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Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών ζημιών ανακοινώνει πως στις 13/11/2020 
και ώρα 16:00’, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου επί 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν, μεταξύ άλλων, οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβολαίου παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου από τον ΔΣΑ. Λόγω των έκτακτων συνθηκών η 
ψηφοφορία διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» 
του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε,  
 
Τα μέλη που εξελέγησαν κατά την ΓΣ συγκροτήθηκαν σε σώμα και η σύνθεση του νέου ΔΣ, η θητεία του 

οποίου είναι 3 έτη, είναι η ακόλουθη: 
Πρόεδρος : Σταύρος Δημόπουλος 

Αντιπρόεδρος : Σταύρος Τατάρογλου 
Γραμματέας : Ευάγγελος Σούτης 

Ταμίας : Jurgen Meijer 
Έφορος : Συμεών Μασέλης 

 
Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη η Κα Ιωάννα Βουρεκά  

 
Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν συνάδελφοι πραγματογνώμονες μέλη του Συλλόγου που 
εκπροσώπησαν το σύνολο της αγοράς, δείχνοντας έτσι έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στον 
ασφαλιστικό κλάδο.  
 

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. 
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. Ιστότοπος www.hala.gr  

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για άμεση δημοσίευση 
Πληροφορίες κ. Σταύρο Δημόπουλο 
+ 30 210 5234 220 
info@hala.gr 
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