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Με καταστροφικό ιό παρομοιάζει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας με 

άρθρο του στην ιστοσελίδα capital.gr ο δημοσιογράφος Α. Βερούκης. Οι κυβερνήσεις 

θα έρχονται και θα παρέρχονται αλλά το Σύστημα θα συνεχίζει να καταστρέφει την κάθε 

υγιή επιχειρηματική προσπάθεια μέχρι την τελική κατάρρευση. Διότι το ίδιο το Σύστημα 

είναι «προγραμματισμένο» να μπλοκάρει οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική απόπειρα για 

τη βελτίωσή του.

Με μικρές πραγματικές ιστορίες ο αρθρογράφος περιγράφει την καθημερινή παράνοια 

του Συστήματος.

- Ένας βιοτέχνης, παραγωγός και έμπορος γυναικείων ενδυμάτων κατά παραγγελία, 

δέχθηκε επίσκεψη από τις φορολογικές αρχές πριν χρόνια. Με βάση το ημερολόγιο των 

ραντεβού του με πελάτισσες, προσδιορίστηκαν εξωλογιστικά οι πωλήσεις του, και έφαγε 

ένα τεράστιο πρόστιμο που αντιστοιχεί στον τζίρο 20 ετών. Ο Αρμάνι ο ίδιος δεν πουλάει 

σε κάθε ραντεβού. Αυτός πουλούσε στην καλύτερη 1 στα 10. Δεν είχε να πληρώσει 

το 50% του προστίμου για να πάει δικαστικά, οπότε θα πάει φυλακή. Στο μεταξύ είναι 

αφερέγγυος λόγω του μπλοκαρίσματος όλων των λογαριασμών του. Όπου να ‘ναι 

κλείνει.

- Ένας υπουργός δεν μπορούσε να στείλει email διότι ο δημόσιος υπάλληλος που 

είναι υπεύθυνος να υπογράφει τις πληρωμές των εξόδων του υπουργείου, αρνείτο να 

υπογράψει οτιδήποτε τους τελευταίους 6 μήνες ώσπου να βγει στη σύνταξη. Είχε κάθε 

δικαίωμα να το κάνει αυτό από το Νόμο, και κανείς δεν θα μπορούσε να τον κουνήσει από 

τη θέση του, πάλι βάσει νόμου.

- Μια εταιρία εξωτερικού ήθελε να έρθει στην Ελλάδα να γυρίσει μια κινηματογραφική 

παραγωγή, που θα διαφημίσει τη χώρα μας, θα φέρει τουρισμό, θα δημιουργήσει μερικές 

καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, και θα αφήσει χρήμα στη χώρα. Δεν υπάρχει τρόπος 

όμως να της επιστρέψει κανείς το ΦΠΑ εφόσον είναι ξένη παραγωγή, ούτε μπορεί να 

ανοίξει εταιρία στη χώρα και να την κλείσει σε εύλογο χρόνο ώστε να αξίζει χρονικά και 

οικονομικά να γυρίσει την ταινία.

- Ένας πολίτης έκανε προσφυγή στο ΣτΕ να καταδικάσει την ομιλία ενός πολιτικού που 

προσέβαλε το εθνικοθρησκευτικό του συναίσθημα. Θα δικαστεί το 2027.

Και όχι μόνον αυτά:

- Η Βουλή απασχολεί 14 υπαλλήλους για το υπόγειο πάρκινγκ της

- Τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους ξεπερνούν τα 6 δις Ευρώ

- Οι επιστήμονες που έφυγαν για να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό ξεπερνούν 

τους 200.000

- Το Σύστημα προσέλαβε πάνω από 40.000 νέους Δημόσιους Υπαλλήλους το τελευταίο 

16μηνο

- Η φυγή των Ελληνικών Εταιριών προς Κύπρο και Βουλγαρία τείνει να πάρει 

διαστάσεις ηρωικής Εξόδου

Και η λίστα ατελείωτη, εκφεύγει της λογικής.

Καλό καλοκαίρι

Γιάννης Βοτσαρίδης
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ που αντιπροσωπεύουν άνω του 75% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις 6/6/16 η 

Ετήσια Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Κτήμα Χρηστίδη 

στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Χρήσης του 2015 που 

έκλεισε με Κέρδη της τάξεως των 7,3 εκατ.ευρώ, ενώ τα Δεδουλευμένα 
Ασφάλιστρα κυμάνθηκαν σε 50,75 εκατ. € το 2015 έναντι 44,99 εκατ. 

€ το 2014 και τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 47,85 εκατ. € έναντι 43,2 

εκατ. € το 2014. Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν οι Επενδύσεις κατά 

20,56%, τα Αποθέματα κατά 10,36% (90,44 εκατ. έναντι 81,95 εκατ. το 

2014) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,46 έναντι 

1,34 το 2014. Τέλος, η Εταιρία για τέταρτη συνεχή χρονιά ανακοίνωσε την 

διανομή Μερίσματος στους Μετόχους της ύψους 0,03€ ανά μετοχή. m

Ετήσια Γενική Συνέλευση INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

εταιρικά νέα
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εταιρικά νέα

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση 

την οποία πλαισίωσαν με την παρουσία τους εκτός από τους Μετόχους, 

εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό χώρο, 

εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί κ.α.

Η εκδήλωση άνοιξε με ομιλητή τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Αθανάσιο Πρόιο ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των οικονομικών 

μεγεθών της τελευταίας 5ετίας με έμφαση στην επίτευξη των στόχων 

και την θωράκιση της εταιρίας από τους κινδύνους που διατρέχουν 

τόσο τα στοιχεία του ενεργητικού όσο και αυτά του παθητικού. Όπως 

επεσήμανε, η πρότυπη εταιρική διακυβέρνηση και οι ρεαλιστικές 

αποτυπώσεις των στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται από τα διεθνή 

standards, που εφαρμόζει η εταιρία από το 2010, συνετέλεσαν στην 

ανάπτυξη μέσα στα χρόνια της Κρίσης, με σταθερή κερδοφορία και 

αξιοζήλευτα υψηλή φερεγγυότητα στα πρότυπα της Solvency II 

Οδηγίας’’. m

44 Ετήσια Γενική Συνέλευση INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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44 Ετήσια Γενική Συνέλευση INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Γιάννης 
Βοτσαρίδης προχώρησε σε μια γενική επισκόπηση της εξέλιξης 

των ασφαλίστρων την τελευταία δεκαετία, στην Ευρωπαϊκή ζώνη. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ποσοστό δαπάνης ασφαλίστρων 

επί ΑΕΠ για κάθε χώρα και στην κατανομή ασφαλίστρων ανά 

Κλάδο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Προσδιόρισε τους παράγοντες 

που συνετέλεσαν στη μείωση του ασφαλιστικού τζίρου στη χώρα την 

τελευταία πενταετία κατά 32,44%, ενώ τόνισε ότι, παρά τις εξαιρετικά 

δυσμενείς και υφεσιακές συνθήκες στην ελληνική οικονομία, η 

INTERLIFE κατάφερε να καταγράψει άνοδο +13,33%. 

Ακολούθησε δεξίωση στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος Χρηστίδη. ■

Ο Διευθυντής Αποζημιώσεων, Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, 
υπογράμμισε τον προσανατολισμό της INTERLIFE στην εφαρμογή 

Νέων Τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών που συνιστούν μια από 

τις κύριες παραμέτρους της συνεχούς ανάπτυξης που επιτυγχάνει η 

Εταιρία από την ίδρυσή της έως σήμερα. Το καινοτόμο Πρόγραμμα 

Διαχείρισης Ζημιών που διαθέτει η INTERLIFE στους συνεργάτες της, 

τόνισε, εξοικονομεί χρόνο και λειτουργικές δαπάνες και απλοποιεί τις 

διαδικασίες έκδοσης αποζημιώσεων για Πελάτες και Διαμεσολαβητές.
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, από την οποία οι 40 

συμμετέχοντες αποκόμισαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, 

παρουσιάστηκαν από τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρίας τα 

οικονομικά μεγέθη και η διαχείριση των Επενδύσεων της INTERLIFE, οι 

συντελεστές της διαχρονικής αναπτυξιακής πορείας της, καθώς και οι 

προοπτικές για την ανάπτυξη συνεργειών με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης, ενώ ο Διευθυντής Οικονομικών, 

Θανάσης Πρόιος, παρουσίασε τη σταθερά ανοδική πορεία των 

οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, τα τελευταία οικονομικά 

αποτελέσματα, τους υψηλούς Δείκτες Φερεγγυότητας καθώς και 

την υπερκάλυψη των αποθεματικών της INTERLIFE έναντι των 

υποχρεώσεων της στη Solvency II. m

εταιρικά νέα

Εκδήλωση της INTERLIFE για τα μέλη του ΣΕΜΑ

Με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε, η πρώτη παρουσίαση της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στα μέλη του ΣΕΜΑ στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην 
Αθήνα.
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44 Εκδήλωση της INTERLIFE για τα μέλη του ΣΕΜΑ

Την εξαιρετικά αποδοτική διαχείριση των Επενδύσεων της INTERLIFE 

ανέλυσε ο Founding Partner της Iolcus Investments, Αχιλλέας 
Κοντογούρης, επισημαίνοντας τα θετικά της αποτελέσματα σε περίοδο 

κρίσης και οικονομικής Ύφεσης.

Ο κ. Βοτσαρίδης, επεσήμανε την σταθερή πορεία της INTERLIFE, 

καθώς και το όραμά της για το μέλλον, εστιάζοντας στα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα που την ανέδειξαν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.

Όπως υπογράμμισε, η INTERLIFE, θεωρώντας ότι το Ανθρώπινο 
Δυναμικό είναι η σημαντικότερη επένδυση της, εστίασε στη συνεχή 

εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της, με αποτέλεσμα τη 

συστηματική παραγωγή ιδιαίτερα ικανών ασφαλιστικών στελεχών. m
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44 Εκδήλωση της INTERLIFE για τα μέλη του ΣΕΜΑ

Η επιλογή των Αντασφαλιστών της, μεταξύ της αφρόκρεμας των 

Αντασφαλιστικών Εταιριών της διεθνούς αγοράς, με κορυφαία 

αξιολόγηση, ήταν ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας της ανοδικής 

πορείας της INTERLIFE.

Στο επίπεδο της συνεργασίας της με τους Διαμεσολαβητές, η Εταιρία 

επέλεξε να προσφέρει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική Εργαλειοθήκη 

εννέα εξειδικευμένων και αποκλειστικά σχεδιασμένων Υπηρεσιών για τη 

διευκόλυνση των συνεργατών της, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τιμολόγησης και Ασφάλισης, Ενημέρωσης 

Αποζημιώσεων, Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου, Help Desk και τα έξυπνα 

πακέτα διεκπεραίωσης Smart Pay και Sales4Net.

Τέλος, πιστή στην αρχή της ότι μια Εταιρία πρέπει να ανταποδίδει στο 

κοινωνικό σύνολο αυτά που εισπράττει, η INTERLIFE έχει αναπτύξει 

ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο επίπεδο 

του Ανθρώπινου Δυναμικού, του Περιβάλλοντος, της Αγοράς και 

της εκτεταμένης Κοινωνικής Δράσης. Με το σύνθημα «προσφέρω…

αλλιώς» η Εταιρία υλοποιεί δράσεις στο χώρο της Ανθρωπιστικής 

Υπευθυνότητας, στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, 

συνεργαζόμενη με κορυφαία Ιδρύματα και Οργανισμούς της χώρας.

Η παρουσίαση της Εταιρίας ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό διάλογο 

με τα μέλη του ΣΕΜΑ, κατά τον οποίο επιβεβαιώθηκε η δυναμική 

μελλοντικών συνεργειών σε κλίμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης. ■
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44 Εκδήλωση της INTERLIFE για τα μέλη του ΣΕΜΑ

Δημοσίευμα στο Underwriter.gr / 21 Ιουνίου 2016
ΣΕΜΑ: "Αυτό που ζητάμε είναι υγιείς εταιρείες"

Πριν από λίγο καιρό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα, έγινε 

η πρώτη παρουσίαση της Interlife στα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων 

Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Ο Πρόεδρος των Μεσιτών Γιώργος 
Καραβίας, δήλωσε χαρακτηριστικά: "Ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αναφορά στην λογιστική εικόνα της 

εταιρείας και την επάρκεια των οικονομικών της στοιχείων. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσίασε η ποιότητα των συμβάσεων της Interlife, στις οποίες 

συμμετέχουν αντασφαλιστικές με πολύ υψηλό rating. Εντύπωση 

προκάλεσε ο επαγγελματισμός - η Iolcus Investments, εταιρεία με πολύ 

μεγάλη πείρα, έχει αναλάβει την συνολική διαχείριση των επενδύσεων 

της, όχι κάποιος προϊστάμενος λογιστηρίου. Σαφέστατα τα μέλη του 

ΣΕΜΑ είναι ευχαριστημένα με την παρουσίαση και το άνοιγμα της Interlife 

σε βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους. Αυτή τη στιγμή αυτό που 

αναζητάμε είναι υγιείς εταιρείες - ας είναι μικρές ή μεγάλες, ελληνικές η 

ξένες". ■
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New Υγεία Maximum:
Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Υγείας

εταιρικά νέα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ και πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα υγείας, 

το New ΥΓΕΙΑ Maximum διαθέτει στην ασφαλιστική αγορά η INTERLIFE 

Ασφαλιστική. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει πλήρη κάλυψη 

στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα είτε 

στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι η 

παροχή σε πρόσωπο ή/και σε οικογένεια ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 

24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

ασφάλιστρο. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 

μηνών έως και 64 ετών και να παραμείνουν σε αυτό καθ όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους εφόσον το επιθυμούν. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ατομική Κάλυψη που παρέχεται μεμονωμένα χωρίς να είναι απαραίτητη η 

ασφάλιση ζωής.

Ασφάλιση Όλων των Μελών της Οικογένειας
Ασφάλιση μόνο των παιδιών της Οικογένειας
Υψηλό Ποσό Κάλυψης Ημερησίων Εξόδων: Κατά την παραμονή του 

ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδος, η Εταιρία, 

εκτός των ιατρικών δαπανών, καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και 

500 € ανά ημέρα. 

Θέση νοσηλείας: Ά  θέση (μονόκλινο) ή Β΄ θέση (δίκλινο) ανάλογα με το 

πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος

Όριο αποζημίωσης: 30.000 € ή 60.000 € ανά περιστατικό ανεξαρτήτως 

αριθμού περιστατικών ετησίως ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει 

ο ασφαλισμένος.

Κάλυψη Νοσοκομειακών Δαπανών σε Ελλάδα και Εξωτερικό: Η 

Εταιρία καλύπτει όλες τις νοσοκομειακές δαπάνες του ασφαλιζομένου σε 

Ελλάδα ή/και εξωτερικό σε ποσοστό 90% .

Χειρουργικό Επίδομα: Εάν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση χωρίς 

την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό 

επίδομα ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχείρησης μέχρι 1.500 €. 

Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού
Υγειονομική Μεταφορά: Καλύπτεται η υγειονομική μεταφορά του 

ασφαλιζομένου εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας με ασθενοφόρο, 

ελικόπτερο ή υγειονομικό αεροπλάνο εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο.

Παροχή Ιατρικών Συμβουλών: Παρέχονται μέσω συντονιστικού 

κέντρου ιατρικές συμβουλές για κάθε απρόοπτο περιστατικό υγείας π.χ. 

πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατρούς κ.λπ.

Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα 

προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθενείας. Σε περίπτωση 

συμμετοχής του Ασφαλιστικού Φορέα του ασφαλισμένου και εφόσον 

η νοσοκομειακή δαπάνη υποβληθεί πρώτα στον φορέα αυτόν υπάρχει 

δυνατότητα κάλυψης των δαπανών του ασφαλισμένου έως και 100%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος Ασφάλισης ξεκινά από 14€ το μήνα 

με ένα ευρύ φάσμα καλύψεων.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους συνεργάτες της εταιρίας στο 

αμφιθέατρο της έδρας της στη Θεσσαλονίκη. ■
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για το Δίκτυο των συνεργαζόμενων 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της διοργάνωσε η INTERLIFE 

Ασφαλιστική, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος και χωρίς καμιά 

χρέωση για τους συνεργάτες. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης 

από την Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). Με την τεχνογνωσία, 

την πολυετή εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και την κατάλληλη 

υποδομή, η εταιρία πραγματοποίησε τα Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης 

στις 11 & 12 Ιουνίου, ταυτόχρονα στο Αμφιθέατρο της έδρας, στη 

Θεσσαλονίκη, καθώς και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Αθηνών. Παράλληλα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο 

το δυνατόν περισσότεροι Συνεργάτες, τα Σεμινάρια υποστηρίχθηκαν 

εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε περιβάλλον webinar 

στο υποκατάστημα της Εταιρίας στην Ρόδο, στο Επιμελητήριο Λάρισας 

και στο ξενοδοχείο ATRION, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα Σεμινάρια 

παρακολούθησαν 297 συνεργάτες.

Εισηγήτρια των σεμιναρίων για τον τομέα Α στη Θεσσαλονίκη (Προϊόντα 

τα οποία ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής προωθεί στην αγορά) ήταν 

η Διευθύντρια Παραγωγής της εταιρίας, Κατερίνα Ιωαννίδου, ενώ 

την εισήγηση για τον τομέα Γ στην Αθήνα (Αποτελεσματικές Τεχνικές 

Πωλήσεων και Επικοινωνίας) έκανε η Υπεύθυνη Ανάπτυξης Δικτύου 

Νοτίου Ελλάδος, Κατερίνα Καψάλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTERLIFE, επενδύει στην εκπαίδευση του 

Δικτύου συμβάλλοντας στην συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

Διαμεσολαβητών μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται. ■

εταιρικά νέα

Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης Διαμεσολαβητών
από την INTERLIFE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΡΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗ
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών, που εδρεύει στην Αθήνα εξελέγη η Υπεύθυνη 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της INTERLIFE, Ευαγγελία Ράπτη στις 

αρχαιρεσίες στις 4ης Απριλίου 2016. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για 

την περίοδο 2016-2019 συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18 Απριλίου 2016 

ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΕΙΕΕ εκλέγεται για πρώτη φορά μέλος 

Δ.Σ. από τη Β. Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των νέων της καθηκόντων διεξήγαγε τον συντονισμό σε 

Επαγγελματική Ημερίδα για τον Εσωτερικό Έλεγχο στη Θεσσαλονίκη 

όπου έκανε μία ανασκόπηση του ρόλου του Ινστιτούτου, των 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του και των επαγγελματικών 

Πιστοποιήσεων που δίνει κατά στον Εσωτερικό Έλεγχο. ■

εταιρικά νέα

Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών
για τα Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ και των εξετάσεων οι 

συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις υπηρεσίες που παρείχε η INTERLIFE 

ως Φορέας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν, σε ποσοστό 

98,01%, ότι έμειναν ικανοποιημένοι έως απολύτως ικανοποιημένοι 
για το σύνολο των σεμιναρίων στον Τομέα Α και Γ.

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της 

θεματολογίας, την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών, την 

επάρκεια των εισηγητών καθώς και την επάρκεια των εποπτικών μέσων 

και λοιπών παροχών.

Η INTERLIFE επενδύει στην εκπαίδευση του Δικτύου Συνεργατών της 

το οποίο ανταποκρίνεται ενεργά με πολυάριθμες συμμετοχές. ■

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

1,99%
ΜΗ Ικανοποιημένοι

98,01%
Ικανοποιημένοι &
Απολύτως Ικανοποιημένοι

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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συνεργάτες

Clever Club Ασφάλειες Σπανουδάκης
Diamond Member στο σύστημα προνομίων Premium & Bonus - Συνεργάτης INTERLIFE από το 2008

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ υποκαταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα και 

κυρίως την καλλιέργεια Ασφαλιστικής Συνείδησης σε κάθε ιδιώτη και 

επαγγελµατία η Clever Club Ασφάλειες Σπανουδάκης και ο Υπεύθυνος 
της Σπύρος-Νεκτάριος Σπανουδάκης, σίγουρα στοχεύουν ψηλά.

Πρόκειται για οικογενειακή Επιχείρηση που ξεκίνησε τις δραστηριότητές 

της το 2000 µε εφόδιο τις ασφαλιστικές γνώσεις και τον 

επαγγελµατισµό του ιδρυτή Αναστασίου Σπανουδάκη, καταξιώθηκε 

το 2010 ιδρύοντας δύο καταστήµατα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενώ 

από το 2014 δραστηριοποιείται ως Μεσίτης Ασφαλίσεων. Η ανθρώπινη 

επαφή και οι στρατηγικές συνεργασίες αποτέλεσαν το µοχλό ανάπτυξης 

των ασφαλιστικών της εργασιών. Στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που 

διανύουµε η Clever Club δε δίστασε να µειώσει το περιθώριο κέρδους, 

χρησιµοποιώντας εκπτωτικά εργαλεία για παροχή οικονοµικότερων 

προϊόντων ασφάλισης µε αποτέλεσµα ανταγωνιστικότερες τιµές για 

τους πελάτες της και σηµαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου της.

Με την πολύχρονη εµπειρία της βασίζει την οργάνωση παροχής 

υπηρεσιών, τόσο στις εξαιρετικές συνεργασίες της µε αξιόπιστες 

Ασφαλιστικές Εταιρίες, όσο και στο κατάλληλα καταρτισµένο ανθρώπινο 

δυναµικό που διαθέτει. Με γνώµονα τη συνολική αντιµετώπιση των 

αναγκών των πελατών της, υποστηρίζει τις δραστηριότητές της µε µια 

ολοκληρωµένη και ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων εστιάζοντας 

στις Ασφαλίσεις Μεταφορών, Υγείας και Αυτοκινήτου.

Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Clever Club Ασφάλειες Σπανουδάκης 

στοχεύει σε µια σταθερή αναπτυξιακή πορεία και περιλαµβάνει στο 

σχεδιασµό του:
● Καλλιέργεια Ασφαλιστικής Συνείδησης
● Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου υποκαταστηµάτων
● Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

στοχεύοντας στην προσωπική επαφή µε τον πελάτη
● Σταθερή σχέση εµπιστοσύνης µε πελάτες και συνεργάτες ■

CLEVER CLUB - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Χηλής 5, Καλαµαριά Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 44 55 44  -  Σοφ. Βενιζέλου 38, Ηλιούπολη Αθήνα, Τ. 216 000 4000  -  www.clever.insure/
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ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ “Sail for Pink” που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία για τέταρτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στήριξε ως μεγάλος 
χορηγός η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Με το σύνθημα "η ελπίδα ζει και βασιλεύει" και με σύμβολο τη γοργόνα, 

το 4ο “Sail for Pink” είχε στόχο τη μετάδοση του μηνύματος ότι ο καρκίνος 

του μαστού μπορεί να νικηθεί εάν διαγνωστεί έγκαιρα. 

Φέτος, η εκστρατεία περιελάμβανε, εκτός από τον καθιερωμένο πλέον 

συμβολικό Ιστιοπλοϊκό Αγώνα στο Θερμαϊκό, Πορεία Ελπίδας από το 

άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το Λιμάνι, όπου είχε τοποθετηθεί 

ο "Τοίχος της Ελπίδας". Εκεί οι συμμετέχοντες άφησαν μηνύματα για 

τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, την αξία της πρόληψης και την 

ενίσχυση της ελπίδας για ίαση του καρκίνου του μαστού, εκφράζοντας 

συμπαράσταση στις γυναίκες που νοσούν. Αξίζει να σημειωθεί η δυναμική 

παρουσία της Διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρίας, τόσο στον 

Ιστιοπλοϊκό Αγώνα όσο και στην Πορεία Ελπίδας.

Η INTERLIFE συμμετέχει με ευαισθησία υποστηρίζοντας τη δράση 

του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του μαστού "Άλμα Ζωής" 
Ν. Θεσσαλονίκης που συντονίζεται στην παγκόσμια μάχη ενάντια στον 

καρκίνο, μεταδίδοντας μέσα από αυτή την καμπάνια ένα μήνυμα ζωής, 

δύναμης, χαράς και ενέργειας. ■

εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η INTERLIFE μεγάλος χορηγός στο 4ο Sail for Pink
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ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο κοινωνικό σύνολο, η INTERLIFE 

Ασφαλιστική προχώρησε στη δωρεά δύο τόνων τροφίμων που διατέθηκαν 

σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια κατά την περίοδο των γιορτών 

του Πάσχα.

Αποδέκτες της προσφοράς ήταν, η Ιερά Μητρόπολη Σταυρουπόλεως 
και Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης για το ημερήσιο συσσίτιο 450 ατόμων 

στην ενορία Αγίου Αθανασίου στον Εύοσμο, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου 
Αττικής για το Κοινωνικό του Παντοπωλείο και ο Όμιλος για την UNESCO 

Πειραιώς και Νήσων που έχει δημιουργήσει μόνιμες κοινωνικές δομές 

άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Κερατσινίου-

Δραπετσώνας & Περάματος, στο Δήμο Πειραιά, στο Δήμο Νίκαιας και στο 

Δήμο Κορίνθου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων της 

κοινωνίας που πλήττονται ιδιαίτερα από την Οικονομική Κρίση, μέσα από 

το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Προσφέρω Αλλιώς" που 

υλοποιεί η εταιρία. ■

εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ενίσχυση Κοινωνικών Παντοπωλείων και Συσσιτίων
από την INTERLIFE

Πασχαλινή προσφορά 2 τόνων τροφίμων

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ της Γνώμων Experts ΑΕ, Ιωάννα Κάππη, 
αιμοδότης της Τράπεζας Αίματος του Ομίλου Εταιριών INTERLIFE, 

βραβεύτηκε σε ειδική εκδήλωση που οργανώθηκε με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στο 

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη ως ένδειξη αναγνώρισης 

της προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών.

Η Ιωάννα Κάππη παρέλαβε το Δίπλωμα Τιμής του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας από την Υπεύθυνη Τομέα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Κέντρου 

Αίματος κ. Νεοχωρλή η οποία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες.

Η Τράπεζα Αίματος του Ομίλου  Εταιριών INTERLIFE είναι πλέον 

εγγεγραμμένη και πιστοποιημένη στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο 

Εθελοντών Αιμοδοτών. ■

Βράβευση αιμοδότη της Τράπεζας Αίματος 
του Ομίλου INTERLIFE
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εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η INTERLIFE μεγάλος χορηγός στον 1ο Μαραθώνιο Κρήτης

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ αθλητικά γεγονότα στην Κρήτη, τον 

1ο Μαραθώνιο Κρήτης, αφιερωμένο στη μνήμη του Μητροπολίτη 

Κισσάμου & Σελίνου «Ειρηναίου Γαλανάκη» που πραγματοποιήθηκε τον 

Μάιο στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός 

η INTERLIFE Ασφαλιστική. 

Ο Μαραθώνιος, οργανώθηκε χάρη στη συλλογική προσπάθεια 

των τοπικών θεσμικών, εθελοντικών και αθλητικών φορέων της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και την υπό την Αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία της Δημοτικής αγοράς 

Χανίων ο Μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε στη διαδρομή Χανιά - 

Μάλεμε - Χανιά, μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Χανίων-Κισάμου, 

ενώ ταυτόχρονα μέσα στην πόλη πραγματοποιήθηκαν αγώνες 10 

και 5 χιλιομέτρων, καθώς και αγώνας κοινωνικής προσφοράς 2,5 

χιλιομέτρων. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του πραγματοποιήθηκαν 

παράλληλα και άλλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς 

και η Μαραθώνια συμμετοχική Ποδηλατοδρομία. Αξίζει να αναφερθεί 

η μεγάλη συμμετοχή πολιτών, αθλητών δρομέων από την  Κρήτη, την 

Αττική και τη λοιπή Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. 

Η ενεργή συμμετοχή της INTERLIFE  και η ταύτιση της με την 

διοργάνωση του αγώνα και τις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν και 

ακολούθησαν, συνέβαλε στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε 

να καθιερωθεί ο Μαραθώνιος Κρήτης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το 

εξωτερικό, ως μια πολύ σημαντική και κατ’ έτος επαναλαμβανόμενη 

διοργάνωση, που, εκτός των άλλων, συμβάλλει στην περαιτέρω 

αθλητική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. ■
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εταιρική κοινωνική ευθύνη

ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 470 των κοριτσιών του Ναυτικού Ομίλου 

Θεσσαλονίκης με τις αθλήτριες Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα 
Κλώναρίδου και προπονητή τον Ανδρέα Παλερά στήριξε ως χορηγός η 

INTERLIFE Ασφαλιστική.

Οι αθλήτριες εκπροσώπησαν την Ελλάδα σημειώνοντας εξαιρετικές 

επιδόσεις στον αγώνα «Trofeo Princesa Sofia 2016» και στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470 στη Μαγιόρκα που πραγματοποιήθηκαν 

τον Απρίλιο. 

Στη συνέχεια οι αθλήτριες του ΝΟΘ, αναδείχθηκαν Πανελληνιονίκες 

για το 2016 ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρώτο μέρος του Athens 
Eurolymp Week 2016 για τις ολυμπιακές κλάσεις 470 και κατέκτησαν 

την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ιστιοπλοΐας 470.

Η INTERLIFE στηρίζει το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και τους 

αθλητές του, προάγοντας το ναυταθλητισμό και την έννοια του «Ευ 

Αγωνίζεσθαι». ■

Η INTERLIFE Χορηγός στις Παγκόσμιες 
Πρωταθλήτριες Ιστιοπλοΐας Νέων 470
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ τεχνολογία αποτελεί το σύστημα 
απότομου φρεναρίσματος σε περίπτωση κινδύνου, με το οποίο θα 
εξοπλιστούν (στη στάνταρ τους έκδοση) όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα 
κυκλοφορούν στις ΗΠΑ από το 2022.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του underwriter, πρόκειται για 
επανάσταση στην οδηγική τεχνολογία που θα επηρεάσει άγνωστο σε 
τι βαθμό, και την ασφαλιστική βιομηχανία. Πάρα πολλά ατυχήματα 
συμβαίνουν επειδή ο οδηγός αργεί να φρενάρει ή δεν φρενάρει με 
την δύναμη που πρέπει! Η νέα τεχνολογία αναμένεται να βοηθήσει να 
αποφευχθούν χιλιάδες τρακαρίσματα και να σώσει ανθρώπινες ζωές! 
Είκοσι αυτοκινητοβιομηχανίες που ελέγχουν το 99% της αγοράς στις 
ΗΠΑ ανακοίνωσαν επισήμως την δέσμευσή τους για την οποία είχε 
γίνει πρώτη φορά λόγος τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το σύστημα αυτόματου φρένου (ΑΕΒ) διατίθεται είδη σε κάποιες μάρκες 
αυτοκινήτων όμως όχι ως στάνταρ αλλά ως έξτρα εξοπλισμός. Το 
φρενάρισμα με αυτή τη διαδικασία είτε γίνεται είτε σταδιακά ώστε να 
διατηρείται μια ασφαλής απόσταση από το επόμενο όχημα, είτε μπορεί 
και να ακινητοποιείται τελείως το όχημα. Πώς θα γίνεται αυτό; Με 
ενσωματωμένο ραντάρ, κάμερα και 3d ή lazer σάρωση των δρόμων, 
προκειμένου να προβλέπονται πιθανές συγκρούσεις το οποίο θα 
δουλεύει παράλληλα με το ήδη γνωστό σύστημα προειδοποίησης 
σύγκρουσης που έχουν ήδη πολλά αυτοκίνητα.

Στην μπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου υπάρχουν εγκατεστημένοι 
αισθητήρες που μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση του 
προπορευόμενου οχήματος. Σκανάρεται ο δρόμος και ο οδηγός 
προειδοποιείται με ηχητικό σήμα αν υπάρχει κίνδυνος να προσκρούσει 
ή να συγκρουστεί. Αν ο οδηγός δεν λάβει μέτρα, δηλαδή δεν χαμηλώσει 
ταχύτητα ή δεν σταματήσει το όχημα, τότε θα μπαίνει σε εφαρμογή το ΑΕΒ.

Η τεχνολογία αυτή πάντως, σημειώνεται ότι δεν είναι αλάθητη και για 
αυτό δεν πρέπει οι οδηγοί να βασίζονται ολοκληρωτικά σε αυτήν, αλλά 
να κρατούν ασφαλή απόσταση από το μπροστινό όχημα και βεβαίως να 
προσέχουν την κίνηση τριγύρω τους.

Το όλο σύστημα βασίζεται σε αισθητήρες, η απόδοση των οποίων 
μπορεί να επηρεασθεί από την χιονόπτωση, από τον πάγο ή ακόμα και τη 
σκόνη – για αυτό το λόγο άλλωστε συνιστάται και ο τακτός καθαρισμός 
τους. Το σημαντικό είναι ότι η νέα τεχνολογία εκτιμάται ότι μπορεί να 
μειώσει τα τροχαία ατυχήματα από 20% - 40%. Σε μεγέθη ΗΠΑ, αυτό 
σημαίνει 1 εκατομμύριο λιγότερες συγκρούσεις το χρόνο! Στόχος είναι 
το νέο αυτό σύστημα να γίνει υποχρεωτικό από το νόμο στην Αμερική. 

Πρωταρχικό ρόλο στο να πάρουν την απόφαση οι κατασκευαστές στις 
ΗΠΑ έπαιξε το "Αμερικανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο για την  Ασφάλεια 
στους Δρόμους". Το Ινστιτούτο αυτό έχει μεγάλη επιρροή στις 
αυτοκινητοβιομηχανίες γιατί κάθε χρόνο κατατάσσει όλα τα νέα μοντέλα 
που κυκλοφορούν ανάλογα με το πόσο ασφαλή είναι και η κατάταξη αυτή, 
είναι πάρα πολύ δημοφιλής στο αμερικάνικο καταναλωτικό κοινό...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι φυσικό έχει πάρει γραμμή την 
συγκεκριμένη εξέλιξη και κινείται ήδη προς την θέσπιση της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας ως υποχρεωτικού στάνταρ εξοπλισμού. ■

αγορά

Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος από το 2022

Νέα Τεχνολογία

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να 
βοηθήσει να αποφευχθούν χιλιάδες 
τρακαρίσματα και να σώσει ανθρώπινες 
ζωές!
 

Πηγή: underwriter.gr
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα είναι καταλυτικές για το μέλλον της Ευρώπης. Η αποτυχία 
της Ηπείρου μας και των θεσμών της να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών της εξέθρεψε 
το φαινόμενο του λαϊκισμού, που σαν λαίλαπα, απειλεί την συνοχή 
της Ευρωπαϊκής ιδέας. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε με απρόβλεπτες 
συνέπειες για όλους μας. 

Ο Nigel Farage και ο Boris Johnson αποτελούν μια γενιά πολιτικών, που 
με έμβλημα τον λαϊκισμό και την πατριδοκαπηλία οδηγούν τη μεγάλη 
Βρετανία, και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή ήπειρο, σε μια μακροχρόνια 
και εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία διαζυγίου. Η Βρετανία δεν 
διεκδικεί το προνόμιο των λαϊκιστών πολιτικών. Όπου και να κοιτάξει 
κανείς στην ήπειρό μας, και όχι μόνο (Donald Trump), είτε αριστερά, 
είτε δεξιά του πολιτικού φάσματος, θα βρει εύκολα πανομοιότυπες 
περιπτώσεις πολιτικών, που επιθυμούν διακαώς να αποσχιστούν 
οι χώρες τους από το Ευρωπαϊκό συνονθύλευμα των Βρυξελλών. 
Προφανώς τεράστια ευθύνη έχει η γραφειοκρατία και νομενκλατούρα 
της Ε.Ε., που αδιαφορώντας για τις κοινωνικές πιέσεις και ανισότητες, 
αντί να ολοκληρώσουν το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα το αποδόμησαν 
συστηματικά. 

Οι αγορές αντέδρασαν με έκπληξη και αποτροπιασμό στην είδηση 
του Brexit. Οι συστηματικές παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών 
ανά την υφήλιο κατορθώνουν προς το παρόν να αποτρέψουν το κραχ 
στις χρηματαγορές. Τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα της επόμενης 
ημέρας δημιουργούν νευρικότητα και φυγή προς την ασφάλεια. 
Ειρωνεία το ότι οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί κατόρθωσαν να εντείνουν την 
ανασφάλεια σε ένα περιβάλλον που ούτε οι καταθέσεις θεωρούνται 
πλέον εγγυημένες. 

Όμως το πρόβλημα ξεφεύγει κατά πολύ από τις αγορές και τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επικεντρώνεται στην ύπαρξη και συνοχή 

του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και της ειρήνης που απολαμβάνει η 
ήπειρός μας τα τελευταία εβδομήντα χρόνια (με κάποιες εξαιρέσεις 
στην Βαλκανική χερσόνησο). Ξαφνικά από τον Ολάντ μέχρι τον Ρέντζι, 
όλοι μιλούν για την ανάγκη αναμόρφωσης και ενδυνάμωσης του 
Ευρωπαϊκού εκτρώματος. Μόνο που από λόγια χορτάσαμε. Επτά χρόνια 
τώρα βιώνουμε ένα Ελληνικό δράμα χωρίς τέλος, με τις ευθύνες να 
βαρύνουν προφανώς και εμάς αλλά όχι αποκλειστικά. Οι θεσμοί απλά 
κλωτσάνε το τενεκεδάκι παρακάτω χωρίς βούληση και διάθεση για την 
εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων τόσο στην χώρα μας όσο και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. 

Σε ένα εξαιρετικό άρθρο της στην Wall street journal, με τίτλο “Trump 
and the rise of the unprotected”, η Peggy Noonan σκιαγραφεί με τον 
παραστατικότερο τρόπο τα αίτια της ανόδου του λαϊκιστή Trump στις 
Η.Π.Α. Πρόκειται για την “εξέγερση” των απροστάτευτων στην κοινωνία, 
που βλέπουν την ζωή τους και αυτήν των παιδιών τους να βυθίζεται 
στο τέλμα της οικονομικής και κοινωνικής απαξίωσης. Σας θυμίζει κάτι 
από Ελλάδα; Με πολύ απλά λόγια, το φαινόμενο του λαϊκισμού, που 
απειλεί συθέμελα το status quo του πολιτικού συστήματος όπως το 
γνωρίζαμε, εκτρέφεται από τις ορδές των πολιτών που αηδιασμένοι από 
τις κοινωνικές ανισότητες ψηφίζουν με οργή και ενίοτε καταστροφική 
διάθεση. Γιατί η ψήφος υπέρ του Brexit δεν ήταν αποτέλεσμα 
επιχειρημάτων και εθνικής περηφάνιας αλλά απόγνωσης και θυμού. 

Η τάση που αποτυπώθηκε μέσω του Brexit στην Βρετανία φοβάμαι ότι 
θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλες χώρες εντός και εκτός της ηπείρου 
μας, και θα αλλάξει συθέμελα την πολιτική και τους πολιτικούς. Θα 
αυξήσει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, θα υιοθετήσει τα συνθήματα 
και όχι τον διάλογο, θα απομακρύνει λαούς και θρησκείες και τελικά θα 
καταλήξει σε συγκρούσεις. Καλώς ήλθατε σε έναν εξαιρετικά ζοφερό 
κόσμο. Όποιος εκτιμά ότι η Ευρώπη θα αφυπνιστεί και επιτέλους θα 
αναμορφωθεί πρέπει να πορευτεί γονυπετής στην Παναγία της Τήνου 
τον δεκαπενταύγουστο. Δεν ξέρεις, θαύματα γίνονται. Περαστικά μας. ■

οικονομία

God save the Queen and Europe
του Κωνσταντίνου Αριτζή
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Η ψήφος υπέρ του Brexit δεν ήταν 
αποτέλεσμα επιχειρημάτων και εθνικής 
περηφάνιας αλλά απόγνωσης και θυμού 
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Editorial

02 Giannis Votsaridis CEO INTERLIFE
“…Governments come and go, but the System continues to destroy 

any healthy business attempt until the final breakdown… Because this 

System is "programmed" to block any attempt of reform that could 

improve it.”

In Brief

03 Annual General Meeting
The Annual General Meeting of INTERLIFE General Insurance Company 

was held on 06.06.16 at Ktima Christidi Venue, Ano Perea, Thessaloniki 

with the presence of shareholders representing more than 75% of the 

share capital. The Company announced the results for the Year 2015. 

More specifically, Revenues of the company reached €7,3 million, 

while the Earned Premiums amounted to €50,75 million in 2015 

compared to €44,99 million. 2014 and Equity amounted to €47, 85 

million compared to €43,2 million in 2014. Investments increased by 

20.56%, Reserves by 10.36% (€90,44 million compared to €81,95 

million in 2014). The Company announced the distribution of dividend 

to shareholders amounting to €0,03 per share.

An open event and a reception followed the Annual General Meeting 

attended by shareholders, distinguished guests from the banking and 

brokerage domain, representatives of local authorities, journalists, 

academics etc.

10 Hellenic Insurance Brokers Association
INTERLIFE held a special event for the members of the Hellenic 

Insurance Brokers Association where the company’s profile was 

presented.

16 New Health Insurance Program
The new Health Insurance Program, New Ygeia Maximum, was 

presented and launched in the market by INTERLIFE

17 Recertification Seminars
INTERLIFE held Recertification Seminars for its associates at the 

Headquarters of the Company in Thessaloniki and Athens and 

simultaneously by WEB in Rhodes, Heraklion and Larissa. 

18 Hellenic Institute of Internal Auditors
Evangelia Rapti, Head of Internal Audit at Interlife Insurance Company 

S.A. and Member of the Board of Directors of Hellenic Institute 

of Internal Auditors, coordinated the Conference that was held in 

Thessaloniki by the Institute.

Corporate Social Responsibility

20 Sail for Pink
Sponsorship for the cancer awareness campaign “SAIL FOR PINK” of 

ALMA ZOIS Thessaloniki. 

21 Donations
INTERLIFE donated to nonprofit organizations two tones of food during 

the Easter holiday in order to support families in need.

21 Awards
Ioanna Kappi, General Director of Gnomon Experts S.A. (part of 

INTERLIFE Group of Companies), is awarded with the Diploma of Honor 

by the National Center for Blood Donation in a special event during the 

World Blood Donor Day for being blood and blood cells Donor for the 

past 25 years.

22 Crete Marathon
INTERLIFE was one of the major sponsors of the 1st Grete Marathon 

witch is the most important sporting event in Crete.

23 Nautical Club of Thessaloniki
INTERLIFE is the proud sponsor of Nautical Club of Thessaloniki and the 

athletes Maria Bozi & Rafailina Klonaridou! They won Bronze medal for 

Greece at the 470 Junior World Championships 2016 that took place 

from June 22 to 26 at the Olympic Sailing Center Kiel-Schilksee.

English Section

Summary
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικά - Έδρα
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 499000
Fax: 2310 499099
E-mail: info@interlife.gr

ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65
11 743 Αθήνα
Τηλ: 210 9334 994
Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20
85 100 Ρόδος
Τηλ: 22410 31200
Fax: 22410 29800

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γερωνυμάκη 27
71 306 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 344670
Fax: 2810 301410

ΣΕΡΡΕΣ
Μεραρχίας & Χρυσ. Σμύρνης 2
62 123 Σέρρες
Τηλ: 23210 52760
Fax: 23210 52753

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία
55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 428160
Fax: 2310 428174

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10
57 200 Λαγκαδάς
Τηλ: 23940 24433
Fax: 23940 24473

Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ: 2310 465601
Fax: 2310 465602

interlife.gr
INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000 | Fax: 2310 499099 | E-mail: info@interlife.gr
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