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Ομιλία Προέδρου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου  

κ Άρτεμις Παντελίδου 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΕΚ 

 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στη σημερινή Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου μας. 
 
Η φετινή Συνέλευση μας συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις τόσο για την οικονομία όσο 
και για την ασφαλιστική βιομηχανία. Εξελίξεις, που ανάλογα με την πορεία τους θα 
καθορίσουν την επόμενη μέρα τόσο της αγοράς, όσο και των ασφαλιστικών    
εταιρειών – μελών μας. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Στον οικονομικό τομέα σημειώθηκαν αρκετές θετικές εξελίξεις το 2015, οι οποίες 
ελπίζουμε να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, ώστε η πολύχρονη και 
πολυεπίπεδη κρίση να αποτελέσει οριστικά παρελθόν και μια κακή ανάμνηση για τη 
χώρα μας. 
 
Συγκεκριμένα, η οικονομία για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια συνεχούς ύφεσης, 
παρουσίασε στοιχεία ανάκαμψης δημιουργώντας μάλιστα και θετικό πρόσημο 
ανάπτυξης. 
 
Το τρίτο τρίμηνο του 2015 σημειώθηκε αύξηση κατά 2,2% του ΑΕΠ, ενώ οι εκτιμήσεις 
τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκλίνουν στο ότι το 2015 
θα ολοκληρωθεί με συνολική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 1,3-1,5% του ΑΕΠ 
και το 2016 με άνοδο κατά 1,8% του ΑΕΠ ή ακόμα και περισσότερο. Η εξέλιξη αυτή, 
είναι πολύ σημαντική και δείχνει ότι η οικονομία άρχισε να ανευρίσκει τους 
βηματισμούς της. 
 
Την ίδια ώρα σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στα δημόσια οικονομικά, με το δημόσιο 
χρέος να μειώνεται στο 108% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% 
του ΑΕΠ και να βρίσκεται εντός των ορίων του Μάαστριχτ. Συναφής μ’ αυτό είναι και η 
δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο η κυβέρνηση υπολογίζει να ανέλθει 
στο 2,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2015. 
 
Η καλύτερη πορεία της οικονομίας αποτυπώνεται και στις τελευταίες αναβαθμίσεις 
από τους ξένους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι βελτίωσαν τη βαθμολογία του 
αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας. 
 
Στον τραπεζικό τομέα, παρουσιάστηκαν τάσεις σταθεροποίησης και ανάκαμψης, με τα 
αποτελέσματα των τραπεζών το εννιάμηνο του 2015 να εμφανίζουν μια βελτιωμένη 
εικόνα από πλευράς κερδοφορίας. Οι ανακεφαλαιοποίησεις που έγιναν, σε 
συνδυασμό με την προσθήκη νέων αξιόλογων ξένων μετόχων, επέτρεψαν στις 
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τράπεζες μας να περάσουν επιτυχώς τα "stress test" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. 
 
Παρά τις πιο πάνω θετικές εξελίξεις, η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές 
προκλήσεις το 2016. Η έλλειψη ρευστότητας, ο υπερδανεισμός επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, τα ψηλά επίπεδα ανεργίας (15%), η μειωμένη ανταγωνιστικότητα και 
παραγωγικότητα (κυρίως στο δημόσιο τομέα) είναι θέματα που χρήζουν διαχείρισης τη 
νέα χρονιά. 
 
Επίσης, οφείλουμε να προχωρήσουμε άμεσα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για 
εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών της οικονομίας. Τυχόν ματαίωση ή 
"κουτσούρεμα" των μεταρρυθμίσεων θα επηρεάσει την ανάκαμψη και τη μελλοντική 
ανάπτυξης της οικονομίας.  
 
Στα ίδια πλαίσια, είναι ανάγκη να προωθηθούν προς υλοποίηση όλα τα έργα 
υποδομής που εξαγγέλθηκαν (καζίνο, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κλπ) και να 
αξιοποιήσουμε τους νέους τομείς (π.χ. ενέργεια), ώστε να προσελκύσουμε ξένες 
επενδύσεις και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ακόμα, επιβάλλεται ως 
κράτος να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος που μας 
επηρεάζει, όπως είναι η κρίση στη Συρία, η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας – Δύσης, η 
σύγκρουση Ρωσίας – Τουρκίας, ακόμα και η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας. Η 
κυπριακή οικονομία, ιστορικά είναι ευάλωτη σε έξωθεν εξελίξεις, γι’ αυτό χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή για να μην ανατραπούν οι προοπτικές της από τυχόν αρνητικούς 
εξωγενείς παράγοντες. 
 
Ανεξάρτητα απ’ αυτές τις επισημάνσεις, δηλώνουμε αισιόδοξοι για την πορεία της 
οικονομίας το 2016. Η αναμενόμενη έξοδος από το Μνημόνιο την ερχόμενη Άνοιξη, σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. 
ενέργεια) αναμένεται να ενισχύσουν το ρυθμό ανάπτυξης και να δώσουν νέες 
προοπτικές στην οικονομία. Με σωστούς χειρισμούς και όραμα, λοιπόν, πιστεύουμε 
ότι η επόμενη μέρα της κρίσης θα είναι καλύτερη για την οικονομία μας. 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Παρά τα πλήγματα από την οικονομική κρίση, η ασφαλιστική βιομηχανία έδειξε 
αντοχές και αντιστάσεις και για το 2015 εμφανίζει σημαντική ανάκαμψη. Είναι 
σημαντικό ότι και οι δύο κλάδοι Ζωής και Γενικής Φύσης μπήκαν σε θετική τροχιά. 
Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι τα συνολικά ασφάλιστρα για το εννιάμηνο 2015 
ανήλθαν σε €550 εκ. έναντι €549εκ. την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας οριακή, 
αλλά θετική ανάπτυξη κατά 0.2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2014, όπου 
υπήρξε πτώση κατά -3.8%. Ο Κλάδος Ζωής παρουσίασε άνοδο κατά 0,4% το 
εννιάμηνο 2015, σε σχέση με πτώση -6.4% αντίστοιχα το 2014, με τα ασφάλιστρα να 
ανέρχονται στα €228.3 εκ. έναντι 227.5εκ, ενώ ο Γενικός Κλάδος σημείωσε οριακή 
αύξηση κατά 0,1%, σε σύγκριση με πτώση -2% με τα ασφάλιστρα να ανέρχονται στα 
€321.7 εκ., έναντι €321.5 εκ.. Τα αποτελέσματα αυτά δικαίωσαν τις εκτιμήσεις μας 
κατά την περσινή γενική συνέλευση. 
 
Από την πλευρά τους, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες εκπληρώνουν στο ακέραιο τις 
δεσμεύσεις τους προς τους ασφαλιζόμενους και γενικότερα προς την αγορά. 
Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι το εννιάμηνο του 2015, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες 
κατέβαλαν, υπό μορφή αποζημιώσεων και ωφελημάτων, το ποσό των €334.4 εκ., 
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αποκαθιστώντας οικονομικές ζημιές προσώπων και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στη στήριξη της κοινωνίας.  
 
Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν τη διαχρονική ανθεκτικότητα της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας, η οποία στήριξε σε δύσκολους καιρούς την οικονομία, συμβάλλοντας στη 
ρευστότητα χρήματος στην αγορά. Πέραν όμως αυτής της συνεισφοράς προς την 
αγορά, ο ασφαλιστικός κλάδος διατήρησε θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική 
συνοχή και περιορίζοντας το οξύ πρόβλημα της ανεργίας στον τόπο μας.     
  
Ταυτόχρονα, η ασφαλιστική βιομηχανία συνέχισε την επιτυχή διαχείριση επενδύσεων 
που ξεπερνούν τα €1.8δις., ενώ τα μέλη μας με ευφάνταστα σχέδια ανέπτυξαν έντονη 
δράση στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσφέροντας στους 
συνανθρώπους μας και ευρύτερα στην κοινωνία. 
 
 
ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες και 
σοβαρές προκλήσεις. Η σημαντικότερη απ’ αυτές είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για τη Φερεγγυότητα, τη γνωστή "Solvency II" που κανονικά θα ίσχυε από την 
1/1/2016. Ο ΣΑΕΚ, χαιρέτισε την έγκριση του Νομοσχεδίου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και την προώθηση του στη Βουλή. Τώρα, αναμένουμε την έγκριση του από 
τη Βουλή, ώστε να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή. Στο σημείο αυτό θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, κ Χάρη Γεωργιάδη για την συνδρομή του  
στην επίλυση κάποιων διαφορών με την ΥΕΑΕ στη μεταφορά της Οδηγίας σε 
νομοσχέδιο. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, υπό την καθοδήγηση της Εποπτικής Αρχής, 
προβαίνουν μεθοδικά σ’ όλες τις απαιτούμενες προεργασίες, προκειμένου να 
ανταποκριθούν θετικά στη μεγάλη πρόκληση της εισαγωγής της νέας οδηγίας για τη 
Φερεγγυότητα. Ιστορικά, η ασφαλιστική βιομηχανία βρέθηκε αντιμέτωπη με διάφορες 
προκλήσεις (τουρκική εισβολή του 1974, οικονομική κρίση, κλπ) και απέδειξε ότι 
μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι η πρόκληση της 
Φερεγγυότητας θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Στόχος μας είναι οι ασφαλιζόμενοι, οι 
πελάτες μας, να αισθάνονται ότι είμαστε δίπλα τους για πιστή τήρηση των προνοιών 
της νέας νομοθεσίας.  
 
Άλλη πρόκληση που αφορά τον τομέα μας είναι οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν 
τελευταία στην κοινωνία, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης. Όπως όλοι 
γνωρίζουμε, το οικονομικό περιβάλλον έχει διαφοροποιηθεί, οι ανάγκες και απαιτήσεις 
των καταναλωτών έχουν αλλάξει και γενικά το τοπίο στην αγορά δεν είναι το ίδιο με 
πριν λίγα χρόνια. 
 
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 
Επιβάλλεται να διαμορφώσουν ανάλογα τα προϊόντα τους, να αξιοποιήσουν τα 
άλματα της τεχνολογίας για να περιορίσουν το κόστος τους και να αναβαθμίσουν την 
εξυπηρέτηση των πελατών τους, να αναπροσαρμόσουν τις πρακτικές, τις 
μεθοδολογίες και τον τρόπο λειτουργίας τους και γενικά να επανακαθορίσουν τους 
στόχους και τις επιδιώξεις τους. Εννοείται πως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα    
σ’ ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού, με δεοντολογικό τρόπο και επαγγελματισμό, 
ώστε αφ’ ενός να μη διακυβευθεί η εικόνα, η σταθερότητα και η οικονομική 
βιωσιμότητα του τομέα και αφ’ ετέρου να διασφαλιστεί το μέγιστο όφελος για τον 
καταναλωτή. 
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΥΓΕΙΑ 
Πολύ θετική εξέλιξη θεωρεί ο ΣΑΕΚ τις νομοθετικές αλλαγές που έγιναν πρόσφατα και 
οι οποίες επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν στην αγορά σχέδια 
Επαγγελματικών Συντάξεων. Η αλλαγή αυτή πέραν του ότι θα διευρύνει τα περιθώρια 
εργασιών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα δημιουργήσει νέες πιο επαγγελματικές 
επιλογές για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Οι Εταιρείες μέλη του Συνδέσμου 
είμαστε σίγουροι ότι θα αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα και θα προσφέρουν στην 
αγορά ελκυστικά σχέδια επαγγελματικών συντάξεων. 
 
Ανεξάρτητα απ’ αυτή τη ρύθμιση, για την οποία εκφράζουμε και πάλι τις ευχαριστίες 
μας στον Υπουργό Οικονομικών, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζει να παραμένει σε 
εκκρεμότητα ο ευρύτερος εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος μας. 
 
Επαναλαμβάνουμε τη διαπίστωση μας ότι το σημερινό περιβάλλον σ’ αυτό τον τομέα 
παραμένει γραφειοκρατικό και αναχρονιστικό. Αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες 
απαιτήσεις της εποχής μας και της κοινωνίας. Δεν μπορεί να στηρίξει την 
αναγκαιότητα για βιώσιμη πολιτική που να διασφαλίζει το επίπεδο ζωής των 
ανθρώπων κατά τη συντάξιμη ηλικία. Ο ΣΑΕΚ έχει πολλές φορές καταθέσει απόψεις 
που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού 
πλαισίου, αλλά, δυστυχώς, τα διάφορα συμφέροντα και οι ξεπερασμένες νοοτροπίες 
δεν επέτρεψαν την προώθηση αυτού του σημαντικού θέματος. Από το βήμα της 
γενικής συνέλευσης, καλούμε την Πολιτεία να πάρει πρωτοβουλίες και με τόλμη να 
προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού πλαισίου . 
 
Συναφές με το συνταξιοδοτικό είναι και το θέμα της ενδεχόμενης μεταφοράς της 
εποπτείας των Ταμείων Προνοίας στην Υπηρεσία Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ). 
 
Ο ΣΑΕΚ συμφωνεί με την ενοποίηση των δύο Εποπτικών Αρχών, γιατί θεωρεί ότι είναι 
ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτή η ενοποίηση θα 
πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει επαρκής στελέχωση της Εποπτικής Αρχής, 
ώστε οι εργασίες της να διεκπεραιώνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. H νέα 
διευρυμένη ΥΕΑΕ θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχουν οι σύγχρονες 
Εποπτικές Αρχές, δηλαδή σωστή δομή και εσωτερική διακυβέρνηση που να 
διασφαλίζει την πολυφωνία στις αποφάσεις.  
 
 
ΓΕΣΥ 
Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί τα μέλη μας, αλλά και την κοινωνία, είναι η 
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ). Από την αρχή δηλώσαμε ότι ο ΣΑΕΚ 
και τα μέλη του είναι υπέρ της εισαγωγής του ΓεΣΥ στην Κύπρο.  
 
Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι να διατηρήσουμε το ρόλο μας στον 
τομέα της υγείας για να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες, οι οποίοι 
ελεύθερα επιλέγουν να ασφαλίζονται κοντά μας. Είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε στους 
ρυθμούς του ΓεΣΥ, αλλά σε ένα ισότιμο καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού και 
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
 
Ωστόσο, διατηρούμε επιφυλάξεις για τον τρόπο που προωθείται το ΓεΣΥ και για το 
περιεχόμενο που κάποιοι προσπαθούν να προσδώσουν σε ότι αφορά την 
αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων. Μεθοδεύονται ρυθμίσεις που εξυπηρετούν 
άλλους σκοπούς από αυτούς της υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία αν δεν 
αυτονομηθούν πραγματικά, δε θα μπορέσουν ισότιμα να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά. 



 

 

 

 

23, Zenon Sozos Str., P.O.Box 22030, 1516 Nicosia, Cyprus, Tel. 22452990, Fax 22374288, E-mail: info@iac.org.cy, Homepage: www.iac.org.cy 
    Ζήνωνος Σώζου 23, Τ.Θ. 22030, 1516 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. 22452990, Fax 22374288, E-mail: info@iac.org.cy, Ιστοσελίδα: www.iac.org.cy 

 

Το αποτέλεσμα θα είναι η εκτόξευση του κόστους λειτουργίας τους, αφού θα 
χρειάζονται τη συνεχή στήριξη του κράτους μέσα από συνεχείς  κρατικές επιδοτήσεις 
 
Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζουμε και για την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού 
Υγείας για την υιοθέτηση ενός "μίνι" ΓεΣΥ, πριν την ολοκληρωτική εφαρμογή του. Η 
σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ, ίσως να είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. 
Ωστόσο, ποιο νόημα έχει μια πρόταση η οποία παραπέμπει μεγαλύτερο αριθμό 
ασθενών σε ένα ήδη προβληματικό δημόσιο τομέα, που ήδη δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει τους υπάρχοντες ασθενείς τους; Επίσης, σοβαρό μειονέκτημα της 
πρότασης αποτελεί η στέρηση του δικαιώματος επιλογής ιατρού και νοσηλευτηρίου, 
κάτι που οι 200,000 ασφαλισμένοι μας και πολλοί άλλοι ασφαλισμένοι σε συντεχνιακά  
και άλλα ταμεία υγείας, απολαμβάνουν σήμερα.  
 
 Μας ανησυχεί όταν ο Υπουργός Υγείας παραπέμπει στο μέλλον την απόφαση για το 
πολυασφαλιστικό, ενώ γνωρίζει ότι στο μεταξύ οι ασφαλισμένοι θα χάσουν τα 
δικαιώματα τους και οι εταιρείες θα διαλύσουν τα αρμόδια τμήματα τους κινούμενες 
προς άλλες κατευθύνσεις.  
Το ΓεΣΥ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που απαιτεί σε βάθος μελέτη και 
εποικοδομητική στάση από όλους. Οι μελέτες πρέπει να καθοδηγούν και όχι να  
γίνονται εργαλεία για επιλεκτική προσέγγιση και να προβάλλονται παραπλανητικά για 
να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς από τη δημόσια υγεία. Το ΓεΣΥ δεν είναι θέμα που 
πρέπει να αποφασιστεί στα πλαίσια στενών ιδεοληψιών. Ούτε μπορεί να διαμορφωθεί 
με τρόπο που να στηρίξει κεκτημένα και υπερπρονόμια. Αυτό δεν ωφελεί το ΓεΣΥ, 
ούτε πληροφορεί σωστά την κοινή γνώμη. Αντίθετα την παραπλανεί!  
 
Είναι γεγονός ότι το έργο της κυβέρνησης καθίσταται δύσκολο από τις διαφορετικές 
απόψεις και θέσεις που εκδηλώνονται. Παρά την παρέλευση τόσων χρόνων δεν 
υπάρχουν οι απαιτούμενες συγκλίσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του κοινού 
στόχου για ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο ΓεΣΥ. Κατά τη γνώμη μας τα τεράστια 
προβλήματα που παρουσιάζονται στην προσπάθεια εφαρμογής του, καθιστούν 
ολοφάνερο ότι οι σχεδιασμοί του 1990 χρειάζονται επανεξέταση και εκσυγχρονισμό.       
 
Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι για κάθε μορφής ανοικτό διάλογο με τον 
Υπουργό Υγείας και την Πολιτεία γενικότερα για επανατεκμηρίωση των θέσεων και 
απόψεων μας. 
 
Συνοπτικά, επαναλαμβάνουμε ότι εμείς δεν ζητούμε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο 
από το να μας επιτραπεί να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με επιτυχία 
για χρόνια. Δηλαδή, να προσφέρουμε ψηλού επιπέδου υπηρεσίες σ’ όλους τους 
πολίτες και αυτοί να έχουν το δικαίωμα της επιλογής ως προς το που και με ποιόν 
οργανισμό θα ασφαλιστούν. Θα  επιμείνουμε στο σωστό τρόπο εφαρμογής του ΓεΣΥ, 
ώστε: 
 

 Να ενισχυθεί ο τομέας της δημόσιας υγείας  

 Να μη φορτωθεί τεράστια βαρίδια η οικονομία  

 Να μην καταστραφεί ένα επιτυχημένο μέρος του ιδιωτικού τομέα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Η ασφαλιστική βιομηχανία, παρά τα επιμέρους προβλήματα, δυσκολίες και 
προκλήσεις, έχει μέλλον. Είμαστε ένας τομέας με πολλές τεχνοοικονομικές υποδομές, 
με ανθρώπινο δυναμικό που χαρακτηρίζεται από ψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και 
με απεριόριστες γνώσεις και εμπειρίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν και τα 
μεγάλα εφόδια μας για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, είτε αυτές λέγονται 
Φερεγγυότητα, είτε ΓεΣΥ, είτε εκσυγχρονισμός δομών και μεθοδολογιών. 
 
Η ωφελιμότητα του θεσμού της ασφάλισης είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Χωρίς 
την ασφάλιση δε θα υπήρχε ούτε ανάπτυξη, ούτε οικονομία. Η ασφάλιση γεννήθηκε 
μέσα από την ανάγκη της αντιμετώπισης των κινδύνων. Η υπόσκαψη του θεσμού δεν 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όταν προέρχεται από τους πολιτειακούς θεσμούς, 
προκειμένου να υποστηρίξουν ιδεοληψίες και συμφέροντα. Τους καλούμε να 
απαντούν στις θέσεις μας με επιχειρήματα. Ζητούμε όπως η κριτική τους είναι 
καλόπιστη με στόχο την ενίσχυση της χρησιμότητας του θεσμού και τη βελτίωση του 
έργου μας. Η Πολιτεία έχει καθήκον να ενθαρρύνει και να προωθήσει το θεσμό. 
 
Η αναμενόμενη βελτίωση της οικονομίας μας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που 
όλοι αναλαμβάνουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα επιφέρουν και πάλι τη διαχρονική 
ανάπτυξη του ασφαλιστικού τομέα. Παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν, εντός και 
εκτός Κύπρου, πιστεύουμε ότι η ασφαλιστική βιομηχανία θα μπορέσει να κάνει νέα 
βήματα μπροστά. Οι αντοχές που δείξαμε στα δίσεκτα χρόνια της κρίσης, αποτελούν 
την καλύτερη απόδειξη ότι πατάμε σε γερές βάσεις. Έχουμε το υπόβαθρο και τα 
συστατικά για να προχωρήσουμε μπροστά. Αν και η Πολιτεία συνδράμει στο ρόλο και 
στην αποστολή μας, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε.  
 
Μείνετε όλοι κοντά στο Σύνδεσμο και από κοινού θα δώσουμε τη μάχη της επόμενης 
μέρας της κρίσης. Μια μάχη που είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε. 
 
Τελειώνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους μου στο ΔΣ, στις 
επιτροπές του Συνδέσμου, στη Γενική Διευθύντρια κα. Στέφη Δράκου και στο 
προσωπικό του ΣΑΕΚ. 
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, όμως, εκφράζω και προς όλους εσάς, τα μέλη μας, που 
στηρίζετε το έργο και την αποστολή του Συνδέσμου. 
 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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