
Γ. Χαηδεζενδνζίνπ: Δελ ζα επηηξέςνπκε λα εθαξκνζζνύλ νη 

Πξάμεηο ηεο ΤηΕ, ρσξίο πξνεγνύκελε δηαβνύιεπζε θαη 

ζπλαίλεζε ησλ δηακεζνιαβνύλησλ πξνζώπσλ 

Πέληε εκέξεο κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ δύν Πξάμεσλ ηνπ Δηνηθεηή 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ηεο 30 θαη 31/30-9-2013, δελ ππάξρεη αθόκα 

νπνηαδήπνηε επίζεκε ηνπνζέηεζε, ηόζν εθ κέξνπο ησλ Αζθαιηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, όζν θαη εθ κέξνπο ησλ Δηακεζνιαβεηώλ. 

Απεπζπλζήθακε ζηνπο αξκνδίνπο. Η απάληεζε ήηαλ όηη εληόο ησλ 

εκεξώλ ζα ζπλεδξηάζνπλ ηα αξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα θαη ζα 

ηνπνζεηεζνύλ. Αλαδεηήζακε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Επαγγεικαηηθνύ 

Επηκειεηεξίνπ Αζελώλ θαη Μεζίηε Αζθαιίζεσλ θ. Γηάλλε 

Χαηδεζενδνζίνπ, ηνλ νπνίνλ βξήθακε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ 

κεηέρεη ζην ζπλέδξην ησλ Επαγγεικαηηθώλ Επηκειεηεξίσλ όιεο ηεο 

Επξώπεο. Ο θ. Χαηδεζενδνζίνπ καο δήισζε ηα εμήο: 

«Καηαξρήλ, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ όηη σο Επαγγεικαηηθό 

Επηκειεηήξην Αζελώλ κεηέρνπκε ζην πνιύ ζεκαληηθό απηό ζπλέδξην 

ησλ επξσπατθώλ Επαγγεικαηηθώλ Επηκειεηεξίσλ. Πέξαλ ησλ πνιιώλ 

ζεκάησλ πνπ ζπδεηνύληαη, ζα ππάξμεη θαη ε εθινγή ηνπ λένπ Πξνέδξνπ 

ησλ Επηκειεηεξίσλ ηεο Επξώπεο. Επίζεο, είρακε ηελ ραξά θαη ηελ ηηκή 

λα ζπλαληήζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε κε ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε. 

Γηα ην ζέκα ησλ δύν Πξάμεσλ ηνπ Δηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο 

έρσ λα δειώζσ, όηη γεληθώο θηλνύληαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε, 

αιιά εκπεξηέρνπλ θαη ζεκεία, πνπ όρη κόλν δελ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζζνύλ, αιιά νδεγνύλ ζηνλ αθαληζκό θαη ηελ θαηαζηξνθή 

ρηιηάδεο δηακεζνιαβνύληα πξόζσπα. Τν εύξνο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

επηβάινπλ νη Πξάμεηο, ηόζν ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 

δηακεζνιαβεηώλ, όζν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, νδεγεί κε 



καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ έμνδν από ην επάγγεικα θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηαζηξνθή ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο». 

Σε εξώηεζή καο, αλ νη Πξάμεηο νξγαλώλνπλ ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θαη 

ζέηνπλ θαλόλεο ιεηηνπξγίαο, καο απάληεζε όηη «Κάζε θαλόλαο θαη θάζε 

απόθαζε πξέπεη λα έρεη έλα θαη κνλαδηθό ζθνπό, ηελ αλάπηπμε. Εδώ, νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο πνπ πξναλέθεξα, νδεγνύλ αθξηβώο ζην 

αληίζεην, ζηνλ καξαζκό ησλ πνιιώλ θαη ζε επηθξάηεζε ησλ νιίγσλ. 

Απνζηεξείηαη από ρηιηάδεο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ην δηθαίσκα ηνπ 

επηρεηξείλ, επεκβαίλνληαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.» 

Καη ηη κέιιεη γελέζζαη, ηνλ ξσηήζακε. «Τν Επαγγεικαηηθό Επηκειεηήξην 

Αζελώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια Επηκειεηήξηα, ζα πξνβνύκε ζε θάζε 

ελέξγεηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

κειώλ καο, πνπ είλαη όινη νη Αζθαιηζηηθνί Δηακεζνιαβεηέο. Δελ 

πξόθεηηαη λα επηηξέςνπκε λα ηεζνύλ ζε ηζρύ θαη λα εθαξκνζζνύλ νη 

πξάμεηο απηέο, ρσξίο πξνεγνύκελε δηαβνύιεπζε θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε 

ησλ δηακεζνιαβνύλησλ πξνζώπσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο.» 

Είλαη αιήζεηα όηη ν θ. Χαηδεζενδνζίνπ ήηαλ όρη απιώο ζαθήο, αιιά 

θάζεηνο ζηηο απόςεηο ηνπ. Καη είλαη αιήζεηα επίζεο, όηη ην πξόζθαην 

παξειζόλ έρεη δείμεη όηη έρεη ηελ δπλακηθή θαη ηελ κεζνδνινγία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεύζεώλ ηνπ. 

Ίδσκελ. 

 


