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                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
 
Το Διοικητικό συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κατά την συνεδρίασή 
του της 31/10/2016, συζήτησε μεταξύ άλλων θεμάτων και την σχεδιαζόμενη κινητοποίηση της 
Ε.Α.Δ.Ε. (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος), για το πρόβλημα των πρακτικών 
προώθησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τις Τράπεζες και αποφάσισε την έκδοση του 
παρακάτω ψηφίσματος. 
 
                                                           ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Το Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη το από 26/10/2016 
Κείμενο / Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο: 
 
«ΟΟιι  όόλλοο  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππρροοκκλληηττιικκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  ττωωνν  ΤΤρρααππεεζζιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
ππρροοώώθθηησσηηςς  αασσφφααλλιισσττηηρρίίωωνν  σσυυμμββοολλααίίωωνν,,  κκααιι  οο  ττρρόόπποοςς  έέκκφφρραασσήήςς  ττοουυςς,,  πποουυ  εείίννααιι  εεκκββιιαασσττιικκόόςς,,  
εεππιιθθεεττιικκόόςς  κκααιι  ααθθέέμμιιττοοςς,,  εευυττεελλίίζζοουυνν  ττηηνν  ααξξίίαα  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  ττηηςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  κκααιι  θθίίγγοουυνν  τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  
ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν--αασσφφααλλιισσμμέέννωωνν..  
  
ΤΤααυυττόόχχρροονναα  ππλλήήττττοουυνν  κκααίίρριιαα  ττοο  θθεεσσμμόό  ττηηςς  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήήςς  ΔΔιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς  κκααιι  ττοουυςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  
ΕΕππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ττηηςς,,  μμιιααςς  κκααιι  ττοουυςς  ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  μμεε  όόρροουυςς  πποουυ  κκαατταασσττρρααττηηγγοούύνν  κκάάθθεε  έέννννοοιιαα  
υυγγιιοούύςς  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ..  
  
ΉΉδδηη  κκααιι  ππααρράά  ττηηνν  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  ΤΤττΕΕ  μμεε  εειιδδιικκήή  εεγγκκύύκκλλιιοο,,  έέχχοουυνν  υυππεερρββεείί  κκάάθθεε  όόρριιοο  κκααιι  ππρροοωωθθοούύνν  
αασσφφααλλιισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ωωςς  εεκκββιιαασσττιικκάά  ππααρραακκοολλοουυθθήήμμαατταα  ττωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  εερργγαασσιιώώνν  ττοουυςς..  
  
ΗΗ  ΕΕΑΑΔΔΕΕ,,  ηη  ΈΈννωωσσηη  ττωωνν  ΠΠααννεελλλλήήννιιωωνν  ΣΣυυννδδέέσσμμωωνν  ττηηςς  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήήςς  ΔΔιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς  δδιιοορργγααννώώννεειι  
σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσυυμμββοολλιικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ΤΤρρααππεεζζιικκάά  ΙΙδδρρύύμμαατταα,,  μμεε  
σσττόόχχοο  ττηηνν  εεκκ  ννέέοουυ  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  ααθθέέμμιιττωωνν  ππρραακκττιικκώώνν  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  τταα  ΤΤρρααππεεζζιικκάά  
ΙΙδδρρύύμμαατταα  κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  ττηηνν    εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  γγιιαα  ττοο  δδιικκααίίωωμμάά  ττοουυ  νναα  εεππιιλλέέγγεειι  εελλεεύύθθεερραα  κκααιι  
χχωωρρίίςς  ππααρρεεμμππόόδδιισσηη  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήή  εεττααιιρρίίαα  κκααιι  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό  δδιιααμμεεσσοολλααββηηττήή,,  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  
ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  αασσφφααλλιισσττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  μμεε  ττοο  χχααμμηηλλόόττεερροο  δδυυννααττόό  κκόόσσττοοςς»»..  
  
ααπποοφφαασσίίζζεειι  νναα  σσυυμμππααρραασσττααθθεείί  σσττηηνν  ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..  κκααιι  κκααλλεείί  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  
σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήήςς  δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς,,  νναα  λλάάββοουυνν  μμέέρροοςς  μμααζζιικκάά  σσττηηνν  ππααρράάσστταασσηη  
δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  κκααιι  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ,,  δδηηλλααδδήή  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν,,  πποουυ  θθαα  γγίίννεειι  κκααιι  σσττοονν  
ΠΠεειιρρααιιάά  σσττιιςς  88  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  σσττιιςς  1111  ττοο  ππρρωωίί,,  μμππρροοσσττάά  σσττοο  κκααττάάσσττηημμαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΠΠεειιρρααιιώώςς  
σσττηηνν  οοδδόό  ΓΓοούύννααρρηη..  
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