, óôç ÷þñá ìáò ôá áóöÜëéóôñá áðïôåëïuí ôï 2%
(5 äéò Ý) rou ÁÅÐ, åíþ ï ìÝóïò üñïò ôçò Å.Å. öôÜíåé ôï 9% êáé ïé måíäuóåéò
ôùí Áóöáëéóôéêþí Åôáéñéþí åäþ ïíál 11 äéò Ý äçëáäÞ 5% mi ôïõ ÁÅÐ, åíþ ï
ìÝóïò üñïò ôçò Å.Å. åßíáé 60% êáé uðÜñ÷ïõí ÷þñåò üðùò ç ÌåãÜëç Âñåôáíßá
ðïõ öôÜíåé ôï 115% ôïõ ÁÅÐ.

4. . Åòåëßòåéò ônò ávïgÜò
1. Ç ÍÝá ÅðïðôéêÞ Áñ÷Þ: ç ïðïßá èá ôåèï óå ëåéôïõñãßá áðü 1/1/2008. Ç ÅÁÅÅ

óõíÝâáëå óçìáíôéêÜ ãéá ôçí ßäñõóÞ ôçò êáé óôéò äéáäéêáóßåò ëåéôïõñãßåò ôçò ìå
óôü÷ï ôçí Üóêçóç áðïôåëåóìáôéêÞò mïðôåßáò óôçí áãïñÜ ðïõ èá ïäçãÞóåé
óôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôuîÞ ôçò ìÝóù ôçò áîéïðéóôßáò êáé ôçò Ýîùèåí êáëÞò
ìáñôuñßáò.

2. Ç uðü äéáìüñöùóç Ïäçãßá Solvency 11: Ôï íÝï, ñéæéêÜ áíáìïñöùìÝíï
ðåñéèþñéï öåñåããõüôçôáò ðïõ äéáìïñöþíåôáé áðü ôçí Å. Å. èá áíåâÜóåé ôïí
ðÞ÷ç êáé ôçí öåñåããõüôçôá ãéá üëåò ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò ðïõ
äñáóôçñéïðïéïuíôál óå åõñùðáúêü mßðåäï, Üñá êáé ãéá ôéò åëëçíéêÝò. Áí êáé
áíáìÝíåôáé íá ló÷üóåé áðü ôï 2012 ïé åôáéñßåò ðñÝðåé Þäç áðü ôþñá íá
ðñïåôïéìÜæïíôáé ãéá íá ðñïóáñìïóôïüí óôá üñéá êåöáëáéáêÞò mÜñêåéáò
ôïõ íÝïõ êáèåóôþôïò.

3. Ç óçìáíôéêÞ äéåßóäuóç åëëçíéêþí áóöáëéóôéêþí åôáéñéþí óôá ÂáëêÜíéá, ðïõ
ðÝñá ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí, äéðëùìáôéêþí êáé ïéêïíïìéêþí ùöåëåéþí, ðñïóèÝôåé
ãüçôñï óôç ÷þñá ìáò.

4. Ç ÁíôáóöáëéóôlêÞ ÓõíÜíôçóç ôçò ¾äñáò ðïu ãßíåôáé åäþ êáé 10 ÷ñüíéá ìå
óõììåôï÷Þ 30 ÷ùñþí ôçò Íüôéï ÁíáôïëéêÞò Åuñþðçò êáé Ìåóïãïïõ êáé ç íÝá
óõíÜíôçóç ðïu ïñãáíþíïõìå óôç Èåóóáëïíßêç ôï ðñïóå÷Þ ÖåâñïõÜñéï ôùí
Áóöáëéóôéêþí Åíþóåùí ôùí íÝùí ÷ùñþí ôçò Å. Å. ôçò Âïõëãáñßáò êáé
Ñïuìáíßáò êáé ôÝëïò ç áíôáëëáãÞ méóêÝøåùí ìå ôïuò áíôßóôïé÷ïuò öïñåßò
ôçò Ñùóßáò (Ðåôñïuðïëç - ÁèÞíá).

5. Ç ôáêôéêÞ ðáñïuóßá ìáò óôéò ÂñuîÝëëåò êÜèå ìÞíá, üðïõ åíçìåñùíüìáóôå êáé
óõììåôÝ÷ïõìå óôá êÝíôñá ëÞøåùò áðïöÜóåùí (C.Å.Á.êôë) ãéá ôá áóöáëéóôéêÜ
èÝìáôá, ïäçãßåò ðïu áöïñïuí üëç ôçí Å.Å.
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5. . Ô Üóål~ rn~ á::ßÏQÜò
1. Ç óôáäéáêç ìåßùóç ôùí åôáéñéþí êáé ìå óuã÷ùíåß>óåéò êáé áðïññïöçóåéò

êëð. êáé ç äçìéïuñãßá ìåãÜëùí êáé éó÷uñþí ìïíÜäùí, äéüôé åíþ ôçí äåêáåôßá
ôïé> 70' ïé ÁóöáëéóôlêÝò Åôáéñßåò ðïé> äñáóôçñéïðïéïß>íôáí óôç ÷þñá ìáò
çôáí ðåñßðïé> 200, ôï 1996 ï áñéèìüò ðöéïñßóôçêå óôéò 139, ôï 2000 óôéò
11 Ï åíþ óß>ìöùíá ìå ôá ôåëåuôáßá óôïé÷åßá ôï 2007 åßíáé ëéãüôåñåò ôùí 85.

2. Ç áíüðôuîç ôïé> bancassurance, üðïé> ïé ÔñÜðåæåò ðñïùèïß>í ìÝóù ôùí
ãðïêáôáóôçìüôùí ôïuò ôuðïðïéçìÝíá ðñïúüíôá óå üëëç êáôçãïñßá
ðåëáôþí áðü ôï êëáóéêü äßêôuï ðùëçóåùí. Ôá ðåñéèþñéá áíÜðôuîçò åßíáé
ôÝôïéá ðïé> åðéôñÝðïuí ôçí ðþëçóç ôùí áóöáëéóôéêþí ðñïúüíôùí ìå üëïuò
ôïuò ôñüðïuò. Åîüëëïé> ôï Banc assurance åßíáé ìéá ðñáãìáôéêüôçôá óå üëç
ôçí Å. Å. üðïé> uðÜñ÷ïuí ÷þñåò ðïé> ôï ìåñßäéï áãïñÜò öôÜíåé ôï 70% - 80%
ôïé> óuíüëïu ôçò (Ðïñôïãáëßá -Éóðáíßá êôë.)

3. Ç áíáâüèìéóç ôïé> åðéðÝäïé> ôùí óôåëå÷þí êáé äéáìåóïëáâçôþí ôçò áãïñÜò
ìÝóù ôçò åêðáßäåuóçò. Ç ÅÁÅÅ óuíÝâáëå åíåñãü óôçí êáèéÝñùóç ôùí
åîåôÜóåùí êáé ðéóôïðïßçóç ôùí äéáìåóïëáâçôþí êáèþò êáé óôçí
äçìéïuñãßá êáé áíáâüèìéóç ôïé> ÅÉÁÓ. Åðßóçò óçìöá uðüñ÷ïuí 21
åãêåêñéìÝíá åêðáéäåuôéêÜ êÝíôñá óå áíôßóôïé÷åò ÁóöáëéóôéêÝò Åôáéñßåò.
Óçìåñá ÷éëéüäåò nTUXIOUXOI êáèþò êáé ìå ìåôáðôu÷éáêÝò óðïuäÝò ( Masfers
êáé PHD) åðáíäñþíïuí ôéò ÁóöáëlóôéêÝò åðé÷åéñçóåéò.

6. . Ôï êß>ñéï ÐQüÂënuá ôïé> êëÜäïé> .

Ç áóöáëéóôéêç óuíåßäçóç åßíáé ÷áìçëç óôç ÷þñá ìáò, äéüôé ç áîéïðéóôßá, ç
óuíÝðåéá êáé ôï êß>ñïò ôùí Áóöáëéóôéêþí Åôáéñéþí Ý÷åé ôñáuìáôéóôåß. Êáé
áuôü êuñßùò áðü ôïí êëüäï Áuôïêéíçôùí, åíüò êëüäïé> æçìéïãüíïé> êáé
ðñïâëçìáôéêïß>, êáé ðïëëÝò öïñÝò uðüñ÷åé áäuíáìßá åêðëçñùóçò ôùí
uðï÷ñåþóåùí ôùí Áóöáëéóôéêþí Åôáéñéþí, ìå áðïôÝëåóìá ïñéóìÝíåò íá
ïäçãïß>íôáé óå ðôþ÷åuóç, äuóöçìßæïíôáò üëç ôçí Áóöáëéóôlêç Áãïñü.

7. . Ôé ðåÑéuÝíïuuå áðü rnv Ðïëéôåßá
1. Ôçí üóêçóç ôçò óùóôçò åðïðôåßáò, éäßùò ôþñá ìå ôçí íÝá Åðïððêç Áñ÷ç åßíáé

ç åuêáéñßá ãéá áíáâÜèìéóç ôïé> êß>ñïuò êáé ôçò áîéïðéóôßáò ìáò.
2. Ô ï êáôüëëçëï öïñïëïãéêü êáé êáíïíéóôéêü ðëáßóéï (êßíçôñá, áðáëëáãÝò) ðïé>

èá óôçñßîåé ôçí Éäéùôéêç ÁóöÜëéóç ãéá ôïí óuìðëçñùìáôéêü ôçò ñüëï óôï
óuíôáîéïäïôéêü óß>óôçìá.

3. Ôçí åíåñãç óuìâïëç óôçí áß>îçóç ôçò áóöáëéóôéêçò óuíåßäçóçò

ÔÝëïò, åðéèuìþ íá ôïíßóù üð åìåßò ïé ßäéïé åßìáóôå ïé êß>ñéïl uðåß>èuíïé ãéá ôçí
áíümuîç ôçò áãïñÜò êáé ôçò áóöáëéóôlêçò óuíåßäçóçò êáé ðñÝðåé íá
áðïäåéêíß>ïuìå êáèçìöéíü ôçí áîéïðéóôßá ìáò, äåß÷íïíôáò óå êÜèå óuíáëëáãç
uøçëç ðïéüôçôá uðçñåóéþí, åðáããåëìáôéóìü êáé uðåuèuíüôçôá, äéüôé åêôüò üëùí
ôùí ðéï ðüíù, åêôåëïß>ìå êáé êïéíùíéêü Ýñãï.
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