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Η Εταιρία  

Η παλαιότερθ αςφαλιςτικι εταιρία ςτθν Ελλάδα, 
και θ μόνθ ςτον κλάδο τθσ που ςυνεχίηει τθ 
δυναμικι τθσ παρουςία για τρίτο ςυνεχι αιϊνα 
ςυνεχισ λειτουργίασ ζχοντασ ωσ ανκρϊπινο  
δυναμικό περίπου 800 ςτελζχθ,100% κυγατρικι 
εταιρία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ  

Διακζτει πανελλαδικό δίκτυο πωλιςεων με πάνω 
από 2.000 αςφαλιςτικοφσ ςυμβοφλουσ και 1.400 
ςυνεργαηόμενα πρακτορεία και Brokers. 

Η Εκνικι Αςφαλιςτικι διατιρθςε τθν θγετικι τθσ 
κζςθ,  με μερίδιο 16,6% επί των ακακάριςτων 
εγγεγραμμζνων αςφαλίςτρων 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των επενδυτικϊν 
προϊόντων παρά τισ αντίξοεσ οικονομικζσ 
ςυνκικεσ. 

Με πάνω από 1.000.000 αςφαλιςμζνουσ. 

 

  

 

 



Η Εταιρία  
Κοινωνικι Ευκφνθ  

Η Εκνικι Αςφαλιςτικι είναι βαςικόσ 
πρωταγωνιςτισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ  

Το 2009 το ςφνκθμα τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ 
ιταν Μπες στο κλίμα και  γίνεται βαςικόσ 
υποςτθρικτισ τθσ WWF Ελλάσ  με ςκοπό τθν 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ. 

Συνεπισ ςτο όραμά τθσ, υποςτθρίηει προςπάκειεσ 
που προάγουν τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ και 
εντάςςεται ςτον αρχικό πυρινα των Green Angels. 

Συμμετοχι «Πράςινθσ Ομάδασ» εκελοντϊν 
εργαηομζνων τθσ Εταιρίασ μασ ςτθν δράςθ των 
Green Angels για δενδροφφτευςθ ςτον Εκνικό 
Δρυμό Πάρνθκασ.  Οικονομικι ενίςχυςθ του 
Συλλόγου Εκελοντϊν Δαςοπυροςβεςτϊν Αττικισ 
(Ε.ΔΑΣ.Α.). 

 

 

 

 

 

 



Η Εταιρία  
 

Ανακφκλωςθ-Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ & Πόρων  

Τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ανακφκλωςθσ χαρτιοφ, 
ςε όλουσ τουσ ορόφουσ των κεντρικϊν μασ 
γραφείων κακϊσ και κάδου ανακφκλωςθσ 
μπαταριϊν οικιακισ χριςθσ.  

Χριςθ φωτοδιαςπϊμενων ι/και ανακυκλϊςιμων 
διαφθμιςτικϊν τςαντϊν. 

Υλοποίθςθ Ζργου MPS (Managed Printing Services) 
μζςω τθσ εταιρίασ Xerox για εξοικονόμθςθ χαρτιοφ 
και μελάνθσ. 

Ηλεκτρονικι διάκεςθ εγγράφων αντί διανομισ 
αυτϊν ςε ζντυπθ μορφι, τα οποία αφοροφν τθ 
μιςκοδοςία, ανακοινϊςεισ, οδθγίεσ προσ τουσ 
υπαλλιλουσ κ.α. 

 

 

 

 

 



Η Εταιρία  

 Οι πολίτεσ δικαιοφνται και πρζπει να γνωρίηουν 
τα περιβαλλοντικά δεδομζνα μιασ επιχείρθςθσ, 
όπωσ ακριβϊσ δικαιοφνται  να γνωρίηουν τισ 
αντίςτοιχεσ οικονομικζσ τθσ επιδόςεισ. Η κάκε 
εταιρία πρζπει να μετριζται και να βελτιϊνεται 
πάνω ςτον περιβαλλοντικό τθσ προςανατολιςμό, 
αποκτϊντασ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και  
επιτυγχάνοντασ πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα 
κανονιςτικά πλαίςια. 

Στο άρκρο 24 του Συντάγματοσ τθσ Ελλάδασ 
αναφζρεται ότι θ προςταςία του φυςικοφ και 
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ 
του Κράτουσ και δικαίωμα του κακενόσ. 

Μ’ αυτόν τον  τρόπο θ πολιτεία φανερϊνει το 
ενδιαφζρον τθσ  για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 

 

 



Οφζλθ MPS – Στθν κακθμερινότθτα 

Παροχι εξοπλιςμοφ και ςυναφϊν εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν διαχείριςθσ 
εκτυπϊςεων από τθ Xerox (5ετισ ςφμβαςθ ςτα HQ’s – ζναρξθ 2012). 

 

 

 Εγκατάςταςθ 175+ ςυςκευϊν ςε ςτρατθγικά ςθμεία εντόσ 
ορόφων, κεντρικοποιθμζνθ διάκεςθ λειτουργιϊν ςτουσ 

χριςτεσ, μείωςθ του αρχικοφ αρικμοφ ςυςκευών κατά 60%. 

 

 

Εκπαίδευςθ ςτθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων λειτουργιών 
θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων, όπωσ scan2email,  
fax, forward2email, δθμιουργία αυτοματοποιθμζνων ροϊν 
ςάρωςθσ για θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ εγγράφων. 

 

 



Οφζλθ MPS – Στον ζλεγχο 

Πιςτοποίθςθ χριςτθ με χριςθ PIN ςτισ πολυλειτουργικζσ ςυςκευζσ και εφαρμογι 
κανόνων εκτφπωςθσ ανά διεφκυνςθ, χριςτθ, εφαρμογι κ.τ.λ.  

 

Πλιρθσ ζλεγχοσ ανά πάςα ςτιγμι για το ποιοσ εκτφπωςε – ποιο ζγγραφο – πόςεσ 
ςελίδεσ -  ποιά χρονικι ςτιγμι – ςε ποια ςυςκευι και αναλυτικό report χριςθσ. 

 



Οφζλθ MPS – Στθ διαχείριςθ υλικϊν 

Συμφωνθμζνθ διαδικαςία διλωςθσ αιτθμάτων ςε παραγγελίεσ αναλωςίμων μζςω 
portal.  
 
Διατιρθςθ on-site ςτοκ αναλωςίμων υλικϊν και τακτικι επικαιροποίθςθ του. 

Εκπαίδευςθ χρθςτών ςτθν αποφυγι πρόωρθσ αλλαγισ αναλωςίμων και τθσ κατά 
ςυνζπειασ αφξθςθσ του αρικμοφ αποβλιτων υλικϊν. 



Οφζλθ MPS – Στισ δαπάνεσ 

Μείωςθ του κόςτουσ εκτφπωςθσ κατά 30% τουλάχιςτον, ενϊ παράλλθλα 

μειϊςαμε τισ δαπάνεσ μασ ςε χαρτί εκτφπωςθσ, εξοικονομϊντασ κόςτθ και 
βελτιϊνοντασ τθν περιβαλλοντικι μασ ταυτότθτα. 

 

 



Οφζλθ MPS – Στο περιβάλλον  
 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ ανακφκλωςθσ υλικϊν 
τθσ Xerox και ςυγκζντρωςθσ των υλικϊν για τθν 
περιςυλλογι και ανακφκλωςθ τουσ από τθ Xerox.  

 

 

 

 

 

Εκτιμϊμενθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ κατά 20% τουλάχιςτον, με τθν λειτουργία 

λιγότερων και ςθμαντικά βελτιωμζνεσ ενεργειακά 
ςυςκευζσ. 

 

 

Μείωςθ όγκου εκτυπώςεων κατά 25% λόγω τθσ 

ορκολογικότερθσ εκτφπωςθσ, των δυνατοτιτων τθσ λφςθσ 
λογιςμικοφ τθσ Xerox και τθσ αυτόματθσ διαγραφισ 
αχρείαςτων εκτυπϊςεων. 

 



Επόμενοσ ςχεδιαςμόσ 

Ανανζωςθ τθσ MPS υπθρεςίασ με νζο ςχεδιαςμό, 
εντάςςοντασ τα περιφερειακά καταςτιματα, 
καταργϊντασ ςυςκευζσ και αξιοποιϊντασ ακόμα πιο 
ςφγχρονο και περιβαλλοντικά φιλικό εξοπλιςμό-
λειτουργίεσ. 
 
Αξιολόγθςθ νζων καινοτόμων projects:  
- για τθν ψθφιοποίθςθ εγγράφων ςε κάκε ςθμείο 
  πϊλθςθσ και αυτόματθσ δρομολόγθςθσ τουσ ςτισ 
  κεντρικζσ υποδομζσ,  
- αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν ταχφτερθ 
  εξυπθρζτθςθ του πελάτθ χωρίσ τθν ανάγκθ 
  εκτφπωςθσ. 
 

 
 



UNICEF 
 

• Περιβάλλον: Δεν το κλθρονομιςαμε από τουσ γονείσ μασ, το 
δανειςτικαμε από τα παιδιά μασ 

• Πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι τα κζματα για το περιβάλλον είναι 
κζματα που επθρεάηουν τα δικαιώματα των παιδιών. Ό,τι 
κάνουμε ςτθ γθ ςιμερα ζχει βακφ αντίκτυπο ςτισ μελλοντικζσ 
γενιζσ. 

• Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθ ηωι, τθν επιβίωςθ, τθν ανάπτυξθ, 
τθν υγεία και ςε ζνα αξιοπρεπζσ επίπεδο ηωισ που ςχετίηεται 
άμεςα με το περιβάλλον. 

•  Κάκε προςπάκεια που γίνεται για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 
περιβάλλοντοσ εξυπθρετεί ταυτόχρονα τισ βαςικζσ ανάγκεσ και 
τα δικαιώματα των παιδιών. 

 



Γινόμαςτε όλο και πιο «πράςινοι» 

Είναι ευκφνθ μασ. 
 

 

Σασ ευχαριςτϊ! 
 

 


