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Η Ελλάδα αλλάζει...

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για 
τις θέσεις απασχόλησης τεχνικής και 
ψηφιακής εξειδίκευσης σε ελληνικές 
startups και ξένες εταιρείες Υψηλής 
Τεχνολογίας στη χώρα μας προκύ-
πτουν από Έρευνα της οργάνωσης 
Endeavor Greece με τίτλο “2021 
Greek Tech Ecosystem Insights & 
2022 Predictions”.

Από την Έρευνα αναδεικνύεται μια 
εντυπωσιακή αύξηση θέσεων εργασί-
ας, κατ’ αρχήν σε ελληνικές νεοφυείς 
εταιρείες την τελευταία διετία. Από 
7.000 θέσεις εντός και εκτός χώρας 
το 2020 σε 12.785 το 2021, με 8.536 
από αυτές να είναι εντός Ελλάδος και 
οι υπόλοιπες σε γραφεία εξωτερικού 
ή τηλεργασία. 

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα λειτουρ-
γούν σήμερα 138 ξένες εταιρείες 
εξειδικευμένης τεχνολογίας, που 
απασχολούν πάνω από 8.000 εργα-
ζόμενους υψηλών ακαδημαϊκών προ-
διαγραφών. Μεταξύ τους πολυεθνικοί 
κολοσσοί, όπως η Microsoft, Pfizer, 
NOKIA, IBM, Vodafone κ.ά.

Πέραν αυτών, η Έρευνα εντόπισε και 

άλλες 65 ξένες εταιρείες στην κατη-
γορία των startups που λειτουργούν 
στη χώρα μας και απασχολούν πάνω 
από 650 εργαζόμενους, γεγονός που 
σηματοδοτεί την τάση εξωστρέφειας 
του ελληνικού Τεχνολογικού οικοσυ-
στήματος και κατατάσσει τη χώρα μας 
στους σταθερά ανερχόμενους προο-
ρισμούς για εγκατάσταση νεοφυών 
εταιρειών.

Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι 
ξένοι επενδυτές αυτής της κατηγο-
ρίας επιλέγουν την Ελλάδα είναι η 
διαθεσιμότητα Ανθρώπινου Δυνα-
μικού με υψηλές Τεχνολογικές και 
Ψηφιακές δεξιότητες. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων που τα τελευταία χρόνια 
έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότη-
τα σε Νέες Τεχνολογίες και εξελίσ-
σεται σε μια μικρή ελληνική Silicon 
Valley.

Επιπλέον, συστηματικά ανοδικός εί-
ναι και ο αριθμός των ψηφιακών 
νομάδων από διάφορες χώρες του 
κόσμου, που προτιμούν τη χώρα μας 
για το κόστος και την ποιότητα ζωής, 
το ευχάριστο κλίμα κ.λπ. Πρόκειται 
για επιστήμονες που εργάζονται με 
τηλεργασία σε ξένες εταιρείες και 
έρχονται στην Ελλάδα, μόνοι ή με τις 
οικογένειές τους, για αρκετούς μήνες 
-ή και χρόνια- εκμεταλλευόμενοι τις 
παραπάνω συνθήκες, αλλά και το 
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που 
δημιούργησαν οι ελληνικές Αρχές για 
την προσέλκυσή τους.

Εάν σε όλα αυτά προστεθεί και η 
καταγραφόμενη, την τελευταία διε-
τία, τάση επιστροφής των Ελλήνων 

επιστημόνων, που τα δύσκολα μνη-
μονιακά χρόνια είχαν μεταναστεύσει 
στο εξωτερικό, είναι φανερό ότι κάτι 
έχει αρχίσει να αλλάζει στη χώρα. Η 
στροφή του παραγωγικού μοντέλου 
(πέραν των παραδοσιακών τομέων 
της Μεταποίησης και του Τουρισμού) 
στις νέες Τεχνολογίες και τα Ψηφιακά 
συστήματα φαίνεται ότι σηματοδοτεί 
την αρχή μιας νέας Εποχής. 

Η Ελλάδα, εν μέσω πολλαπλών 
κρίσεων -Μνημόνια, Πανδημία και, 
πρόσφατα, Ενεργειακό- καταφέρνει, 
επιτέλους, να εκμεταλλευτεί τα συ-
γκριτικά της πλεονεκτήματα, με πρώ-
το το υψηλής ποιότητας Ανθρώπινο 
Δυναμικό της, και να προσεγγίσει τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα Ανάπτυξης.

Η Ελλάδα ανοίγει νέους δρόμους. Η 
Ελλάδα αλλάζει...

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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Σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή παρέχονται 
μέσω των προγραμμάτων της INTERLIFE 
"KINDERCare" και "LIFECare" τα 
απαραίτητα Πιστοποιητικά Άθλησης και 
Υγείας για το νέο σχολικό έτος.

Γ
ια άλλη μια χρονιά η 
INTERLIFE Ασφαλιστική, 
ανταποκρινόμενη στις αυ-
ξημένες ανάγκες των γο-
νέων για την κάλυψη των 

εξόδων που προκύπτουν με την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς, εξασφάλισε 
ιδιαίτερα προνομιακή τιμή για την 
απόκτηση των Πιστοποιητικών Άθλη-
σης και Υγείας.

Όλοι οι ασφαλισμένοι, τόσο οι υφι-
στάμενοι όσο και οι νέοι, έχουν τη 
δυνατότητα να τα προμηθευτούν 
μέσω των Προγραμμάτων Υγείας 
"KINDERCare" και "LIFECare".

Συγκεκριμένα έως 31/10/2022:

• Πιστοποιητικό Υγείας ΜΟΝΟ με 
10€: Συμπεριλαμβάνεται η εξέτα-
ση από Παθολόγο ή Δερματολόγο 
και η παροχή του πιστοποιητικού.

• Πιστοποιητικό Άθλησης ΜΟΝΟ  
με 10€: Συμπεριλαμβάνεται η εξέ-
ταση από Καρδιολόγο, Ηλεκτρο-
καρδιογράφημα και η παροχή του 
πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που 
απαιτείται triplex καρδιάς, η αμοι-
βή διαμορφώνεται στην ειδική τιμή 
των 35€ μόνον. ●

 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
για το Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας 
"KINDERCare" και το Πρόγραμα 
Πρόληψης "LIFECare"

Παροχή Πιστοποιητικών 
Υγείας και Άθλησης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοινώσεις 
Χρηματιστήριου 
Αθηνών

Ανδρομέδα: Ποσοστό 
5,675% απέκτησε η 
INTERLIFE
Όπως γνωστοποίησε η εισηγμέ-
νη στο ΧΑ εταιρεία Alpha Trust 
- Ανδρομέδα, στις 11/08/2022 
η εταιρεία INTERLIFE, λόγω 
απόκτησης αλλά και γεγονότος 
που μετέβαλε την κατανομή των 
δικαιωμάτων ψήφου, ξεπέρασε 
το όριο 5% και κατέχει άμεσα 
200.569 μετοχές της Εκδότριας, 
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
5,675% του μετοχικού κεφαλαί-
ου και των αντίστοιχων δικαιω-
μάτων ψήφου.

Οι μετοχές της 
INTERLIFE στο δείκτη 
ATHEX Select
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
οι μετοχές της «ΙΝΤΕΡΛΑ-
ΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ-
ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» εντάσ-
σονται πλέον από τις 26/09/2022 
στη σύνθεση του Δείκτη ATHEX 
Select με Συντελεστή Στάθμισης 
(free float) 28% και Συντελε-
στή Capping 1.0.

Δημοσίευση 
Οικονομικής Έκθεσης
α’ Εξαμήνου 2022
Την Ενδιάμεση Οικονομική Έκ-
θεση α’ Εξαμήνου δημοσίευσε 
η INTERLIFE Ασφαλιστική 
στις 30/09/2022, σύμφωνα με 
το Οικονομικό Ημερολόγιο της 
Εταιρείας, ενώ η Έκθεση είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 
Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης στο συνεργαζόμενο Δίκτυο 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών από την INTERLIFE Ασφαλιστική.

Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης 2022 
για τους Διαμεσολαβητές

Μ
ε στόχο την Εκπαί-
δευση των Ασφα-
λιστικών Διαμε-
σολαβητών και σε 
συνέχεια έγκρισης 

από τη ΔΕΙΑ, η Εταιρεία οργανώ-
νει δωρεάν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
Επαναπιστοποίησης του Τομέα Α 
(Προϊόντα) και Β (Θεσμικά Θέματα 
της Ασφαλιστικής Αγοράς).

Η INTERLIFE, δημιούργησε αντίστοι-
χα σεμινάρια και για τους δύο Τομείς:

• Σεμινάριο του Τομέα Α με θέμα: 
«Προϊόντα τα οποία ο ασφαλιστι-
κός διαμεσολαβητής προωθεί στην 
αγορά» διάρκειας 7,5 ωρών.

• Σεμινάριο Τομέα Β με θέμα: «Νο-
μοθεσία Διανομής Ασφαλιστικών 
Προϊόντων (IDD & 4583/2018) 
και Νομοθεσία Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(GDPR & 4624/2019) στο πλαίσιο 
της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβη-
σης» διάρκειας 7,5 ωρών. 

Τα Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης θα 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με 
τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως σύγ-

χρονης τηλεκπαίδευσης, τον Οκτώ-
βριο του 2022, ενώ με την ολοκλή-
ρωση της Εκπαίδευσης θα πραγματο-
ποιηθεί και η δοκιμασία κατανόησης 
(τεστ), διάρκειας 30 λεπτών, η οποία 
θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις κλει-
στού τύπου με τυχαία επιλογή, ώστε 
κάθε επιτυχών να λάβει το σχετικό 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTERLIFE, 
ως φορέας Εκπαίδευσης, σε συνέχεια 

έγκρισης από τη ΔΕΙΑ, πραγματο-
ποίησε το 2021, χωρίς χρέωση για 
τους συμμετέχοντες, Εκπαιδευτικά 
Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης συνο-
λικής διάρκειας 15 ωρών σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμό 
169/29-04-2020 ΠΕΕ. ●

 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
για τα Σεμινάρια Επαναπιστοποίησης 
στο Portal της INTERLIFE

https://www.interlife-programs.gr/kindercare/
https://www.interlife-programs.gr/lifecare/
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο 
Απολογισμός Υπευθυνότητας της Εταιρεί-
ας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η 
INTERLIFE Ασφαλιστική αλληλεπιδρά 
με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, το Σύστημα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Οικονομική 

της Θέση και την Απόδοση Αξίας, την προσφορά της στην 
Αγορά, το Ανθρώπινο Δυναμικό, το Περιβάλλον και την 
Κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον Απολογισμό, το 2021 η Εταιρεία παρή-
γαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 27,42 εκατ. €, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 38,66% της παραγωγής ασφα-
λίστρων του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Εταιρεία, κατά το έτος αναφοράς του 
Απολογισμού, δεν υποχρεούται στην παροχή μη χρηματο-
οικονομικής πληροφόρησης, βάσει της Οδηγίας 2014/95/
ΕΕ (NFRD). Ωστόσο, έχει εντάξει την ΕΚΕ στη λειτουργία 
της, στο μέτρο και στο βαθμό που την αφορά, σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας και προσεγγίζει τις θεμα-
τικές του Απολογισμού με επιρροή από τους δείκτες GRI 
Standards και ATHEX ESG.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Παν. 
Βοτσαρίδης στο μήνυμά του προς τους Κοινωνικούς Εταί-
ρους που συμπεριλαμβάνεται στο Απολογισμό Υπευθυνό-
τητας 2021 σημειώνει:

«Ένας καλύτερος, ασφαλέστερος κόσμος για όλους.

Μεγαλώνουμε παραμένοντας προσηλωμένοι στις αξίες 
μας με στόχο να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύ-
τερου, ασφαλέστερου κόσμου για όλους.

Με αίσθημα ευθύνης δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Υπευ-
θυνότητας 2021 της INTERLIFE. Ο Απολογισμός παρου-
σιάζει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπι-
δρούμε με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, την Εταιρική Διακυ-
βέρνηση, την Οικονομική μας Θέση και την Απόδοση Αξίας, 
την προσφορά μας στην Αγορά, το Ανθρώπινο Δυναμικό 
μας, Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε για την INTERLIFE η είσοδός της 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2021, κα-
θώς σηματοδότησε την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου στην 
ιστορία της, ενώ συνέπεσε με την επέτειο 30 χρόνων από 
την ίδρυσή της. Είμαι περήφανος για την πολύχρονη ανο-
δική και κερδοφόρα πορεία μας, καθώς διατηρήσαμε την 
αναπτυξιακή μας δυναμική και την οικονομική μας ευρω-
στία συνδυάζοντας αρμονικά το επιχειρηματικό μας κέρδος 
με το κοινωνικό όφελος. Επιπλέον, με την είσοδο μας στην 
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδραιώσαμε τη 
θέση μας ως μια ισχυρή ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία με 
υψηλή Φερεγγυότητα και αποτελεσματική εφαρμογή κανό-

νων Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνων.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της συνεχιζόμενης Πανδη-
μίας COVID-19, τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές 
προκλήσεις που επηρέασαν σημαντικά το επιχειρείν, το 
2021 η INTERLIFE παρέμεινε προσηλωμένη στις Αρχές 
και τις Αξίες που διέπουν διαχρονικά τη λειτουργία της: 
Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Αξιοπιστία και Κοινωνική Υπευ-
θυνότητα.

Τη χρονιά που πέρασε, προβήκαμε στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για τη διασφάλιση της υγείας όλων των ενδιαφερό-
μενων μερών και τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας 
δραστηριότητας. Μέσω του Πρωτοκόλλου Επιχειρησιακής 
Συνέχειας λάβαμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας μας, την εξυπηρέτη-
ση των πελατών και των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλες τις εγκαταστάσεις 
μας στην ελληνική επικράτεια. 

Η Εταιρεία μας έκλεισε τη Χρήση του 2021 με θετικά πρό-
σημα στους βασικούς οικονομικούς δείκτες, πολύ υψηλά 

Κέρδη (18,12 εκατ. € προ φόρων) και εξαιρετικές επιδό-
σεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας MCR και SCR. Επιπλέ-
ον, κατά το έτος αναφοράς του Απολογισμού Υπευθυνότη-
τας (2021) η INTERLIFE παρήγαγε και διένειμε Κοινωνι-
κό Προϊόν αξίας 27,42 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 
38,66% του τζίρου της το 2021 (70,94 εκατ. €).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης «προσφέρω ...αλλιώς» που υλοποιούμε, προσφέ-
ραμε τέσσερις τόνους τρόφιμα σε Κοινωνικά Παντοπωλεία 
και φορείς της χώρας για την ενίσχυση του έργου τους και 
την ανακούφιση ευπαθών ομάδων. Επιπλέον, συνεχίσαμε 
να στηρίζουμε ως χορηγός την ΕΛΕΠΑΠ, την Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγι-
κών Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδο-

τών Καρπάθου, το ΚΜΟΠ για το πρόγραμμα «Live Without 
Bullying», τον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, 
Αθλητικά Σωματεία και Φορείς, την Περιβαλλοντική Οργά-
νωση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» κ.ά.

Δημιουργήσαμε νέα, υψηλού επιπέδου, ασφαλιστικά προϊ-
όντα, ενισχύσαμε το Δίκτυο των συνεργαζόμενων Ασφαλι-
στικών Διαμεσολαβητών μας με νέα ψηφιακά εργαλεία και 
προσφέραμε διαδικτυακά δωρεάν Σεμινάρια Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 

Ενδυναμώσαμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το Ανθρώπι-
νο Δυναμικό μας διατηρώντας και επαυξάνοντας τις θέσεις 
εργασίας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες, δωρεάν ασφαλι-
στική κάλυψη υγείας, δυνατότητα συμμετοχής στο ΤΕΑ 
INTERLIFE Ν.Π.Ι.Δ και διασφαλίζοντας ένα υγιές και 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, αναλάβαμε πρω-
τοβουλίες και προχωρήσαμε σε δράσεις για την προστασία 
του Περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού 
μας αποτυπώματος.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό 
που μας ωθεί να καινοτομούμε, να κατακτούμε τους στό-
χους μας και να αναπτυσσόμαστε». ●

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
τον Απολογισμό Υπευθυνότητας 2021 της INTERLIFE

Δημοσιεύθηκε ο Απολογισμός Υπευθυνότητας του 2021 της 
INTERLIFE Ασφαλιστικής ο οποίος αποτυπώνει το όραμα και 
τις δράσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης.

CSR Report 2021
Ένας καλύτερος, ασφαλέστερος 
κόσμος για όλους

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι το 
ποιοτικό χαρακτηριστικό που μας ωθεί 
να καινοτομούμε, να κατακτούμε τους 
στόχους μας και να αναπτυσσόμαστε.

https://interlife.gr/pdf/eke21.pdf
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Μ
ε ιδιαίτερη ευαισθησία και κίνητρο την 
προώθηση της ισότιμης διαβίωσης ατό-
μων με ειδικές δεξιότητες η INTERLIFE 
ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα χορη-
γίας του Συλλόγου «Συζωή».

Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε το 2006, με αρχικό όνομα 
«Αμυμώνη - Σύλλογος Θεσσαλονίκης», ενώ από το 2015 
συνεχίζει την πορεία του με το όνομα «Συζωή» για να προ-
σφέρει σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης 
(μερική ή ολική απώλεια όρασης) και πρόσθετες αναπηρί-
ες (νοητική υστέρηση, αυτισμός, νευρολογικές διαταραχές, 
κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα κ.ά.), τις προϋπο-
θέσεις για μια αξιοπρεπή και ποιοτική διαβίωση, εξέλιξη 
και εκπαίδευση.

Στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στεγάζεται η έδρα του, η 
έδρα Πρώιμης Παρέμβασης βρεφών και παιδιών με διατα-

ραχές όρασης καθώς και το Κέντρο Διημέρευσης Ημερή-
σιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Η INTERLIFE Ασφαλιστική συμμερίζεται τους σκοπούς 
του Συλλόγου που είναι η εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα όρασης και πρό-
σθετες αναπηρίες, η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη 
των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους, η καλύτερη 
κάλυψη των αναγκών τους, η προάσπιση και η θεσμική 
κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους, η 
προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την πρόληψη και 
την ιατρική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και η 
ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την 
πολυσύνθετη αυτή αναπηρία. ●

 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
για το έργο του Συλλόγου "Συζωή" εδώ

Στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «προσφέρω …αλλιώς» 
εντάχθηκε  ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης 
και Πρόσθετες Αναπηρίες «Συζωή».

Το συνολικό ποσό που απέδωσε η INTERLIFE στην Κοινωνία 
και την Εθνική Οικονομία το 2021 ήταν 27,42 εκατ. €, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 38,66% του τζίρου της (70,94 εκατ. €).

Είμαστε όλοι διαφορετικοί - 
Είμαστε όλοι ίσοι

Κοινωνικό Προϊόν
INTERLIFE 2021

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σύλλογος «Συζωή» 

Η «Συζωή» είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα αναγνωρισμένο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
10799/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ-
σαλονίκης (Α.Μ. 8250). Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 
στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και από την Αντιδημαρχία Κοινωνι-
κής Πολιτικής Αλληλεγγύης Δημόσιας Υγείας και Ισότητας 
των Δυο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς.

https://syzoi.gr/
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η 
N.G.U. Insurance Agents S.A. ιδρύθηκε από 
στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς με εμπει-
ρία 40 και πλέον ετών στον ασφαλιστικό 
χώρο. Δραστηριοποιείται σε όλη την ελλη-
νική επικράτεια μέσω ενός διευρυμένου δι-

κτύου συνεργατών που απαρτίζεται από πιστοποιημένους, 
αποκλειστικούς και μη, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

Η εταιρεία ασκεί όλους τους Κλάδους Ασφάλισης, όπως 
Αυτοκινήτου, Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας, Σκαφών, 
Ζωής, Υγείας, Μεταφορών κ.λπ. Εξελίσσεται δυναμικά 
και θέτει ως προτεραιότητα για το 2023 την περαιτέρω 
ανάπτυξή της στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, καθώς και στις 
Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις, με στόχο την καλύτερη δυ-
νατή κάλυψη των αναγκών των πελατών που τιμούν την 
εταιρεία με την εμπιστοσύνη τους.

Η N.G.U. Insurance Agents S.A. δίνει ιδιαίτερη βαρύτη-
τα στην παροχή σύγχρονων λύσεων που ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες των συνεργατών της, σε συνδυασμό με 
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση, 
πιστεύοντας ότι αποτελούν το κλειδί για της επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας, αλλά και των συνεργατών της.

Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενί-
σχυση της θέσης της στην αγορά, μέσω ενός σύγχρονου 
πλάνου ανάπτυξης που εστιάζει στην εξυπηρέτηση, τις 
παροχές και την ασφάλεια που νιώθουν οι συνεργάτες της 
οι οποίοι έχουν έναν σύμμαχο με κοινό όραμα και στόχο. ●

	 	

 www.ngu-brokers.gr

Με βαθιά γνώση και εμπειρία και με διεθνείς συνεργασίες, θέτει 
διαχρονικά ως προτεραιότητα την άμεση και σωστή εξυπηρέτηση 
των πελατών και των συνεργατών της.

Platinum Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2019

N.G.U. Insurance Agents S.A.
Αναπτυσσόμαστε μαζί

με τους συνεργάτες μας 
και με το βλέμμα μας 

στραμμένο στο μέλλον

Άγγελος Τσαουρδάς 
Διευθύνων Σύμβουλος

N.G.U. Insurance Agents S.A.

Interlife Insurance
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Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουλίου 2022 
που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, και με 
εξαίρεση τις καταθέσεις των Επιχειρήσεων, 
που μειώθηκαν σε 12,4% από 16,2% του 
προηγούμενου μήνα, οι καταθέσεις της Γενι-

κής Κυβέρνησης, του Ιδιωτικού Τομέα, των Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων αυξή-
θηκαν, δίνοντας ένα μήνυμα για τη δυναμική της ελληνικής 
Οικονομίας.

Πιο αναλυτικά:
• Ο Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του Συνόλου των Κατα-

θέσεων διαμορφώθηκε σε 5,8% από 6,0% τον προη-
γούμενο μήνα, ενώ η Μηνιαία Καθαρή Ροή του Συνόλου 
των Καταθέσεων ήταν θετική, κατά 892 εκατ. € τον Ιού-
λιο του 2022 έναντι θετικής καθαρής ροής 2.266 εκατ. 
€ τον Ιούνιο του 2022.

• Αύξηση κατά 408 εκατ. € παρουσίασαν τον Ιούλιο του 
2022 και οι Καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης, 
έναντι μείωσης κατά 456 εκατ. € τον προηγούμενο 
μήνα, και ο Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής αυξήθηκε σε 
1,3% από -10,6% τον προηγούμενο μήνα.

• Αύξηση κατά 483 εκατ. € παρουσίασαν τον Ιούλιο του 
2022 οι Καταθέσεις του Ιδιωτικού Τομέα, έναντι αύ-
ξησης κατά 2.722 εκατ. € τον προηγούμενο μήνα.

• Οι Καταθέσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
και των λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 
αυξήθηκαν κατά 137 εκατ. €, έναντι μείωσης κατά 443 
εκατ. € τον προηγούμενο μήνα.

• Τέλος, αύξηση κατά 788 εκατ. € παρουσίασαν τον Ιούλιο 
του 2022 οι Καταθέσεις των Νοικοκυριών και των 
Ιδιωτικών Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων, έναντι 
αύξησης κατά 722 εκατ. € τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 
4,1%. ●

Σημ.: Στη Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Στις Καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα ρέπος. Στα εγχώρια 
πιστωτικά ιδρύματα δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Είναι άξιο ενδιαφέροντος ότι μετά από τα πολύχρονα Μνημόνια, 
την Πανδημία και την Ενεργειακή και Οικονομική Κρίση οι 
Καταθέσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αυξάνονται.

Εν μέσω Κρίσης, αυξάνονται 
οι καταθέσεις στα Πιστωτικά 
Ιδρύματα

ΑΓΟΡΑ

Interlife Insurance

13September 2022



Interlife Magazine Interlife Insurance

14 15September 2022 September 2022

Α
πό το 2008 και τη 
μεγάλη χρηματοοι-
κονομική κρίση, η 
παγκόσμια οικονομία 
βίωσε μια περίοδο 

εξαιρετικά χαμηλού πληθωρισμού 
και μηδενικών ή και αρνητικών επιτο-
κίων. Οι παρεμβάσεις των Κεντρικών 
τραπεζών ανά την υφήλιο, μέσω και 
της εκτύπωσης χρήματος (ποσοτική 
χαλάρωση), οδήγησε σε μια στρεβλή 
και παρατεταμένη άνοδο περιουσι-
ακών στοιχείων, όπως οι μετοχές 
και τα ακίνητα, και παράλληλα στην 
κατάρρευση των ομολογιακών απο-
δόσεων.

Οι Αγγλοσάξονες περιέγραψαν τη 
νέα πραγματικότητα στις αγορές ως 
T.I.N.A. (There Is No Alternative) ή 
ελληνιστί (δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση) και οι μετοχές κατά κύριο λόγο 
έγιναν επενδυτικός μονόδρομος. Το 
2022, για διάφορους λόγους που θα 
αναλυθούν ακολούθως, αυτό που 
σχεδόν μια γενιά τραπεζιτών/χρη-
ματιστών/επενδυτικών συμβούλων 
θεωρούσε δεδομένο πνέει τα λοίσθια. 

Τα προβλήματα που επέφερε η παν-
δημία του COVID στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα σήμαναν την 
έναρξη της, ξεχασμένης για δεκα-
ετίες, λαίλαπας του πληθωρισμού. 
Εθελοτυφλώντας οι Κεντρικές Τρά-
πεζες εκτίμησαν ότι θα είναι παρο-
δική η αναζωπύρωσή του και συνέχι-
σαν με μεγαλύτερη ένταση να χρησι-
μοποιούν τη νομισματική πολιτική για 

την καταπολέμηση των οικονομικών 
δεινών που προέκυψαν λόγω COVID. 
Ουσιαστικά, όπως απεδείχθη έριξαν 
λάδι στη φωτιά του πληθωρισμού, 
που μόνο πρόσκαιρος δεν ήταν.

Η έναρξη της "ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης" των Ρώσων έναντι της 
Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου και ο 
επακόλουθος καταιγισμός κυρώσεων 
εναντίον της Ρωσίας από τον Δυτικό 
κόσμο, καθώς και η Ρωσική "δια-

χείριση" αντιμέτρων, μας οδήγησαν 
στη σημερινή πληθωριστική έκρηξη. 
Πανικόβλητες οι Κεντρικές Τράπεζες, 
αντιλαμβανόμενες ότι, ούτε ήπιος 
ούτε παροδικός είναι ο πληθωρισμός, 
έκαναν στροφή 180 μοιρών που 
μεταφράζεται τόσο σε "αμήχανη" όσο 
και σε ραγδαία άνοδο των επιτοκίων, 
καθώς και σε νομισματική σύσφιξη, 
δηλαδή επιβράδυνση της εκτύπωσης 

χρήματος μέσω της έκδοσης κρατι-
κών ομολόγων.

Η προσπάθεια, δυστυχώς μυωπικά, 
εστιάζεται στη μείωση της συνολικής 
ζήτησης, καθιστώντας το χρήμα ακρι-
βότερο, επιβραδύνοντας την οικονο-
μική ανάπτυξη και αυξάνοντας την 
ανεργία ως επακόλουθο αλλά ανα-
γκαίο κακό. Δυστυχώς το πρόβλημα 
της αναζωπύρωσης του πληθωρι-
σμού εστιάζεται περισσότερο στη δια-
τάραξη της απρόσκοπτης προσφοράς, 
εξαιτίας και των Δυτικών κυρώσεων, 
με αποτέλεσμα, η ορθολογική και by 
the book προσέγγιση των κεντρι-
κών τραπεζών, να έχει τουλάχιστον 
αμφίβολα αποτελέσματα ως προς 
την καταπολέμησή του. Απόρροια 
των μέτρων για την καταπολέμηση 
του πληθωρισμού είναι μια σεισμική 
αλλαγή, αναφορικά με τις επενδυτι-
κές επιλογές και το τέλος της T.I.N.A.

Κάποια γλαφυρά παραδείγματα 
προς επαλήθευση του σημερινού 
κεντρικού θέματος:

Στις αρχές του έτους, η Αμερικανική 
10ετία (US TS Bonds) έδινε απόδοση 
1,5%. Σήμερα 3,5%, με ανοδικές 
τάσεις. Η 2ετία από 0,73% έφθασε 
στα 3,97%. Τα στεγαστικά δάνεια από 
το 3,5% στο 6,1%. Ακόμα πιο ακραία 
είναι η εικόνα στο πάλαι ποτέ προ-
πύργιο σταθερότητας, την Γερμανία. 
Η 10ετία από -0,70% στο 1,89% και 
αντιστοίχως η 2ετία από το -0,79% 
στο 1,7% σήμερα. Σημειωτέον ότι, 

T.I.N.A. IS DEAD

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέ-
ρειας -όπως η Ιταλία και η Ελλάδα- 
οι διαφορές απόδοσης των Κρατικών 
Ομολόγων είναι ακόμη πιο διευρυμέ-
νες στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Η αναγέννηση της απαξιωμένης 
Ομολογιακής Αγοράς ως επενδυτική 
λύση οδήγησε σε αντίστροφη πορεία 
τις αγορές μετοχικών τίτλων. Η Αμε-
ρική, που είναι τουλάχιστον ένα τρί-
μηνο μπροστά από την Ευρώπη, όσον 
αφορά τη νομισματική σύσφιξη, κατα-
γράφει πτώση από 15% έως 26% 
στους βασικούς χρηματιστηριακούς 
της δείκτες. Οι Ευρωπαϊκοί μετοχικοί 
δείκτες βρίσκονται μεταξύ του 15%-
19% πτώσης, με φωτεινή εξαίρεση 
το Ηνωμένο Βασίλειο (ελέω εται-
ρειών πετρελαίου και πρώτων υλών 
στη σύνθεση του FTSE 100) και της 
Ελλάδος (ελέω τουριστικών εσόδων 
και ανάπτυξης).

Για όσο διάστημα οι Κεντρικές Τρά-
πεζες φορούν τον μανδύα του "γερα-
κιού" οι μετοχές θα ταλαιπωρούνται 
και θα προσγειώνονται σε πιο γήινες 
αποτιμήσεις. Και οι μεγάλοι κερδι-
σμένοι του παρελθόντος (τεχνολογι-
κός κλάδος) θα διορθώνουν πιο βίαια 
στο παρόν. Στις αγορές όλοι προσπα-
θούν να μαντέψουν πότε η Αμερικα-
νική FED θα δώσει το σήμα παύσης 
της ανόδου και μετέπειτα χαλάρωσης 
των επιτοκίων, κάτι που θα σήμαινε 
τη δυναμική ανάκαμψη των μετοχι-
κών τίτλων. Ικανή συνθήκη για να 
συμβεί το ανωτέρω, η αποκλιμάκωση 
του πληθωρισμού. Περισσότερα για 
το θέμα σε μελλοντική στήλη πιθα-
νώς τον Δεκέμβριο. 

Η Ευρώπη που βρίσκεται στο μάτι 
του κυκλώνα -ή πιο σωστά πέριξ 
(το κέντρο του κυκλώνα είναι πιο 
ήρεμο)- αντιμετωπίζει το φάσμα ενός 

εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα, και 
όχι μόνον ενεργειακού. Για τους φαν 
της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς 
Game of Thrones, ο χειμώνας έρχε-
ται (Winter is coming).

Η "πέμπτη φάλαγγα" του Πούτιν είναι 
η πολιτική αποσταθεροποίηση της 
γηραιάς ηπείρου, μέσω κοινωνικών 
αντιδράσεων στο κύμα ακρίβειας, 
που θα οδηγήσουν σε πολιτικές 
αλλαγές προς το φιλικότερο. Κύριος 
εκφραστής αυτών, προς το παρόν, ο 
Ούγγρος πρόεδρος Όρμπαν και ίσως 
μετά την ερχόμενη Κυριακή ο κεντρο-
δεξιός και ακροδεξιός συνασπισμός 
που θα προκύψει στην Ιταλία. Η διά-
σπαση του μετώπου των κυρώσεων 
έναντι της Ρωσίας το ζητούμενο. Ο 
χρόνος θα δείξει. 

Ολοκληρώνοντας, βιώνουμε μια 
ανατροπή σε πρακτικές και πραγμα-
τικότητες δεκαετιών. Στις αγορές, τα 
Ομόλογα και το Αμερικανικό Δολάριο 
αποτελούν τα ασφαλή καταφύγια σε 

μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας 
και γεωπολιτικών κινδύνων. Στις 
κοινωνίες, που δεδομένα βρίσκονται 
σε αναβρασμό, οι πολιτικές επιλογές 
στο εγγύς μέλλον θα καθορίσουν το 
απώτερο. Φοβάμαι ότι, μαζί με την 
T.I.N.A., θα μετρούμε σύντομα και 
άλλες απώλειες στο πολιτικό γίγνε-
σθαι.

God Save Us (with ...or without the 
Queen). ●

του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Για όσο διάστημα οι 
Κεντρικές Τράπεζες 
φορούν τον μανδύα του 
"γερακιού" οι μετοχές 
θα ταλαιπωρούνται και 
θα προσγειώνονται σε 
πιο γήινες αποτιμήσεις.

Τα προβλήματα που 
επέφερε η πανδημία του 
COVID στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα 
σήμαναν την έναρξη 
της, ξεχασμένης για 
δεκαετίες, λαίλαπας του 
πληθωρισμού.
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Entrepreneurship 

In Brief

Shares Acquisition
Alpha Trust - Andromeda shares acquisition by 
INTERLIFE General Insurance Company, announced on 
09/11/22. INTERLIFE acquired 200,569 shares by the 
Issuer, corresponding to 5.675% of Andromeda’s share 
capital and its voting rights.

ATHEX Select
INTERLIFE’s stock is listed in ATHEX Select Indice.

INTERLIFE: Financial results of the 1st 
semester 2022 
INTERLIFE released Interim Financial Report 2022 - 
available in the Company’s site.

Health Certificates
Health Certificates for children are available in special 
prices till 30/10/2022 thru INTERLIFE’S Health 
Programs KinderCare and LIFE Care.

Seminars
INTERLIFE organizes Educational Seminars for 
Insurance Intermediaries.

Corporate Social Responsibility

CSR Report 2021
INTERLIFE released its annual Corporate Social 
Responsibility Report detailing the Company’s financial 
and non-financial accomplishments during 2021. The 
Company reports progress towards creating long-
term value for clients, employees, shareholders, local 
communities and all the stakeholders.

Sponsorship
INTERLIFE supports “SYZOI” a non-profit charitable 
Association that provides education and vocational 
training to visually impaired people with additional 
disabilities including psychological and social support 
for them and their families.
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Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

•	Δαπάνες Νοσηλείας έως 2.000€
•	Ιατρικές Δαπάνες έως 500€
•	Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
•	Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€
•	Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη έως 5.000€

Κάλυψη για Ατυχήματα ή/και Ασθένειες

Γιατί όταν αγαπώ... προσφέρω, φροντίζω, προνοώ!


