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Η Ζηµιά και οι επιπτώσεις της

ΣΣτις 14 Μαρτίου 2014 ξέσπασε µεγά-
λη φωτιά στις κεντρικές αποθήκες
και στους ψυκτικούς θαλάµους της

Creta Farms, στο Ρέθυµνο της Κρήτης. Η
φωτιά επεκτάθηκε σε δύο κτήρια και, δυ-
στυχώς, κατέστρεψε ολοσχερώς το σύνο-
λο των κτηριακών εγκαταστάσεων και του
περιεχοµένου τους. Ευτυχώς, οι επεµβά-
σεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέ-
τρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε χώ-
ρους και σε εγκαταστάσεις παραγωγής,
αλλά δυστυχώς ηη εεττααιιρρεείίαα έέµµεειιννεε ααππόό ττηη
µµίίαα µµέέρραα σσττηηνν άάλλλληη σσχχεεδδόόνν µµεε µµηηδδεεννιικκάά
ααπποοθθέέµµαατταα σσεε ππρρώώττεεςς κκααιι ββοοηηθθηηττιικκέέςς
ύύλλεεςς,, κκααθθώώςς κκααιι σσεε έέττοοιιµµαα ππρροοϊϊόόνντταα. 
Συνέπεια αυτής της καταστροφής ήταν
φυσικά η παραγωγή της εταιρείας να
µπορεί να συνεχιστεί µόνο για µερικές
ηµέρες και τις επόµενες εβδοµάδες οι
πωλήσεις της να µειωθούν ραγδαία. Η

εταιρεία, εκτός της ξαφνικής απώλειας
των αποθεµάτων της, έµεινε επίσης χω-
ρίς αποθηκευτικούς χώρους, τόσο για τις
νέες παραλαβές όσο και για τα προϊόντα
που παράγονταν µετά τη ζηµιά.
ΤΤέέττοοιιαα κκαατταασσττρροοφφιικκάά σσυυµµββάάνντταα γγιιαα εεττααιι--
ρρεείίεεςς ττέέττοοιιοουυ µµεεγγέέθθοουυςς µµπποορρεείί νναα ααπποο--
ββοούύνν µµοοιιρρααίίαα κκααιι κκιιννδδυυννεεύύεειι αακκόόµµηη κκααιι ηη
σσυυννέέχχιισσηη ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττοουυςς.. Το
µεγαλύτερο πρόβληµα που θα αντιµετώ-
πιζε η εταιρεία αφορούσε τις εξειδικευ-
µένες πρώτες και βοηθητικές ύλες που
εισάγονται και είχαν ιδιαίτερα µεγάλους
χρόνους παράδοσης. 

Ενέργειες της Creta Farms
Η εταιρεία και τα στελέχη της επικοινώ-
νησαν άµεσα µε προµηθευτές και πελά-
τες, για να τους ενηµερώσουν για το κακό
που συνέβη, αλλά και για να τους βεβαι-
ώσουν ότι η παραγωγή και το δίκτυό τους

δεν έχει επηρεαστεί. Όλοι ανεξαίρετα
προθυµοποιήθηκαν να βοηθήσουν µε κά-
θε τρόπο. Ειδικά οι ππρροοµµηηθθεευυττέέςς τους
άµεσα αποδέχτηκαν τις παραγγελίες που
τους δόθηκαν, ενώ πολλοί από αυτούς τις
έθεσαν σε άµεση προτεραιότητα. Οι ππεε--
λλάάττεεςς τους, αντίστοιχα, έδειξαν κατανόη-
ση πέραν του δέοντος και κάποιοι διαβε-
βαίωσαν, χωρίς να έχουν καµία υποχρέ-
ωση, ότι προτιµούν τα ράφια τους και τα
ψυγεία τους άδεια, παρά να αλλάξουν
την Creta Farms µε προϊόντα άλλων εται-
ρειών. Αυτές οι συγκινητικές κινήσεις
από προµηθευτές και πελάτες έδειξαν
ότι η εταιρεία θα υπερπηδήσει το εµπό-
διο και θα συνεχίσει δυνατότερη. 
Επίσης, η εταιρεία και ειδικά οι εταίροι
αναζήτησαν άµεσα τη βοήθεια καταρχήν
της µµεεσσιιττιικκήήςς εεττααιιρρεείίααςς τους, του αασσφφααλλιι--
σσττιικκοούύ σσχχήήµµααττοοςς πποουυ κκάάλλυυππττεε ττιιςς εεγγκκαατταα--
σσττάάσσεειιςς και, για µία ακόµη φορά πρωτο-

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην ασφαλιστική αποζηµίωση

Ποιος ήταν ο ρόλος 
των τεχνικών συµβούλων 

διαχείρισης ζηµιών 
και προετοιµασίας 

ασφαλιστικών απαιτήσεων
Των Βασίλη Κράτσα & Απόστολου Βουλόγκα*

creta farm:Layout 1  24/10/2014  13:04  Page 2



(ΝΟΕΜBΡIOΣ 2014) 35

πορώντας, αναζήτησαν την υποστήρι-
ξη της µοναδικής εταιρείας στην Ελλά-
δα που παρέχει ττεεχχννιικκέέςς σσυυµµββοουυλλέέςς
δδιιααχχεείίρριισσηηςς ζζηηµµιιώώνν κκααιι ππρροοεεττοοιιµµαασσίίααςς
αασσφφααλλιισσττιικκώώνν ααππααιιττήήσσεεωωνν, της τεχνι-
κής εταιρείας FFAAIIRR CCoonnssuullttiinngg. 
Η Creta Farms ανέθεσε στη FAIR
Consulting το έργο της διαχείρισης
της ζηµιάς, µε πρώτο στόχο η διοίκηση
και τα στελέχη της να αφιερωθούν
στην προστασία της εταιρείας και των
πελατών της και µε τη συνέχιση της
δραστηριότητάς της υπό τις νέες συν-
θήκες που προέκυψαν, µετά την κατα-
στροφική ζηµιά στα αποθέµατά της.
∆εύτερος στόχος της συνεργασίας των
δύο εταιρειών ήταν η ττααχχεείίαα σσυυγγκκέέ--
ννττρρωωσσηη ττωωνν ααππααρρααίίττηηττωωνν γγιιαα ττηη δδιιααδδιι--
κκαασσίίαα ττηηςς εεκκττίίµµηησσηηςς ττηηςς ζζηηµµιιάάςς σσττοοιι--
χχεείίωωνν, οι δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς,, κυρίως
σε τεχνικό επίπεδο, µµεε ττοουυςς ππρρααγγµµαα--
ττοογγννώώµµοοννεεςς που όρισε το ασφαλιστικό
σχήµα και η γενικότερη ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα
ττοουυ φφαακκέέλλοουυ ττηηςς ααππααίίττηησσηηςς,, µε τις
εκτιµήσεις ζηµιών ανά ασφαλισµένο
κεφάλαιο και ανάλογα µε τις παροχές
και τους γενικούς και ειδικούς όρους
του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

Ενέργειες ασφαλιστών
και µεσιτικής εταιρείας 

Η µεσιτική εταιρεία καθώς και το
ασφαλιστικό σχήµα, στο οποίο συµµε-
τείχαν οι µεγαλύτερες ασφαλιστικές
της χώρας, κινήθηκαν άµεσα και οορρίί--
σσττηηκκεε, µόνο µερικές ώρες µετά το
συµβάν, ττοο µµεεγγααλλύύττεερροο κκααιι ππιιοο ααξξιιόό--
ππιισσττοο γγρρααφφεείίοο ππρρααγγµµααττοογγννωωµµόόννωωνν.
Μέχρι το βράδυ είχε οργανωθεί για
την επόµενη µέρα το πρωί ααυυττοοψψίίαα
κκααιι σσυυννάάννττηησσηη, στην οποία συµµετεί-
χαν υψηλόβαθµα στελέχη των ασφα-
λιστών και της µεσιτικής εταιρείας,
στελέχη από την εταιρεία πραγµατο-
γνωµόνων, οι τεχνικοί σύµβουλοι της
FAIR Consulting και συνεργάτης της,
µε απόλυτη εξειδίκευση στη διαχείρι-
ση ζηµιών διακοπής εργασιών, και φυ-
σικά οι διευθύνοντες σύµβουλοι και
υψηλόβαθµα στελέχη από τις διευ-
θύνσεις παραγωγής, οικονοµικών και
τεχνικών υπηρεσιών, από την Creta
Farms.
Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση έγινε
κατανοητό ότι όόλλεεςς οοιι ππλλεευυρρέέςς που
συµµετείχαν σε αυτή θθαα έέκκαανναανν όόττιι
ήήτταανν δδυυννααττόό γγιιαα νναα µµεειιωωθθεείί σσττοο εελλάάχχιι--
σσττοο οο χχρρόόννοοςς σσυυλλλλοογγήήςς κκααιι εεππεεξξεερργγαα--
σσίίααςς ττοουυ µµεεγγάάλλοουυ όόγγκκοουυ ττωωνν σσττοοιιχχεείί--
ωωνν,, πποουυ εείίννααιι ααπποολλύύττωωςς ααππααρρααίίττηητταα
γγιιαα ττηηνν εεκκττίίµµηησσηη ττηηςς ζζηηµµίίααςς σσεε ππεερριι--

οουυσσίίαα κκααιι σσεε ααππώώλλεειιαα κκεερρδδώώνν..

Σύσταση οµάδας κρούσης και
προσώπων επικοινωνίας

Σε εκείνη την πρώτη αυτοψία έγιναν,
επίσης, οι αρχικές επιµετρήσεις και
καθορίστηκε πρωτόκολλο και πρόσω-
πα επικοινωνίας µεταξύ των συµµετε-
χόντων. Αυτή η οργάνωση, αν και δεν
ήταν εκείνη τη στιγµή απόλυτα αντιλη-
πτό, έβαλε τις βάσεις και συνέβαλε τα
µέγιστα στην ταχύτητα επικοινωνίας
και αποστολής των στοιχείων. Εξαιτίας
των εξαιρετικών σχέσεων που υπήρ-
χαν, δίδονταν ταχύτατα διευκρινίσεις,
ακόµη και σε τηλεφωνικές επαφές. 
Σε ενδοεταιρική συνάντηση, που έγινε
εκείνη την ίδια µέρα, στην οποία συµ-
µετείχαν οι τεχνικοί σύµβουλοι της
FAIR Consulting, σσυυµµφφωωννήήθθηηκκεε ηη
σσττρρααττηηγγιικκήή κκααιι οοιι εεππιιµµέέρροουυςς τταακκττιικκέέςς
πποουυ θθαα αακκοολλοουυθθοούύνντταανν.. Είχαν, δε,
συµφωνηθεί µε γνώµονα την ταχεία
συλλογή των στοιχείων, την όσο το δυ-
νατόν µικρότερη ενασχόληση των στε-
λεχών της Creta Farms και φυσικά την
ελαχιστοποίηση του χρόνου όπου θα
γίνονταν οι τελικές διαπραγµατεύσεις,
που σαν αποτέλεσµα θα είχε επίσης
και την ελαχιστοποίηση της αποζηµίω-
σης διακοπής εργασιών. 

Προετοιµασία απαίτησης 
Από το σηµείο αυτό και µετά οι τεχνι-
κοί σύµβουλοι και τα τέσσερα στελέ-
χη της Creta Farms που θα ασχολού-
νταν µε τη ζηµιά ξεκίνησαν µία συνερ-
γασία που ήταν πρωτόγνωρη. Για τις
επόµενες εβδοµάδες υπήρξαν πολύω-
ρες τηλεφωνικές επικοινωνίες και συ-
ναντήσεις, µε σκοπό την όσο το δυνα-
τόν καλύτερη αρχειοθέτηση των στοι-
χείων και φυσικά τη βέλτιστη επεξερ-
γασία, για το ορθότερο και περισσότε-
ρο τεκµηριωµένο αποτέλεσµα που
αφορούσε την εκτίµηση των ζηµιών σε
περιουσία και σε απώλεια κερδών. Αρ-
κετές φορές, από την αρχική επεξερ-
γασία των στοιχείων που ήταν απαραί-
τητα και ζητήθηκαν από τους πραγµα-
τογνώµονες, προέκυπτε ανάγκη συ-
µπλήρωσής τους µε επιπλέον στοι-
χεία, τα οποία τεκµηρίωναν ορθότερα
ή βελτίωναν την εκτίµηση της ζηµίας.
Άµεσα γίνονταν επικοινωνίες µε τη δι-
οίκηση και µε τους πραγµατογνώµο-
νες και, αφού δίδονταν όλες οι πληρο-
φορίες, συµφωνούνταν ενδοεταιρικά
ποια λύση θα προκρίνονταν. Αυτές οι
επικοινωνίες και η εµπειρία της οµά-
δας των τεχνικών συµβούλων που

Η Creta Farms είναι η ηγέτιδα εται-
ρεία στη χώρα στην παραγωγή και
διάθεση προϊόντων κρέατος και αλλα-
ντικών. Πρόκειται για εταιρεία που
δεν εφησυχάζει και συνεχώς τα τε-
λευταία χρόνια καινοτοµεί, µε γνώ-
µονα την καλύτερη δυνατή
επεξεργασία των πρώτων υλών, την
παραγωγή άριστων προϊόντων και την
ανάπτυξη της εταιρείας εντός και
εκτός Ελλάδας. 
Η εταιρεία έχει µακρά ιστορία, ήδη
από τη δεκαετία του ’70, στην παρα-
γωγή τροφίµων και ειδικά στην παρα-
γωγή και στην επεξεργασία προϊόντων
κρέατος. Το 1979, ιδρύθηκε η ανώ-
νυµη εταιρία «Ζωή Εµµ. ∆οµαζάκη
Α.Β.Ε.Ε.», στην οποία ενοποιήθηκαν
οι ατοµικές επιχειρήσεις της οικογέ-
νειας ∆οµαζάκη. Το 1987, δηµιουργή-
θηκε η πρώτη µονάδα παραγωγής
αλλαντικών και το 1990 τα ηνία της
εταιρείας ανέλαβε η σηµερινή διοί-
κηση: οι κ.κ. Μανώλης και Κωνσταντί-
νος ∆οµαζάκης. Από το 1993 έως το
2000, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστη-
ριότητές της και ουσιαστικά διπλασιά-
στηκαν οι εγκαταστάσεις της στο
Ρέθυµνο της Κρήτης, ενώ δηµιουργή-
θηκαν 5 υποκαταστήµατα. Το 2001
ήταν έτος σταθµός για την εταιρεία,
καθότι λανσαρίστηκε και κατοχυρώ-
θηκε η πατέντα των προϊόντων Εν Ελ-
λάδι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τα προϊόντα Εν Ελλάδι είναι αλλαντικά
τα οποία περιέχουν άπαχο κρέας, στο
οποίο έχει αναπληρωθεί το λίπος µε
ελαιόλαδο. Η σειρά αυτών των προϊό-
ντων αποτελεί πλέον την αιχµή του
δόρατος για την ανάπτυξη της εται-
ρείας και διαρκώς επεκτείνονται τόσο
τα προϊόντα της σειράς, όσο και η πε-
ραιτέρω βελτίωσή τους. Από το 2002
µέχρι σήµερα, η εταιρεία κατάφερε,
εκτός από την εξαγορά εταιρειών στην
Ελλάδα, να επεκτείνει τις δραστηριό-
τητές της στην Κύπρο, στην Ισπανία,
στην Ιταλία, στις ΗΠΑ και στην Αυ-
στραλία. Πρόσφατα, δε, η εταιρεία
ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε την
ηγέτιδα εταιρεία αλλαντικών στην Αυ-
στραλία, ενώ ανακοίνωσε επίσης και
τη νέα διεθνή ονοµασία των προϊό-
ντων Εν Ελλάδι, τα οποία πλέον θα
λανσάρονται διεθνώς ως Oliving. 

PROF I LE
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προλάβαινε προβλήµατα και κολλήµατα
στη διαδικασία εεξξοοιικκοοννόόµµηησσαανν χχρρόόννοο σσεε
δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς κκααιι σσεε εεππεεξξεερργγαασσίίαα
από τους πραγµατογνώµονες. 

∆ιαπραγµατεύσεις σε επίπεδο
πραγµατογνωµόνων 

ΤΤοο δδυυσσκκοολλόόττεερροο κκααιι οουυσσιιαασσττιικκόόττεερροο µµέέ--
ρροοςς ττωωνν δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν, µεταξύ τεχνι-
κών συµβούλων και πραγµατογνωµόνων,
ααφφοορροούύσσεε ττηη φφύύσσηη κκααιι ττηηνν έέκκτταασσηη ττωωνν ζζηη--
µµιιώώνν.. Για αυτόν τον λόγο έγιναν ααυυττοοψψίίεεςς,
όπου µε αµοιβαίες υποχωρήσεις κκααθθοορρίί--
σσττηηκκαανν εεππαακκρριιββώώςς κκααιι χχωωρρίίςς ααµµφφιισσββηηττήή--
σσεειιςς οοιι πποοσσόόττηηττεεςς κκααιι ηη έέκκτταασσηη ττωωνν ζζηηµµιιωω--
µµέέννωωνν (κτήριο, βελτιώσεις, ηλεκτροµηχα-
νολογικός εξοπλισµός, αποθέµατα, συ-
µπληρωµατικές καλύψεις). Αν και πολλά
από τα τεχνικά θέµατα είχαν λυθεί και
προσυµφωνηθεί σε επίπεδο µηχανικών
και τεχνικών, οοιι δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς πποουυ
αακκοολλοούύθθηησσαανν ήήτταανν σσκκλληηρρέέςς,, ααλλλλάά δδιιααττηη--
ρρήήθθηηκκαανν σσεε έένναα εεππίίππεεδδοο πποουυ ττεελλιικκάά ββοοήή--
θθηησσεε σσττοονν ττεελλιικκόό δδιιαακκααννοοννιισσµµόό.. 

Τελικές διαπραγµατεύσεις 
Μετά από 7 έως 8 εβδοµάδες είχαν ήδη
αρχίσει να οριστικοποιούνται τα αποτελέ-
σµατα της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης
και εείίχχαανν ααρρχχίίσσεειι νναα δδιιααφφααίίννοοννττααιι τταα γγκκρρίί--
ζζαα σσηηµµεείίαα,, σστταα οοπποοίίαα θθαα εεππιικκεεννττρρώώννοονντταανν
οοιι δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς. Μετά από µία σύ-

σκεψη, στην οποία συµµετείχαν όλα τα
µέρη µε στελέχη τους, έγινε η πρώτη επί-
σηµη ενηµέρωση από πλευράς ασφαλι-
στών, ενώ είχαν την υποστήριξη και τη
βοήθεια των πραγµατογνωµόνων και της
FAIR Consulting. 
Η ενηµέρωση αφορούσε τις ααρρχχιικκέέςς εεκκττιι--
µµήήσσεειιςς κκααιι ττιιςς εεκκττιιµµήήσσεειιςς ααπποοζζηηµµιιώώσσεεωωνν
ττωωνν εεππιιµµέέρροουυςς αασσφφααλλιισσµµέέννωωνν κκεεφφααλλααίί--
ωωνν. Παράλληλα, έγινε εκτενής ενηµέρωση
για τα επιχειρήµατα των πραγµατογνωµό-
νων και για τους λόγους που αυτές διαφο-
ροποιούνται από τις αρχικές απαιτήσεις
της Creta Farms.
Αυτή η ενηµέρωση κατέληξε από τη µεριά
της FAIR Consulting σε ααννααλλυυττιικκήή έέκκθθεεσσηη,
στην οποία καταγράφονταν επακριβώς οι
απόψεις τους σχετικά µε τα σηµεία που
υπάρχει κάποιο περιθώριο για αύξηση της
αποζηµίωσης και στα σηµεία όπου δεν
υπάρχει τέτοιο περιθώριο. 
Συχνά συµβαίνει οι επιχειρηµατίες, καθώς
και τα στελέχη εταιρειών που έχουν υπο-
στεί ζηµιά να αισθάνονται αδικηµένοι από
τις εκτιµήσεις των πραγµατογνωµόνων.
Έτσι, επιµένουν σε επιµέρους µικροδια-
φορές (τεχνικές ή εκτιµητικές) και σε θέ-
µατα τα οποία είναι ήδη λυµένα και συµ-
φωνηµένα από τους ειδικούς και γενικούς
όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή
ακόµη και από τις πρακτικές που είναι διε-
θνώς αποδεκτές. ΜΜίίαα ααππόό ττιιςς ππιιοο δδύύσσκκοο--

λλεεςς ααπποοσσττοολλέέςς ττωωνν ττεεχχννιικκώώνν σσυυµµββοούύλλωωνν,,
που παράλληλα βοηθούν και τη διαδικα-
σία διακανονισµού, εείίννααιι νναα εεξξηηγγήήσσοουυνν σσεε
όόλλοουυςς κκααιι εειιδδιικκάά σσττοουυςς ddeecciissssiioonn mmaakkeerrss
((λλήήππττεεςς ττωωνν ααπποοφφάάσσεεωωνν)) πποούύ αακκρριιββώώςς
υυππάάρρχχοουυνν ππεερριιθθώώρριιαα ββεελλττίίωωσσηηςς ττωωνν εεκκττιι--
µµήήσσεεωωνν ττωωνν ππρρααγγµµααττοογγννωωµµόόννωωνν κκααιι πποούύ
ααυυττάά τταα ππεερριιθθώώρριιαα εείίννααιι ααννύύππααρρκκτταα. Αρ-
κετές φορές, αυτά που εκθέτουν οι τεχνι-
κοί σύµβουλοι, λαµβάνοντας υπόψη τους
τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαί-
ων, ακούγονται εντελώς παράλογα, αλλά
στην πραγµατικότητα απλά τους βοηθούν
να µην αναλώνουν την ενέργειά τους σε
θέµατα που δεν έχουν ελπίδα διαφορο-
ποίησης, τουλάχιστον εξωδικαστικά. 

∆ιακανονισµός ζηµιάς 
Ο τελικός διακανονισµός της ζηµίας οολλοο--
κκλληηρρώώθθηηκκεε σσχχεεττιικκάά σσύύννττοοµµαα και συγκε-
κριµένα σε δύο σύντοµες συναντήσεις, σε
στενό κύκλο. Η δουλειά που είχε γίνει
πρωτύτερα από τεχνικούς συµβούλους,
πραγµατογνώµονες και µεσίτες φάνηκε
στο σύντοµο χρόνο ολοκλήρωσης του τε-
λικού διακανονισµού (καθότι ηη σσυυµµφφωωννίίαα
εεππήήλλθθεε σσεε 1111 εεββδδοοµµάάδδεεςς ααππόό ττηηνν ηηµµέέρραα
ττηηςς ζζηηµµιιάάςς), στο γεγονός ότι το άάρριισσττοο κκλλίί--
µµαα µεταξύ ασφαλισµένων, ασφαλιστών
και µεσιτικής εταιρίας διατηρήθηκε και
φυσικά στο ότι ιικκααννοοπποοίίηησσεε εεππααρρκκώώςς όόλλαα
τταα µµέέρρηη.. 

*Ο κ. Απόστολος Βουλόγκας γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης το 1991 και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος από το 1993. Εργάστηκε στα διυλιστήρια
της PETROLA, στο Τμήμα Συντήρησης και συμμετείχε στην
αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του συστήματος πυρα-

σφαλείας του διυλιστηρίου. Το 1994 ξε-
κίνησε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία
πραγματογνωμόνων της ασφαλιστικής
αγοράς. Κατά τη συνεργασία του απέ-
κτησε σημαντική εμπειρία σε εκτιμή-
σεις και διακανονισμό ζημιών, καθώς
και σε επιθεωρήσεις κινδύνων. Επιπρό-
σθετα, αποτέλεσε τον συντονιστή της
ομάδας που ανέπτυξε τις δραστηριό-
τητες της εταιρείας στην περιφέρεια
και στο εξωτερικό. Το 2008 συνίδρυσε
την εταιρεία FAIR Consulting, με δρα-

στηριότητα παροχής τεχνικών συμβουλών
διακανονισμού και διαχείρισης ζημιών για λογαριασμό
των ασφαλισμένων. Είναι δικαστικός πραγματογνώμονας
με ειδίκευση στη διερεύνηση αιτιών φωτιάς και εκρήξεων,
σε εκτιμήσεις αποκατάστασης ζημιών και σε εκτιμήσεις
παγίων, ενώ παράλληλα είναι πραγματογνώμονας της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας και μέλος του Διεθνούς Ινστιτού-
του Τεχνικών Συμβούλων Προετοιμασίας Απαιτήσεων
International Institute of Claim Preparers. Συνολικά, ασχο-
λείται με διαχείριση ζημιών 21 συναπτά έτη.

*Ο κ. Βασίλης Κράτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελειώνο-
ντας τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Τ.Ε.Ι.

Χαλκίδας, το 1993, συνέχισε στο Strathclyde
University, όπου το 1996 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα,
με τίτλο Electrical Power Engineering. Eίναι μέλος της ΕΕ-

ΤΕΜ από το 1996. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ερ-
γάστηκε σε εταιρεία πιστοποίησης σήμανσης CE ηλεκτρικών

και ηλεκτρονικών συσκευών. Το 1997 ει-
σήλθε στην ασφαλιστική βιομηχανία, ξε-

κινώντας συνεργασία με μεγάλη εται-
ρεία πραγματογνωμόνων. Κατά τη συ-

νεργασία του απέκτησε σημαντική
εμπειρία σε εκτιμήσεις και διακανονι-

σμό ζημιών, καθώς και σε επιθεωρήσεις
κινδύνων. Παράλληλα, για σειρά ετών,

ήταν συντονιστής σε θέματα ζημιών
χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών. Το

2008 συνίδρυσε την εταιρεία FAIR
Consulting, με δραστηριότητα παροχής

τεχνικών συμβουλών διακανονισμού και
διαχείρισης ζημιών για λογαριασμό των ασφαλισμένων. Εί-

ναι δικαστικός πραγματογνώμονας των Πρωτοδικείων Αθη-
νών και Πειραιώς, με ειδίκευση σε διερεύνηση αιτιών φω-
τιάς και εκρήξεων, σε εκτιμήσεις αποκατάστασης ζημιών

και σε εκτιμήσεις παγίων. Είναι, επίσης, πραγματογνώμονας
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μέλος του Διεθνούς Ινστι-

τούτου Τεχνικών Συμβούλων Προετοιμασίας Απαιτήσεων
International Institute of Claim Preparers. Συνολικά, ασχολεί-

ται με διαχείριση ζημιών 17 συναπτά έτη. 5
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