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Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών Ζημιών ανακοινώνει πως την Παρασκευή 21 
Φεβρουαρίου 2020 ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης των πρώτων επαγγελματιών ασφαλιστικών 
πραγματογνωμόνων μελών του Συλλόγου στα πλαίσια των οδηγιών της FUEDI (The European Federation 
of Loss Adjusters Experts) και σύμφωνα με τα υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα που εφαρμόζονται για την 
επαγγελματική πιστοποίηση των μελών της σε όλη την Ευρώπη. 
Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Στατιστικής & 
Ασφαλιστικής Επιστήμης, Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων http://www.labrmi-
unipi.gr/el/normal/home, διευθυντής του οποίου είναι ο γνωστός και στην ασφαλιστική αγορά, καθηγητής 
κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος. 

Από την πλευρά του ο κ. καθηγητής υπογράμμισε πως το Πανεπιστήμιο Πειραιά και δη το Εργαστήριο 
Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων στέκεται αρωγός και συμβάλει σε κάθε προσπάθεια που 

αναβαθμίζει την ασφαλιστική αγορά και τους φορείς που την εκπροσωπούν. 
Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις αποτελούν την πρώτη γενιά επαγγελματιών πραγματογνωμόνων με 

πιστοποιημένες γνώσεις ασφαλιστικής παιδείας και δεξιότητες χειρισμού σοβαρών και πολυσύνθετων 
υποθέσεων ζημιών όλων των ασφαλιστικών κλάδων πλην τροχαίων ατυχημάτων. 

Ο κ. Τατάρογλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου δήλωσε ευτυχής που η παρακαταθήκη που άφησαν οι 
προηγούμενες γενιές, βρήκε πρόσφορο έδαφος και πλέον το επάγγελμα του πραγματογνώμονα 

αναβαθμίζεται και βρίσκει την θέση που του αρμόζει. Με την εξέλιξη αυτή γυρίσαμε σελίδα και ξεκινάμε 
στην διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πραγματογνωμόνων που θα προσδιορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια 
και θα διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες. 

Ο κ. Μασέλης, Έφορος ΔΣ του Συλλόγου, τόνισε ότι η Πιστοποίηση είναι διεθνώς αναγκαία και απαραίτητη 
για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα του επιτελικού ρόλου του 
Συλλόγου στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των εγγεγραμμένων μελών του.  
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών ζημιών είναι πλήρες 
και ισότιμο μέλος της FUEDI της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Συλλόγων Πραγματογνωμόνων. Οι 
πιστοποιημένοι πραγματογνώμονες  το Ελληνικού Συλλόγου αναγνωρίζονται ως ισότιμοι επαγγελματίες με 

τους συναδέλφους από το εξωτερικό. 
Ήδη προγραμματίζεται η νέα σειρά εξετάσεων καθώς νέα μέλη εγγράφονται στον Σύλλογο και η  απονομή 

των πιστοποιήσεων θα γίνει το προσοχές διάστημα σε ειδική τελετή. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών Ζημιών 

ευχαριστεί θερμά τον καθηγητή κ. Νεκτάριο και την ομάδα του για την αμέριστη συμπαράσταση τους με 
την άψογη διενέργεια των εξετάσεων και συγχαίρει του επιτυχόντες για το επίτευγμά τους. 
 
Σχετικά με τον Σύλλογο πραγματογνωμόνων 

O Ελληνικός σύλλογος πραγματογνωμόνων και διακανονιστών ζημιών (Hellenic Association of Loss Adjusters) είναι το θεσμικό 
όργανο για την εκπροσώπηση των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων ζημιών , πλην τροχαίων ατυχημάτων, στην Ελλάδα. 
Ο Σύλλογος καθορίζει αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και κώδικα δεοντολογίας προάγοντας έτσι την 

αξιοπιστία των Πραγματογνωμόνων. Παράλληλα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των  γνώσεων του Πραγματογνώμονα μέσω 
της δια βίου Μάθησης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 
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Ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά στα ασφαλιστικά δρώμενα και αποτελεί ισότιμο και πλήρως αναγνωρισμένο μέλος της FUEDI της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πραγματογνωμόνων. Συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς της Ελληνικής ασφαλιστικής 

αγοράς, την πολιτεία, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 
Είναι αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο με σύμφωνα με την απόφαση 132/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Ο θεσμικός ρόλος του διαρκώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται.  
 

Σχετικά με την Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων  
Το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης αποτελεί μια 
ώριμη εξέλιξη στην ανάπτυξη των σχετικών γνωστικών αντικειμένων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τόσο στο προπτυχιακό όσο 

και στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό της 
χώρας στα αντικείμενα της διαχείρισης των κινδύνων, της ασφάλισης και του αναλογισμού.  
Σχετικά με την FUEDI 
Η FUEDI είναι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία που έχει μέλη της του εθνικούς Συλλόγους Πραγματογνωμόνων. Η FUEDI το 1972 

και σήμερα εκπροσωπεί όλες της χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Σκοποί της FUEDI είναι η προαγωγή  
του επαγγέλματος του Πραγματογνώμονα, μέσω της συμμόρφωσης σε αυστηρούς κανόνες δεοντολογία και της δια βίου 
μάθησης. Ιστότοπος www.fuedi.eu  
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Σταύρο Δημόπουλο, τηλέφωνο 210 -5234.220 
www.hala.gr  
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