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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

ΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

Στο παρόν Κοινωνικό Αποτύπωμα περιλαμβάνονται στοιχεία που 
αφορούν στο προφίλ, στον τρόπο λειτουργίας και στις δράσεις της 

Εταιρείας που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2017 και αφορούν στην 
Κοινωνική Υπευθυνότητα. Για να διασφαλίσουμε την  εγκυρότητα των 

πληροφοριών που παρουσιάζουμε, τηρήσαμε τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες που έχουμε ενσωματώσει στην λειτουργία μας. 

Το παρόν Κοινωνικό Αποτύπωμα αφορά στην χρονική 
περίοδο 01-01-2017 έως και 31-12-2017. 

 
Για την Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΕΤΤΑ  η Κοινωνική Υπευθυνότητα 

αποτελεί από την ίδρυσή της έως και σήμερα κομμάτι της ταυτότητας 
της που εκσυγχρονίζεται προκειμένου να ανταποκρίνεται όσο 
καλύτερα γίνεται στις ανάγκες της Κοινωνίας και της εποχής.

Το Κοινωνικό Αποτύπωμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 2017 είναι διαθέσιμο  
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minetta.gr

Τα σχόλιά σας σχετικά με το Κοινωνικό Αποτύπωμα είναι ευπρόσδεκτα. 
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MHNYMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχει καταφέρει, εδώ και σχεδόν 
50 χρόνια, να παρέχει σημαντική προστιθέμενη αξία με τα προϊόντα της  μέσα σε 

ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η κοινωνική ευαισθησία, ο σεβασµός 
προς τον πελάτη και η διαρκής βελτίωση αποτελούν τους γνώµονες 

της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας με τους οποίους 
πορευόμαστε στο πέρασμα των χρόνων. 

Η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης, ο ορθολογικός σχεδιασμός 
των διαδικασιών που εφαρμόζουμε, η μέτρηση της απόδοσης, η διαδικασία της 

στοχοθεσίας  όπως και η έμφαση στην διαρκή βελτίωση των λειτουργιών μας, 
αποτελούν τα εργαλεία με το οποία διασφαλίζουμε την δυναμική πορεία μας 

για το μέλλον στην ασφαλιστική αγορά.

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι µέρος της Κοινωνικής Ταυτότητας της 
Εταιρείας µας που διαρκώς εμπλουτίζεται και αναδιαμορφώνεται μέσα από τις 
συλλογικές δράσεις των εργαζομένων μας, τον εθελοντισμό που εφαρμόζεται 

με εξαιρετική επιτυχία και τον σχεδιασμό της Στρατηγικής μας. Προκειμένου να 
ανταποκριθούμε  στις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς που γίνονται όλο και 
πιο έντονες, επενδύουμε συστηματικά στον Άνθρωπο όπως και στην Τεχνολογία.

Στόχος μας παραμένει να είμαστε μία ασφαλιστική εταιρεία ελληνικών 
συμφερόντων, με ηγετική θέση στην αγορά, σαφή ανθρωποκεντρικό 

προσανατολισμό, οικονομική ευρωστία, που παρέχει εξαιρετικής ποιότητας 
ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσα από ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο συνεργατών με 

το οποίο μοιραζόμαστε την ίδια Κουλτούρα Ποιότητας και τις ίδιες Αξίες.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία 
Γενικών Ασφαλειών» με διακριτικό τίτλο «Ασφάλειαι Μινέττα»  
ιδρύθηκε το 1973 και διατηρεί την έδρα της στο δήμο Νέας 
Σμύρνης. Τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος. Στόχος της, 
βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού της, αποτελεί η παροχή 
όλων των ειδών των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
καλύψεων, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει ολοκληρωµένα και 
ανταγωνιστικά προγράµµατα για κάθε κίνδυνο. Έχει 
μακρόχρονη παράδοση στον Κλάδο Αυτοκινήτου ενώ ασχολείται 
με επιτυχία και με όλους τους Γενικούς Κλάδους (Περιουσίας, 
Μεταφορών, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, 
Τεχνικών Ασφαλίσεων). 

Επίσης η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους Κλάδους Ζωής και 
Υγείας, όπου παρέχει πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις 
ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά και νοσοκομειακής / 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. 

Η Εταιρεία απασχολεί 169 εργαζόµενους στα γραφεία της στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Διαθέτει τα 
προϊόντα της µέσω ενός αξιόπιστου δικτύου 1.200 και πλέον 
επαγγελµατιών ασφαλιστικών διαµεσολαβητών (ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων) σε 
όλη την Ελλάδα, και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με 
διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.

Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις 
πληροφορίες που αφορούν τις εσωτερικές 
και εξωτερικές παραμέτρους που αφορούν 
τον σκοπό και την στρατηγική της μέσα από 
συγκεκριμένους μηχανισμούς που έχει 
υιοθετήσει. 

Διαθέτει σαφές επιχειρηματικό πλάνο το 
οποίο παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει 
όταν κρίνεται απαραίτητο. Υπάρχει διαρκής και 
συστηματική ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα 
του εξωτερικού περιβάλλοντος σχετικά με 
τον ανταγωνισμό, την ασφαλιστική αγορά, το 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Λόγω 
του αντικειμένου της που σχετίζεται με την 
ασφάλιση,η Εταιρεία κατανοεί την ιδιαίτερη 
αλληλεπίδρασή της με το  εξωτερικό περιβάλλον 
και τις γενικότερες συνθήκες. 

Σε ότι αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον η 
διαχείριση δεικτών απόδοσης, η διενέργεια 
έρευνας ικανοποίηση εργαζομένων, η 
αξιολόγηση της απόδοσης, η συστηματική 
εσωτερική επικοινωνία, η υιοθέτηση 
Κουλτούρας Ποιότητας και Πελατοκεντρικής 
Πολιτικής, η διάχυση των αξιών της Εταιρείας 
και η ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των 
εργαζομένων στην λειτουργία της Εταιρείας 
διασφαλίζουν την επάρκεια πληροφόρησης 
σχετικά με την κατανόηση των εσωτερικών 
παραμέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας έχει την πλήρη ευθύνη για την 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
επάρκειας του συστήματος διακυβέρνησης 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη κλίμακα 
και τη πολυπλοκότητα των εργασιών της 
Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει προσαρμόσει το οργανόγραμμά 
της βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας 
Φερεγγυότητα ΙΙ, συστήνοντας τις τέσσερις 
βασικές λειτουργίες (Διαχείριση Κινδύνου, 
Αναλογιστική Λειτουργία, Εσωτερικό Έλεγχο, 
Κανονιστική Συμμόρφωση), εξασφαλίζοντας 
ρητά την ανεξαρτησία μεταξύ τους και 
θεσπίζοντας κατάλληλες επιτροπές 
Διοικητικού Συμβουλίου με διακριτό ρόλο και 
αρμοδιότητες. 

Τέλος, στα πλαίσια του Συστήματος 
Διακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει καταγράψει 
όλες τις απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες 
και έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της 
καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών της 
Διοίκησης, καθώς και όλων των υπευθύνων 
προσώπων της Εταιρείας.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ παρακολουθεί συστηµατικά 
(µέσα από σαφείς µηχανισµούς) 
και συµµορφώνεται πλήρως µε τις 
Νοµοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις. 
Η Εταιρεία έχει πλήρως συμμορφωθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) μέσα από 
την εφαρμογή δομημένου μηχανισμού.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της 
Εταιρείας η διάχυση και αξιοποίηση της επιχειρησιακής 
γνώσης που επιτυγχάνεται μέσα από την εκπαίδευση, 
την συμμετοχή σε συνέδρια, την συνεργασία με 
Ακαδημαϊκούς οργανισμούς, την διενέργεια τακτικών 
εσωτερικών διατμηματικών συναντήσεων, την ετήσια 
Ανασκόπηση από την Διοίκηση, την αλληλεπίδραση με 
την Κοινωνία, την διενέργεια κοινωνικών δράσεων κλπ.
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝ.Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
& ΑΝ.Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
& MARKETING 

ΜΟΝΑΔΑ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  |  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας 
και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και 
το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που 
ορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το προϊόν ή 
η υπηρεσία να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόμενων 
μερών. Ως ενδιαφερόμενα μέρη ορίζονται οι Μέτοχοι, οι Εργαζόμενοι, Η Κοινωνία, 
οι Πελάτες, οι Ρυθμιστικές Αρχές, οι Προμηθευτές και το Εμπορικό Δίκτυο. 
Πιο αναλυτικά περιγράφονται τα ενδιαφερόμενα μέρη στον πίνακα.    

Από το 2015 μέχρι σήμερα η Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΕΤΤΑ διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με αυτό το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από 
τον φορέα πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ. Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει συστηματικά και με 
συνέπεια όλες τις απαιτούμενες από το πρότυπο διαδικασίες καθώς και τους μηχανισμούς 
διαρκούς βελτίωσης που προβλέπονται. 

Η Εταιρεία έχει ορίσει τις διεργασίες και σχετικές γραπτές διαδικασίες που περιγράφονται 
αναλυτικά τόσο στο Εγχειρίδιο Ποιότητας όσο και στην σχετική τεκμηρίωση.

Η Εταιρεία διατηρεί τεκμηριωμένες πληροφορίες για την υποστήριξη της λειτουργίας 
των διεργασιών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διεργασίες υλοποιούνται σύμφωνα 
με τον σχεδιασμό.
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ      
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ RESPONSIBLE MANAGEMENT 
EXCELLENCE ΑΠΟ ΤΟ EBEN

Η Μινέττα Ασφαλιστική παρέλαβε από το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - ΕΒΕΝ GR που 
εκπροσωπεί το Εuropean Business Ethics Network 
βραβείο κατηγορίας GOLD για την προσήλωσή της 
στον τομέα Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. Η βράβευση της Εταιρείας 
πραγματοποιήθηκε στις 7/9 σε ειδική εκδήλωση 
του EBEN GR παρουσία μελών της Διεθνούς 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

Η τιμητική αυτή διάκριση της Εταιρείας αφορά 
πιστοποίησή της βάσει του επιχειρηματικού 
μοντέλου Responsible Management Excel-

lence (RME) το οποίο καλύπτει τα δύο, ίσως, πιο σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης 
επιχειρηματικής ζωής και Αριστείας, την Εταιρική διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική 
Υπευθυνότητα.

Ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Γεώργιος Μινέτας, 
ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο, δηλώνει: «Η Επιχειρηματική Ηθική και η Κοινωνική 
Υπευθυνότητα είναι δύο έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες με τις σύγχρονες επιχειρήσεις 
και την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η Εταιρεία μας αποτυπώνοντας την προσπάθεια της για 
συνεχή ανανέωση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και με γνώμονα πάντα 
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που τη διέπει από την αρχή της λειτουργίας της εφαρμόζει 
συστήματα που συμβάλλουν τόσο στην βιώσιμη ανάπτυξή της όσο και στην προσφορά 
της στην κοινωνία. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στους 
παραπάνω τομείς με καινοτόμα προγράμματα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα».

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΒΡΑΒΕΙΟ GOLD 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο αναφοράς ήταν το ακόλουθο: 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ του Νικολάου και της Άννας, κάτοικος Φιλοθέης 
Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθ. 6, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΒ 340063/2006, 
με Α.Φ.Μ. 000901397, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος  

2. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΥΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, 
οδός Αθανασίου Διάκου αριθ.  27, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΜ 173795/2015 
με Α.Φ.Μ. 025209310, Α’ Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΕΤΑΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής 
επί της οδού Αρτέμιδος 11, κάτοχος του ΔΑΤ Φ 070452/2001 με ΑΦΜ 054390851, 
Β’ Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, 
κάτοικος Δήμου Σαρωνικού Αττικής επί της οδού Υμηττού 60, κάτοχος του ΔΑΤ Σ 112575 
με ΑΦΜ 102027416, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

5. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΥΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, 
οδός Αθανασίου  Διάκου αριθ. 12, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΒ 340089/2006, 
με Α.Φ.Μ. 062373497, μη εκτελεστικό μέλος.

6. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ του Δημητρίου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, 
Λεωφ. Παπάγου  αριθ. 112, κάτοχος του ΔΑΤ AK 518529/2012, με ΑΦΜ 004405805, 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ του Χρήστου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, 
οδός Γ. Γεννηματά αριθ. 32, κάτοχος του ΔΑΤ Χ 182258/2003 με Α.Φ.Μ. 037021328, 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός  Ψαρρών αριθ. 70 Α, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΙ 44154/2010, με ΑΦΜ 
033527176, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 

9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Μιλτιάδη, κάτοικος Αθήνας, 
οδός Νεοφύτου Βάμβα αρ.6, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΖ  096426/2007, με ΑΦΜ 033391281, 
μη εκτελεστικό μέλος.



30

31

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά 
δεδομένα των ασφαλισμένων της, με σκοπό την ομαλή λειτουργία 

και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των 
προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι δυνατό 

να είναι τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της 
ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές με βάση επιταγές 

των νόμων ή δικαστικών αποφάσεων, η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, 

πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κ.ά. 
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα 

να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι ποσού 
που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να 
προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997, και πάντως μέσα στα 

πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια ανεξάρτητη, 
αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να 
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας παρέχοντας 
υπηρεσίες διαβεβαίωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Με τη λειτουργία και τη δραστηριότητά της συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της Εταιρείας, υιοθετώντας μία συστηματική και επαγγελματική 
προσέγγιση στις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

H Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας της 
Εταιρείας, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας και οικοδομούνται οι βασικές αξίες και αρχές που διατρέχουν 
όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συνιστούν το πρότυπο 

λειτουργίας της. Επειδή η Κανονιστική Συμμόρφωση ξεκινά από την 
κορυφή, η Διοίκηση θεωρείται ότι αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της. 
Το Διοικητικό συµβούλιο και η διοίκηση της Εταιρείας καθοδηγούν 

µε το παράδειγµά τους και λαµβάνουν πάντοτε τα απαραίτητα µέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων της Κανονιστικής 

συµµόρφωσης σε όλα τα τµήµατα και όλες τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες της Εταιρεία. Η Εταιρεία στα πλαίσια της εναρμόνισης 

του συστήματος της Εσωτερικής της Διακυβέρνησης με τους κανόνες 
και τις επιταγές της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», προχώρησε στην 

συγκρότηση της Moνάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία 
είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού 

και κανονιστικού πλαισίου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας καθώς και με την οικοδόμηση και την ενίσχυση της εταιρικής 

ταυτότητας και κουλτούρας πάνω στις αξίες της ηθικής, 
της ακεραιότητας και της διαφάνειας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΑΞΙΕΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ  |  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Στην Εταιρεία μας το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι πολύτιμο. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δύο από τις 
αξίες µας αναφέρονται στους ανθρώπους µας που 
αποτελούν πολύτιµο κεφάλαιο.

Η αξιολόγηση, η διασφάλιση της ικανοποίησης των 
εργαζομένων, η παροχή εκπαίδευσης, η δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης,η διασφάλιση εξαιρετικών 
συνθηκών εργασίας, η υγιεινή και ασφάλεια, η διενέργεια 
ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων, η δράση 
υποβολής προτάσεων και δημιουργικών ιδεών από 
το προσωπικό που εφαρμόζονται και για τις οποίες 
βραβεύονται, αποτελούν κομμάτι της εταιρικής μας 
κουλτούρας.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2016

2017

1.556 

ΣΥΝ.
ΩΡΩΝ

ΣΥΝ.
ΩΡΩΝ

1.630  

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Mεγιστοποιώντας την αξία της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αλλαγές λόγω ΕΦΚΑ

Διάφορα ασφαλιστικά σεμινάρια

Προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR

Διαχείρηση Stress
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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27

15

16

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

Λύκειο: 47

Λύκειο-ΙΕΚ: 25

Επί πτυχίο:   1

Τριτοβάθµια: 76

Μεταπτυχιακό: 10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΑΘΗΝΑΚΡΗΤΗ

20-30            31-40                              41-50                            51-60                       61+
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

Λύκειο: 44

Λύκειο-ΙΕΚ: 19

Επί πτυχίο: 1

Τριτοβάθµια: 66

Μεταπτυχιακό: 8
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχή μας σε κοινωνικές δράσεις αποτελεί 
κομμάτι της κουλτούρας μας εδώ και πολλά χρόνια. 
Η κοινωνική προσφορά αποτελεί χαρακτηριστικό 
του εταιρικού µας προφίλ και αφορά α) σε δράσεις 
που πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο κατά την 
εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών, β) σε χορηγίες 
για την κάλυψη αναγκών προς ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδεςή και περιφερειακών αθλητικών σωματείων, 
γ) στον εθελοντισμό των εργαζομένων και 
δ) στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ευθυγραμμίζεται με 
την στρατηγική της εταιρείας.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1.     Συμμετοχήτης minetta running team στο TheToc Marathon

2.     Συμμετοχή εργαζομένων / minetta running team στον 
        Μαραθώνιο (5-10-42 xλμ)

3.     Οικονομική ενίσχυση στον Α.Ο. Λαμίας

4.     Οικονομική ενίσχυση στον παραολυμπιονίκη Στεφανουδάκη

5.     Οικονομική ενίσχυση και βοήθεια από συναδέλφους σε 
        επίδειξη μόδας ΑΜΕΑ

6.     Οικονομική ενίσχυση φοιτητή-αθλητή με υποτροφία σε 
        πανεπιστήμιο της Αμερικής

7.     Χορήγηση δωρεάν ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε εκδήλωση 
        του 1ου κυνηγετικού συλλόγου Αθηνών

8.     Παροχή ελαστικών ποδηλάτου σε ποδηλάτες παραλιακής

9.     Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη στο 2ο Σίρκουι Καρύστου

10.  Ενίσχυση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη 
        διοργάνωση της 31ης Διεθνούς Συνάντησης Κλασσικού 
        Αθλητισμού των Εθνικών ομάδων Ελλάδας-Κύπρου

11.  Ποδηλατικός σύλλογος Καρύστου Castello Rosso οικονομική 
        ενίσχυση

12.  Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη του 2nd TRIMORE Syros Triathlon

13.  Παροχή αθλητικού ρουχισμού σε ομάδα της σχολής Μωραϊτη

14.  Παροχή τόξου σε αθλητή τοξοβόλο κύριο Ξιαρχογιαννόπουλου

15.  Οικονομική ενίσχυση ομάδας Φάρου Κερατσινίου

16.  Οικονομική ενίσχυση Α.Ο. Δάφνης Παλαιού Φαλήρου 

17.  Οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού συλλόγου Αμαρουσίου

18.  Κατάβαση ομάδας minetta running team στο φαράγγι του 
        Βουραϊκού

19.  Συμμετοχή ομάδας ποδοσφαίρου Μινέττα σε φιλανθρωπικό 
        τουρνουα ποδοσφαίρου

20.  Δωρεάν ασφάλιση οχημάτων του ερασιτέχνη Ολυμπιακού
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Στην διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν 
με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλο αριθμό 
συμμετοχών στις διάφορες θεματικές ενότητες 
16 συνολικά δραστηριότητες.

Στις δραστηριότητες καταγράφηκε 
η συμμετοχή περίπου 1.400 παιδιών.

ΠΑΙΔΟΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  2017

ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ 

Με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων, 
πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση αναγκαίων 

αγαθών που ικανοποιούν τις καθημερινές ανάγκες 
των παιδιών που στεγάζονται στο ίδρυμα κάθε 

Χριστούγεννα και Πάσχα.

Ομάδα συναδέλφων με τη συνεργασία εξωτερικών 
εθελοντών και την συμμετοχή των παιδιών 

που στεγάζονται στο ίδρυμα, έδωσαν μία 
Χριστουγεννιάτικη νότα στο ίδρυμα στολίζοντας τον 

εξωτερικό του χώρο τα Χριστούγεννα του 2016.

Για να εξοπλιστεί κατάλληλα συμπληρωματικός 
χώρος μελέτης, που χρειάστηκε για τα Ομάδα 
συναδέλφων ανέλαβε να φέρει κάποια παιδιά 
του ιδρύματος στην Εταιρεία μας, με σκοπό να 

παρακολουθήσουν μία από τις παραστάσεις που 
δόθηκαν στις ΠΑΙΔΟΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μας.

Συνάδελφοί μας, με ιδιωτική πρωτοβουλία, κάλυψαν 
κάποιες από τις καθημερινές ανάγκες του ιδρύματος.
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Κοινωνικές/φιλανθρωπικές 
δράσεις που διεξήχθησαν 

από 8 διαφορετικές ομάδες 
εργαζομένων, κατά το διάστημα 

μεταξύ 4/10/17 έως 15/12/17 
παρακάτω θα βρεις περισσότερες 

λεπτομέρειες ανά ομάδα.
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Η ιδέα - Αλλάζουν τις ζωές! Αλλάζουν τον Κόσµο!
Αυτός είναι ο ρόλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης 
Actionaid, που επέλεξε να ενισχύσει η Μωβ ομάδα. 
Με το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού, βοηθώντας 
στην ουσία  με το χρηματικό ποσό που κατατίθεται 
σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε τραπεζικό 
λογαριασμό της οργάνωσης, ολόκληρη την κοινότητα 
που διαμένει το παιδί.

Η υλοποίηση
Μετά από την υποβολή αίτησης και την αναμονή 
μερικών ημερών γνωρίσαμε τον 7χρονο Kaongola 
από τη Ζάμπια! 

Λίγα λόγια για τον Kaongola
Ο Kaongola πηγαίνει σχολείο, η οικογένειά του ζει 
σε σπίτι από λάσπη και άχυρα, όπως και όλοι στην 
κοινότητα. Οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 
νερό, γεγονός που οδηγεί σε εκδήλωση επιδημιών 
ενώ ο κοντινότερος σταθμός υγείας βρίσκεται σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ. Λόγω μη εφαρμογής 
προγράμματος προληπτικού εμβολιασμού πολλά 
παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν.

Η μπλε ομάδα επέλεξε να συνεισφέρει ενεργά 
στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το ποσό που είχε 

συγκεκτρωθεί. Με βάση επιστολής που έστειλε το 
χαμόγελο του παιδιού, όπου κατέγραφε συγκεκριμένες 

ανάγκες, η μπλε ομάδα προχώρησε στην αγορά 
ενός πλυντηρίου ρούχων καθώς και ενός φουρνάκι 

μικροκυμάτων που παραδόθηκε από εκπροσώπους της 
ομάδας, στο σπίτι του χαμόγελου στο Περιστέρι.

Η άσπρη ομάδα επέλεξε να 
προσφέρει βοήθεια στο Γηροκομείο 
Αθηνών, όπου πραγματοποίησαν 
μια επίσκεψη και μοίρασαν τρόφιμα 
και τσιγάρα σε ανθρώπους της 
τρίτης ηλικίας που βιώνουν την 
μοναξιά. Ενημερώθηκαν από 
το νοσηλευτικό προσωπικό 
για τις περαιτέρω ανάγκες 
των ηλικιωμένων, ώστε να 
μπορέσουν να παρέχουν βοήθεια 
και στο μέλλον! Το ποσό που 
συγκεντρώθηκε από την ομάδα 
παραδόθηκε στο Γηροκομείο.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ αποφάσισε να βοηθήσει 
τα εγκαταλελειμμένα βρέφη που βρίσκονται 

στο Μαιευτήριο “ΕΛΕΝΑ”. Εκεί περνούν τους 
πρώτους μήνες της ζωής τους μέσα στον 
κλειστό χώρο ενός νοσοκομείου, βρέφη 
που έχουν εγκαταλειφθεί για διάφορους 

λόγους από τις μητέρες τους, ζουν μέχρι και 
οκτώ μήνες στα μαιευτήρια σε συνθήκες 

ακατάλληλες για τη σωστή τους ανάπτυξη και 
στη συνέχεια προωθούνται σε ιδρύματα.

Η υπεύθυνη του ιδρύματος ζήτησε είδη 
υγιεινής φροντίδας των βρεφών, (πάνες, 
αφρόλουτρα, κρέμες κλπ). Το ποσό που 

συγκεντρώθηκε αξιοποιήθηκε για την αγορά 
των συγκεκριμένων αγαθών.

ΜΩΒ ΟΜΑΔΑ  

ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ  

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ  AΣΠΡΗ ΟΜΑΔΑ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                                    ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 
ΔΡΟΥΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
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Η Γκρι ομάδα επέλεξε ως κοινωνική ενέργεια το Πρότυπο Εθνικό 
Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. Τα χρήματα που συγκέντρωσε η ομάδα 
τα οποία διατέθηκαν σε βασικά είδη, κυρίως τρόφιμα, φάρμακα 
κτλ. με βάση λίστα αναγκών που είχαν ζητήσει να τους στείλουν. 
Επίσης, συγκεντρώσαν κάποια μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού και 
παιχνίδια.Το Νηπιοτροφείο τους παρέχει στέγη, τροφή, ένδυση, 
ιατρική παρακολούθηση και γενικά προσπαθεί να καλύψει κάθε τους 
ανάγκη. Κάθε Παρασκευή και για όλο το Σαββατοκύριακο κάποια 
παιδιά πηγαίνουν στα σπίτια τους και κάποια άλλα φιλοξενούνται από 
ανάδοχος οικογένειες. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις παραμένουν 
κάποια παιδιά στο νηπιοτροφείο και το Σαββατοκύριακο με προσωπικό 
ασφαλείας. Απ’ ότι μας είπαν γενικά υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση 
από τον κόσμο που κάνει δωρεές και στηρίζει τα παιδιά αυτά με 
όποιο τρόπο μπορεί. Το προσωπικό τους υποδέχτηκε εγκάρδια. Εγινε 
ξενάγηση σε κάποιους χώρους τους και ήταν θετικοί σε μελλοντική 
επίσκεψη στο χώρο τους.

Η Πορτοκαλί ομάδα επέλεξε να προσφέρει βοήθεια στο ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ). Ένας από τους βασικούς στόχους της «Αποστολής» είναι η παροχή βοήθειας και 
στήριξης σε ευπαθείς οικογένειες και τα παιδιά αυτών. Η «Αποστολή» στηριζόμενη στην αρχή αυτή 
εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 2013 το  «Δημήτρειο» Κέντρο Φροντίδας και Αγωγής Παιδιού στο Δήμο 
Μοσχάτου - Ταύρου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος.

Το ΚΔΑΠ παρέχει μετά το σχολείο προγράμματα σε 60 παιδιά, δημοτικού και γυμνασίου, ηλικιών 6-12 
ετών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη, δραστηριότητες εμπλουτισμού των 
ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των παιδιών, ψυχαγωγία και φροντίδα. Το όραμα του ΚΔΑΠ είναι να 
εξασφαλίσει στα  παιδιά  πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα μέσα στην κοινότητά του. Μέσω 
των μετασχολικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Κέντρο οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να 
εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον να απασχοληθούν μετά 
το πέρας της σχολικής ημέρας.

Το ΚΔΑΠ παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και προσφέρει καινοτόμες 
δημιουργικές δραστηριότητες, που εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν τα κλασικά μαθητικά προγράμματα. 
Ζωγραφική, ρυθμική γυμναστική και παραδοσιακοί χοροί,  μουσική, χορωδία, κατασκευές, κηπουρική,  
αγιογραφία, μικροϋφαντική και  θεατρικό παιχνίδι είναι μερικά από τα τμήματα της δημιουργικής 
απασχόλησης που λειτουργούν στο Κέντρο. Τα μέλη του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, 
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την άριστη λειτουργία του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε 
με γνώμονα τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους. Μαζεύτηκαν χρήματα με τα οποία 
αγοραστήκαν, από το κατάστημα Jumbo, απαραίτητα είδη που ήθελαν για άθληση καθώς γλυκά και 
μπισκότα. Έγινε επίσκεψη και παράδοση των πραγμάτων στο δρυμα στις 19/10/2017. Τους περίμεναν με 
μεγάλη χαρά, ευχαρίστησαν θερμά όλη την ομάδα. 

H Κίτρινη ομάδα επέλεξε να ενισχύσει το ίδρυμα «Άγιος Πολύκαρπος», ένα φιλανθρωπικό 
σωματείο προστασίας παιδιού. Σκοπός και στόχος του Σωματείου είναι να προστατεύει 
και να περιθάλπει παιδιά τελείως δωρεάν και να τα βοηθά όχι μόνο ως προς τη στέγαση 
και τη διατροφή, αλλά ακόμη περισσότερο, στη σωστή εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και 
συνέχεια όσο το δυνατόν καλύτερη κοινωνική αποκατάσταση. Σε επικοινωνία μαζί τους, 
συγκέντρωσαν κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα όπως φέτα, μακαρόνια, σάλτσες κύκνος, τυρί 
τους τοστ, μπισκότα & ρύζι). Πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στους χώρους τους ιδρύματος 
με αντιπροσώπους της ομάδα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                                    ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η κόκκινη ομάδα συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσό για την αγορά 
τροφών για τα αδέσποτα σκυλάκια του συλλόγου SAPT ΕΛΛΑΣ - 
Δράση για αδέσποτα - σκύλοι θεραπείας.

«Επιπλέον, η Εταιρεία μας κάλυψε τα έξοδα για την εκτύπωση 15.000 
φυλλαδίων με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διανέμεται σε σχολεία 
από την SAPT ΕΛΛΑΣ σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε ό,τι 
αφορά τα αδέσποτα και την υιοθεσία. 

KOKKINH ΟΜΑΔΑ  

ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΑΔΑ  

ΚΙΤΡΙΝΗ ΟΜΑΔΑ  
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ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΙΝΕΤΤΑ DRIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  |  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΑΒΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Ίδρυμα Θεοχαράκη για συνεργάτες.
Συμμετοχή περίπου 1.200 άτομα.

«ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΙΣ!»

Συμμετοχή στην Καμπάνια της ΕΑΕΕ για την οδική ασφάλεια, για την αποτροπή της 
οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.

Νέο application για να µάθεις… πόσο «µετράς» στην οδήγηση!

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, συνεπής στην συνεχή προσπάθεια της για προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, πρωτοπορία και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, διαθέτει στο κοινό 
τη νέα εφαρμογή MINETTA DRIVE. Με τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να μάθετε 
πόσο σωστά οδηγείτε, αλλά και να βελτιώσετε την οδηγική σας συμπεριφορά. 
«Κατεβάστε» την εφαρμογή σήμερα (χωρίς χρέωση για όλους τους οδηγούς) και 
απολαύστε την οδήγηση με ασφάλεια! Το ΜΙΝΕΤΤΑ DRIVE είναι διαθέσιμο σε 
λειτουργικό android και, πλέον, σε iOS. Οι συμβουλές που εμφανίζονται κάτω από τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά της βαθμολογίας του οδηγού, έχουν δοθεί από την Σχολή 
Οδικής Συμπεριφοράς του ΙΑΒΕΡΗ!

Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή 
μπορείτε να βρείτε εδώ...

https://www.minetta.gr/el/normal/minettadrive
https://www.minetta.gr/el/normal/minettadrive


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αθήνα, 2.10.2017. Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, συνεπής στην προσπάθεια 
για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, για μια ακόμη χρονιά συμμετέχει στην 
«Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών», η οποία διεξάγεται από τις 2 έως τις 
7 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). 

Το σύνθημα της ΜΙΝΕΤΤΑ φέτος είναι “Όλοι Μαζί Αποδίδουµε Δυνατά 
Αποτελέσµατα” Ο.Μ.Α.Δ.Α.  

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες για 
το προσωπικό της εταιρίας, για συνεργάτες και φυσικά και για τους ασφαλισμένους.

Σημειώνεται ότι φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 65 εταιρείες - έναντι τεσσάρων 
το 2016 ανάμεσα στις οποίες και η ΜΙΝΕΤΤΑ - έχοντας όλες ως στόχο την ανάδειξη 
της σημασίας της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών.



ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δέσμευσή μας αποτελεί η συμβολή στην μείωση των ρύπων, στην ανακύκλωση μέσα από την 
καθημερινή μας λειτουργία. Έχουμε ενσωματώσει την διαδικασία της ανακύκλωσης (χαρτί, 
μπαταρίες) στην καθημερινή μας λειτουργία. Εκτός όμως από την ανακύκλωση προχωρήσαμε στην 
κατάργηση της εκτύπωσης ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλίστρων για τον κλάδο αυτοκινήτων 
προκειμένου να μειώσουμε ακόμη περισσότερο την χρήση του χαρτιού. Παρέχουμε στους 
εργαζόμενους μας ενημέρωση σε θέματα ανακύκλωσης.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Πολλοί πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση μόνο των κυβερνήσεων των 
χωρών του πλανήτη. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Καθένας από μας μπορεί να συμμετάσχει 
στην προστασία του πλανήτη από την ρύπανση και την ασφυξία που προκαλείται από όλα τα είδη 
των υπολειμμάτων και των αποβλήτων που “παράγονται” από εμάς τους ίδιους. Εδώ και καιρό 
σαν εταιρέία έχουμε ξεκινήσει τη δική μας προσπάθεια για να συμβάλλουμε στην προστασία του 
περιβάλλοντος με δράσεις που αναφέρονται αναλυτικότερα στον κοινωνικό μας απολογισμό, το 
οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον μήνα 
Ιανουάριο του 2018 θα σταματήσουμε την εκτύπωση ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλίστρων 
για τον κλάδο αυτοκινήτων και αντ’ αυτού θα αποστέλλουμε μία πλήρως ενημερωμένη “Λίστα 
Συμβολαίων προς ανανέωση”. Σε αυτή περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
διαχείριση των πελατών μας. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

24 KG

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 

4.065 KG
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

178.129

55.453

17.364

77.600

2.173

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017
ΜΕΓΕΘΗ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
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ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2
171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ. 210 9309500
Email: info@minetta.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριστοτέλους 5, 546 24 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. 2310 265112 / 2310 287902
FAX. 2310 224675 / 2310 243748

ΚΡΗΤΗ
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 176, 71 307 Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛ. 2810 240800 / 2810 240804
FAX. 2810 240812

https://www.minetta.gr/el/normal/Home

