
Μάρτιος 2020 - Τεύχος 47
Περιοδική  Έκδοση του Ομίλου Εταιριών INTERLIFE

editorial
Η επόμενη μέρα

εταιρικά νέα
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Νέα Προγράμματα

κοινωνική ευθύνη
Χορηγία στο Σύλλογο Down
Βράβευση INTERLIFE

αγορά
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού 
στην ελληνική οικονομία

Με επίκεντρο
τον άνθρωπο!



Η επόμενη μέρα

Ε
ίναι ο περίφημος αστάθ-
μητος παράγοντας στην 
Οικονομία. Που δεν περιο-
ρίζεται σε μια χώρα, αλλά, 
λόγω παγκοσμιοποίησης, 

αφορά όλο τον πλανήτη. Με τη συγκε-
κριμένη πανδημία του COVID-19 να 
έχει μια ευκρινή διαφορά από προη-
γούμενους πανδημικούς ιούς, και ως 
προς την ένταση και τη σφοδρότητα, 
αλλά και ως προς την ταχύτητα εξά-
πλωσής του. Ύψιστη προτεραιότητα 
είναι αναμφισβήτητα η διαφύλαξη της 
υγείας του πληθυσμού με όποιο μέτρο 
-έστω και ακραίο- κρίνεται σκόπιμο. 

Με μια ψύχραιμη θεώρηση, χωρίς 
πανικό και κασσανδρισμούς, φαίνεται 
ότι η πανδημία θα κάνει τον κύκλο της 
και σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 
θα μπει σε μια ελεγχόμενη ύφεση. Και 
το ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη 
όλων είναι: 

Πως ξημερώνει η Επόμενη Μέρα;

Δυστυχώς, είναι βέβαιο ότι ο επόμε-
νος μεγάλος ασθενής θα είναι η Πα-
γκόσμια Οικονομία. Οι προβλέψεις των 
Χρηματοοικονομικών φορέων ζοφε-
ρές: Μεγάλη μείωση του Παγκόσμιου 
ΑΕΠ, καθίζηση της Βιομηχανικής Πα-
ραγωγής και της Ανάπτυξης, αύξηση 
της Ανεργίας, συρρίκνωση του Παγκό-
σμιου Εμπορίου, ισχυρός κλονισμός 
του τραπεζικού συστήματος, βουτιά 
Μετοχών και Ομολόγων κ.λπ.

Η χώρα μας, ως αδύναμος κρίκος του 
παγκόσμιου συστήματος, και με τους 
βασικούς της πόρους να εξαρτώνται 
από τις Υπηρεσίες (Τουρισμός, Ναυ-
τιλία, Εμπόριο κ.λπ.) εμφανίζεται ως 
ιδιαίτερα ευπαθής την επόμενη μέρα. 
Και εξαρτάται από τους χειρισμούς της 

κυβέρνησης αλλά και από τις αποφά-
σεις της Ε.Ε. ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αναπάντεχης αυτής 
κρίσης, που ανέτρεψε μια ελπιδοφόρα 
πορεία ανάκαμψης.

Παρά ταύτα, όπως σε κάθε γενικευμέ-
νη διεθνή κρίση τέτοιας κλίμακας, η 
Επόμενη Μέρα δεν φέρνει μόνο απαι-
σιόδοξες προοπτικές. Κάπου, μέσα 
στην αναταραχή και την αναστάτωση, 
συντελούνται κομβικές ζυμώσεις, δια-
φοροποιήσεις και ανατροπές στην Κοι-
νωνία και στην Οικονομία. Ανατροπές 
όχι κατ' ανάγκη αρνητικές.

Ο Κορωνοϊός δεν άλλαξε μόνον την 
καθημερινότητα μας και τις συνήθειές 
μας. Φαίνεται ότι οδηγεί και σε μια ανα-
θεώρηση των συνθηκών της Εργασίας 
και της Επιχειρηματικότητας σε διεθνή 
κλίμακα. Πρόκειται για αλλαγές που 
επεβλήθησαν εξ ανάγκης, αλλά είναι 
πολύ πιθανόν να μείνουν και να επη-
ρεάσουν την παραγωγικότητα και την 
ανάπτυξη σε πολύ πιο ευρεία κλίμακα 
στο άμεσο και το απώτερο μέλλον.

Όπως αναφέρεται, όλο και συχνότερα, 
σε δημοσιεύματα του εγχώριου και του 
ευρωπαϊκού Τύπου, η εξ αποστάσεως 
Εργασία, το online εμπόριο, οι Υπη-
ρεσίες Λογισμικού για απασχόληση 
και συνεργασία ομάδων εξ αποστάσε-
ως, η αύξηση της ζήτησης για αυτό-
νομες -και όχι μαζικές- Μεταφορές 
είναι μερικές μόνον από τις νέες συνι-
στώσες που θα επηρεάσουν τις επιχει-
ρηματικές και εργασιακές πρακτικές.

Και, ίσως, οι πρακτικές αυτές να μην 
είναι μόνον αντανακλαστικές στην 
πανδημία, αλλά να έχουν "υπολειμμα-
τική αξία" και διάρκεια, βασιζόμενες, 
όχι μόνον στην ευελιξία και τη μείωση 

του κόστους για τις επιχειρήσεις, αλλά 
και στον παράγοντα της Ασφάλειας. 
Διότι, μετά την οδυνηρή εμπειρία που 
μας επεφύλαξε ο κορονοϊός, κανένας 
επιχειρηματίας, επενδυτής ή ακόμη και 
δημόσιος φορέας δεν θα θέλει να ξα-
ναϋποστεί παρόμοιες αναταράξεις που 
απειλούν την οικονομική και επιχειρη-
ματική του επιβίωση.

Ο εφιάλτης που ζούμε κάποια στιγμή 
θα τελειώσει - για κάποιους με πολύ 
σοβαρές απώλειες. Ωστόσο, την Επό-
μενη Μέρα τίποτε δεν θα είναι πια το 
ίδιο. Οι άνθρωποι θα έχουν βιώσει 
μια εμπειρία που θα τους επιτρέψει να 
είναι πιο προετοιμασμένοι για "αστάθ-
μητους παράγοντες" και "ασύμμετρες 
απειλές", ενώ οι αλλαγές που θα 
έχουν μπει στη ζωή μας θα έχουν εξε-
λικτικό χαρακτήρα και θα επηρεάσουν 
βαθιά την απασχόληση, τις συνήθειες 
και την καθημερινότητά μας.

Η Επόμενη Μέρα θα είναι σίγουρα δι-
αφορετική…

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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Αισιόδοξα μηνύματα, 
προαγωγές, αυξήσεις 
μισθών, αλλά και 
πολλές εκπλήξεις από τη 
Διοίκηση της εταιρείας, 
έδωσαν το στίγμα της 
βραδιάς!

Η 
ανοδική πορεία της 
εταιρείας, η αύξηση 
του Ανθρώπινου Δυνα-
μικού και τα αισιόδοξα 
μηνύματα για τη νέα 

χρονιά ήταν στην ατζέντα των ομιλη-
τών που άνοιξαν τη βραδιά και θέρμα-
ναν το κλίμα με τις δηλώσεις τους. Ο 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
& Διευθυντής Αποζημιώσεων, Κώ-
στας Βοτσαρίδης ανακοίνωσε προ-
αγωγές και αυξήσεις, ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιος 
Πρόιος επεσήμανε το δυναμικό ρυθμό 
ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου, 
ενώ ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Ευ-
άγγελος Δρυμπέτας δήλωσε περήφα-
νος για την εξέλιξη της INTERLIFE. 

Μια μεγάλη και ευχάριστη έκπλη-
ξη επιφύλαξε στους εργαζόμενους 
- μέλη του Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης της INTERLIFE ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας, Ιωάννης Βοτσαρίδης ανα-
κοινώνοντας Έκτακτη Εργοδοτική Ει-
σφορά 150.000€ στο Ταμείο.

Βράβευση Υπαλλήλων
Ακολούθησε η καθιερωμένη πλέον 
Τελετή Βράβευσης Υπαλλήλων του 
Ομίλου που πραγματοποιείται τα τε-
λευταία χρόνια. 

Το Βραβείο Εταιρικής Συνείδησης 
2019 παρέλαβε ο Αναλυτής - Προ-
γραμματιστής του Τμήματος Πληρο-
φορικής της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, Βα-
σίλης Κουζνός για την επαγγελματική 
του συνείδηση και την πολυετή προ-
σήλωση στην εταιρική φιλοσοφία, 
ενώ Υπάλληλος της χρονιάς 2019 
ψηφίστηκε ο Διαχειριστής Δικτύων 

Η εκδήλωση που έγινε θεσμός, η Κοπή 
Πίτας του Ομίλου Εταιρειών INTERLIFE 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο 
Κτήμα Χρηστίδη και άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις στους συμμετέχοντες.

Όμιλος Εταιρειών INTERLIFE

Κοπή Πίτας 2020

& Επικοινωνιών του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, 
Δημήτρης Αγγελούδας από την ίδια 
Διεύθυνση.

Οι Έπαινοι Πωλήσεων 2019 απονε-
μήθηκαν στους Ευάγγελο Δούκα και 
Κανέλλο Κανελλόπουλο, Επιθεωρη-
τές Πωλήσεων της εταιρείας στη Στε-
ρεά Ελλάδα και την Αττική αντίστοι-
χα, στην Κατερίνα Καψάλη, Υποδιευ-
θύντρια Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος 
και στον Κωνσταντίνο Μακρίδη, 
Επιθεωρητή Πωλήσεων της εταιρείας 
στη Θράκη. Το Βραβείο Διευθυντής 
Ανάπτυξης Δικτύου 2019 έλαβε η 
Κατερίνα Καψάλη, Υποδιευθύντρια 
Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος.  u

επάνω:
Κώστας Βοτσαρίδης,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Αποζημιώσεων INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

κάτω:
Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
Δρ. Ευάγγελος Δρυμπέτας, Αντιπρόεδρος INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Το Βραβείο "Δια Βίου Μάθησης" 
πήρε ο Αναλυτής - Προγραμματιστής 
του Τμήματος Πληροφορικής, Βασί-
λης Κουζνός, για την κατάκτηση Με-
ταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι όλα τα βραβεία που 
δόθηκαν συνοδεύονταν 
από χρηματικό έπαθλο!

Τέλος, άλλη μια ευχάριστη έκπληξη 
ακολούθησε καθώς, αντί για το ένα 
καθιερωμένο χρυσό φλουρί, αυτή 
τη φορά, και λόγω αύξησης του Αν-

θρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, 
τα φλουριά ήταν δύο! Τυχεροί της 
χρονιάς, δύο νέοι εργαζόμενοι στην 
INTERLIFE, ο Αναλυτής - Προ-
γραμματιστής του Τμήματος Πληρο-
φορικής, Νέστορας Μιαρίτης, και ο 
Άγγελος Ορφανίδης από το Τμήμα 
Marketing και Δημοσίων Σχέσεων. 
Τυχερή εταιρεία του Ομίλου ήταν η 
GNOMON EXPERTS Α.Ε., με τη Γενι-
κή Διευθύντρια της εταιρείας, Ιωάννα 
Κάππη να παραλαμβάνει το φλουρί.

Ακολούθησε γεύμα και στη συνέχεια, 
σε ένα ευχάριστο και οικογενειακό 
κλίμα, ο χορός και το κέφι που κράτη-
σαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. ●

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

επάνω από αριστερά:
Γιάννης Βοτσαρίδης,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

Δημήτρης Ξουρής,
τ.Πρόεδρος Δ.Σ. INTERLIFE

Γεωργία Βοτσαρίδου,
Διευθύντρια Αξιών INTERLIFE

Έλενα Τοπάλη,
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων INTERLIFE

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης u

επάνω από αριστερά:
Κατερίνα Καψάλη,
Υποδιευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου Ν. Ελλάδος

Κανέλλος Κανελλόπουλος,
Επιθεωρητής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος

Ευάγγελος Δούκας,
Επιθεωρητής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος

Ντίνος Μακρίδης,
Επιθεωρητής Πωλήσεων Β. Ελλάδος

Δημήτρης Αγγελούδας, 
Διαχειριστής Δικτύων & Επικοινωνίας
Τμήματος Πληροφορικής

Βασίλης Κουζνός,
Αναλυτής - Προγραμματιστής
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Η 
ανάδειξη του σημαντικού θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης 
στην ελληνική κοινωνία και η ολιστική προσέγγιση της δράσης 
και του τρόπου λειτουργίας τους ήταν ο στόχος του Συνεδρίου που 
προσέλκυσε πλήθος παραγόντων, Ελλήνων και ξένων και θεσμι-
κών φορέων. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση και του Προέδρου της 
EIOPA, Gabriel Bernardino.

Τις εργασίες του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο 
Athenaeum InterContinental στην Αθήνα, παρακολούθησαν ασφαλιστικοί Δι-
αμεσολαβητές, άνθρωποι της αγοράς, εκπρόσωποι εργαζομένων/εργοδοτών, 
asset managers, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές και λοι-
ποί εμπειρογνώμονες.

Στο Συνέδριο επισημάνθηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να κι-
νηθούν με πιο συστηματικό τρόπο ώστε να υπάρξει η κατάλληλη κουλτούρα και 
εκπαίδευση στην αγορά για τα ΤΕΑ. Παράλληλα, χαρακτηρίστηκε αναγκαία η 
απλούστευση των διαδικασιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού, όπως 
και μια ενιαία εποπτεία που θα διασφαλίζει την μείωση της γραφειοκρατίας για 
να διευκολύνεται η σύσταση των ΤΕΑ.

Η INTERLIFE ασφαλιστική υποστήριξε τις δράσεις του Συνεδρίου καθώς και η 
ίδια πρωτοπορεί με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της INTERLIFE 
για τους Συνεργάτες και τους Εργαζομένους που ίδρυσε τον Ιούνιο του 2019. ●

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H INTERLIFE στήριξε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
και την Ethos Media.

Η INTERLIFE χορηγός στο
1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με τη χρήση των 
κεφαλαιαγορών 
μπορούμε να κλείσουμε 
το συνταξιοδοτικό κενό, 
με στόχο μακροπρόθεσμα 
υψηλότερες αποδόσεις και 
συντάξεις. Η Ελλάδα βγαίνει 
μετά από μια τεράστια 
κρίση, αναπτύσσεται 
και είναι η σωστή στιγμή
για τις μεταρρυθμίσεις"

Gabriel Bernardino,
Chairman, European Insurance and 
Occupational Pensions Authority (EIOP
Πηγή: insuranceworld.gr

"
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η 
σωρευτική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαί-
ου INTERLIFE ΜΙΚΤΟ που διαχειρίζεται η 
ALPHA TRUST από το 2009, ήταν για την περί-
οδο του προηγούμενου έτους 24,68% (στοιχεία 

31/12/2019), ενώ για την τριετία έφτασε το 49,91%, με το 
Ενεργητικό του να ανέρχεται στα 20.325.224,91€ σύμφωνα 
με την αποτίμησή του στις 09/01/2020. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι όσον αφορά την απόδοση της πενταετίας τοποθετείται 
στη 10η θέση επί συνόλου 32 Α/Κ - στοιχεία 31/12/2019.

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE ΜΙΚΤΟ εί-
ναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον 
μεριδιούχο όσον αφορά υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυ-

ασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για 
την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Ενερ-
γητικό του Α/Κ επενδύεται, μέσω ευέλικτης στρατηγικής, 
σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες 
μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις 
και μέσα χρηματαγοράς. ●

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Άδεια Σύστασης [Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. 62/23.12.2003].

Οι τοποθετήσεις σε εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 
35% του καθαρού Ενεργητικού του Α/Κ. Διευκρινίζεται ότι οι ΟΣΕΚΑ 
δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν 
διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Η ευέλικτη στρατηγική επενδύσεων είχε σαν αποτέλεσμα
τις υψηλές αποδόσεις του Αμοιβαίου που άγγιξαν το 49,91%
την περασμένη τριετία.

Χρηματιστήριο

Υψηλές αποδόσεις από το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE

INTERLIFE A/K MIKTO

Υψηλές Αποδόσεις 
3ετίας

49,91%

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
στους συνεργάτες μας
και εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον!

Τι κερδίζει ο συνεργάτης 
με τη συμμετοχή στο ΤΕΑ INTERLIFE!

 Αποκτά ένα αξιόλογο εφάπαξ
 Ο συνεργάτης εξασφαλίζει επιπλέον εισόδημα (εφάπαξ) στη συνταξιοδότησή 

του προστατεύοντας έτσι το βιοτικό του επίπεδο.

 Δίνει πραγματική αξία στην αποταμίευσή του
 Η επενδυτική διαχείριση γίνεται κάτω από τις οδηγίες της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Επενδυτικής του Επιτροπής του ΤΕΑ, με αποτέλεσμα 
καλύτερες μακροχρόνιες αποδόσεις και συμφωνίες.

 Επωφελείται από φορολογικά κίνητρα
 100% Φορολογική Έκπτωση και Φορολογική Απαλλαγή των εφάπαξ 

παροχών και επιπλέον οι Εισφορές ΔΕΝ εκχωρούνται και ΔΕΝ κατάσχονται.

 Εξασφαλίζει την οικογένειά του
 Η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους σε περίπτωση Απώλειας Ζωής.

www.teainterlife.gr
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 499000, E-mail: info@teainterlife.gr
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Η 
INTERLIFE Ασφαλιστική 
πρωτοπορεί και στην Τα-
ξιδιωτική Ασφάλιση παρέ-
χοντας δύο νέα προγράμ-

ματα απόλυτα προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες σύγχονου ταξιδιώτη. 

TRAVEL Care
Το πρόγραμμα "TRAVEL Care", με ιδι-
αίτερα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζει 
στον ταξιδιώτη ουσιαστική βοήθεια 
για ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτε-
ρικό, με διάρκεια έως 90 ημέρες.

Απρόοπτα όπως, η καθυστέρηση 
άφιξης αποσκευών ή τυχόν απώλειά 
τους, η κλοπή χρημάτων, ένα ενδε-
χόμενο ατύχημα ή μια ξαφνική ασθέ-
νεια, δεν αποτελούν πλέον αξεπέρα-
στα εμπόδια.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα παρέ-
χει τις παρακάτω καλύψεις:

Προσωπικό Ατύχημα
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα και 
Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα 
από Ατύχημα.

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες
και Νοσηλεία
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Δαπά-
νες Νοσηλεία και Υγειονομική Μετα-
φορά λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας 
Ασθένειας κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού.

Έξοδα Βοήθειας
Εισιτήρια, Συνοδεία Ανήλικων Τέ-
κνων, Διερμηνεία, Μετάφραση Ιατρι-
κού Φακέλου, Αποστολή Φαρμάκων, 
Ιατρικές Συμβουλές, Μεταβίβαση 

Μετρητών, Παροχή Πληροφοριών, 
Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας, 
Έξοδα Διαμονής, Έξοδα Επισκευής ή 
Ρυμούλκησης Οχήματος, Έξοδα Χρή-
σης Ταξί.

Επαναπατρισμός
Διακοπή Ταξιδιού, Εισιτήρια και Δια-
μονή Συνοδού ή Συγγενούς, Ιατρικές 
Θεραπείες, Επαναπατρισμός Σορού, 
Επαναπατρισμός Οικογένειας.

Αποσκευές
Έξοδα για είδη πρώτης ανάγκης λόγω 
Καθυστέρησης Αποσκευών και Απο-
ζημίωση για Κλοπή, Απώλεια ή Ζημί-
ες Αποσκευών.

Γενική Αστική Ευθύνη
Κάλυψη για Σωματικές Βλάβες ή και 
Υλικές Ζημίες έναντι τρίτων.

Νομική Προστασία
Κάλυψη για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 
που δεν παρασχέθηκαν από τον Tour 
Operator.

TRAVEL Cancellation
Με το "TRAVEL Cancellation" εξα-
σφαλίζεται η κάλυψη του κόστους 
του ταξιδιού σε περίπτωση που αυτό 
ακυρωθεί πριν την αναχώρηση του 
ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή 
αιφνίδιας Ασθένειας του ιδίου ή μέ-
λους της οικογένειάς του. Ισχύει για 
ταξίδια σε όλο τον κόσμο, διατίθεται 
και ως ανεξάρτητο πρόγραμμα με 
ελάχιστο κόστος, ενώ συνδυάζεται 
ιδανικά με το πρόγραμμα "TRAVEL 
Care".

Ασφαλείς... πάντα & παντού! ●

Η INTERLIFE ανανεώνει τα προγράμματα 
Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, προσαρμόζοντάς 
τα στα σημερινά δεδομένα, με στόχο 
την πλήρη κάλυψη των ταξιδιωτών, 
επαγγελματιών και μη.

TRAVEL Care & TRAVEL Cancellation

Νέα Προγράμματα 
Ταξιδιωτικής 
Ασφάλισης
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Π
ροτεραιότητα για την 
INTERLIFE Ασφαλιστι-
κή παραμένει διαχρο-
νικά η διατήρηση και 
επαύξηση του υψηλού 

επιπέδου κατάρτισης των συνεργαζό-
μενων με την εταιρεία Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών. Στο πλαίσιο αυτό 
ολοκληρώθηκαν 2 Κύκλοι Σεμινα-
ρίων στο αμφιθέατρο της έδρας της 
εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, με συμ-
μετοχή Συνεργατών από τη Θεσσαλο-
νίκη και τους όμορους νομούς.

Στον 1ο Κύκλο, που πραγματοποιή-
θηκε τον Ιανουάριο, θέμα του Σεμι-
ναρίου ήταν η Ασφάλιση Περιουσίας, 
όπου παρουσιάστηκαν τα Προγράμ-
ματα OIKOS & EMPORIO.

Οι εισηγήσεις έγιναν με διαδραστικές 
παρουσιάσεις από τη Διευθύντρια 
Ανάληψης Κινδύνων, Κατερίνα Ιωαν-
νίδου και την Υπεύθυνη του Κλάδου 
Περιουσίας, Αθανασία Μάτη. Αναλύ-
θηκαν οι παρεχόμενες προνομιακές 
καλύψεις των Προγραμμάτων Περι-

ουσίας, οι επιπλέον παροχές καθώς 
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
έναντι του ανταγωνισμού, ενώ στη 
συνέχεια οι εισηγήτριες απάντησαν 
σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Ακολούθησε ο 2ος Κύκλος Σεμιναρί-
ων, τον Φεβρουάριο, με εισηγήτριες 
τη Διευθύντρια Κλάδου Υγείας και 
Προσωπικών Ατυχημάτων, Ιφιγένεια 
Αιλιανού και την Product Manager, 
Μαρίνα Παναγιωτοπούλου.

Το Σεμινάριο αφορούσε την Ασφάλι-
ση Υγείας με τα Προγράμματα Υγεία 
OPTIMUM & Υγεία MAXIMUM 
και την Ταξιδιωτική Ασφάλιση με 
τα νέα Προγράμματα TRAVEL Care 
& TRAVEL Cancellation. Παρου-
σιάστηκαν τα πλεονεκτήματα και οι 
στοχευμένες καλύψεις των Προγραμ-
μάτων Υγείας στην Ελλάδα αλλά και 
το Εξωτερικό, καθώς και τα μοναδικά 
προνόμια που εξασφαλίζουν οι ταξι-
διώτες με τις ασφαλιστικές καλύψεις 
του νέου Προγράμματος TRAVEL 
Care, ενώ επισημάνθηκε η ιδιαίτερα 
προσιτή τιμή που τα χαρακτηρίζει.

Σε όλους τους συμμετέχοντες χορη-
γήθηκε σχετική Βεβαίωση Παρακο-
λούθησης. ●

Στόχος των σεμιναρίων, η εκπαίδευση και άριστη κατάρτιση 
των Συνεργατών στα Προγράμματα της εταιρείας.

Workshops

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Προγράμματα Περιουσίας, Υγείας & Νέας Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: Αθήνα, 210 9334 994 / Θεσσαλονίκη, 2310 499000
www.interlife-programs.gr/ygeiaoptimum

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΜΟΝΟ από 1€/ημέρα
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Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο "ΑΧΤΙΔΑ" στο ξενο-
δοχείο Μακεδονία Παλλάς, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού 
για τις δράσεις του Συλλόγου και την ευαισθητοποίησή του για το 
κοινωνικό ζήτημα του Αυτισμού.

Το κοινό και οι φίλοι του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις 
έγκριτες δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, συγ-
γραφείς του ιστορικού ντοκουμέντου "Η Tελευταία Μπλόφα", οι οποίες μίλησαν 
για το βιβλίο τους αλλά και γενικότερα για την περίοδο που διαδραματίστηκαν 
τα γεγονότα που αναφέρονται. Ακολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισε η 
δημοσιογράφος και μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου, Εύα Μέρτζου. Η Πρόεδρος του 
Συλλόγου, Μάγδα Δούδου παρουσίασε το έργο και τους στόχους της "ΑΧΤΙ-
ΔΑΣ", ενώ ακολούθησε βράβευση διακεκριμένων μελών και δείπνο. 

Σημειώνεται ότι όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς του 
Συλλόγου που στηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου Αυτισμού στην περιοχή της 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. ●

Με ευαισθησία απέναντι στο κοινωνικό ζήτημα του Αυτισμού,
η εταιρεία υποστήριξε ως χορηγός, για 4η συνεχή χρονιά,
την ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

Η INTERLIFE ενισχύει
τον Σύλλογο ΑΧΤΙΔΑ

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1997 στη 
Θεσσαλονίκη με σκοπό τη στήρι-
ξη οικογενειών με παιδιά με αυ-
τισμό. Στόχος, η συναισθηματική 
ωρίμανση, κοινωνικοποίηση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων 
με αυτισμό. Ο Συλλόγος στηρίζε-
ται αποκλειστικά στην εθελοντική 
προσφορά και στην αλληλεγγύη 
με ιδιωτικές δωρεές και χορηγίες.

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου πε-
ριλαμβάνουν αίθουσες δραστηρι-
οτήτων, γυμναστήριο, εσωτερική 
πισίνα, τραπεζαρία, κοιτώνες δι-
ημέρευσης, ενώ παρέχονται υπη-
ρεσίες όπως, διάγνωση, εκπαί-
δευση, δημιουργική απασχόληση, 
ψυχαγωγία και φυσικοθεραπείες. 
Παράλληλα, διοργανώνονται Σε-
μινάρια για γονείς και συγγενείς 
παιδιών με αυτισμό και Επιστη-
μονικές Ημερίδες για ενημέρωση 
του κοινού.

www.ahtida.gr

Λίγα λόγια
για την "ΑΧΤΙΔΑ"Η 

εταιρεία προχώρησε στη χορηγία Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
του Συλλόγου επιβεβαιώνοντας με την κίνηση αυτή την ευαισθη-
σία της απέναντι σε άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμέ-
νης προσέγγισης και εκπαίδευσης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο 
στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του. Η 
INTERLIFE, με τη συγκεκριμένη χορηγική ενέργεια, μοιράζεται το όραμα του 
Συλλόγου για μια κοινωνία, όπου θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και 
συμμετοχής σε όλους τους πολίτες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τη χορηγία της εταιρείας, όλοι οι εργαζό-
μενοι ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του Συλλόγου και προσέφεραν μία ειδική συ-
σκευή με αισθητήρες κίνησης, για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, φυσι-
κής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας των παιδιών καθώς και άλλες συσκευές. ●

Η πρώτη οργανωμένη ομάδα γονέων με παιδιά με σύνδρομο 
Down εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
"προσφέρω …αλλιώς" που υλοποιεί η INTERLIFE Ασφαλιστική.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

Στήριξη του Συλλόγου 
Συνδρόμου DOWN Ελλάδος

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down 
Ελλάδος ιδρύθηκε από 22 οικο-
γένειες το 1990 με την προτροπή 
της κας Χαρίκλειας Χατζησεβα-
στού, Καθηγήτριας Παιδιατρικής 
Κλινικής Γενετικής Α.Π.Θ.

Πρόκειται για την πρώτη οργα-
νωμένη ομάδα γονέων με παιδιά 
με σύνδρομο Down στη χώρα και 
για φορέα Παροχής Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, εγγε-
γραμμένο στο Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
εποπτευόμενο από αυτό. 

www.down.gr

Ο Σύλλογος
Συνδρόμου DOWN
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Η 
ψησταριά που στήθηκε στον αύλειο χώρο της εταιρείας γέμισε τον 
αέρα με τη μυρωδιά της "τσίκνας" ενώ οι σαλάτες, οι πίτες και οι 
φρέσκιες τηγανιτές πατάτες απογείωσαν τη ζεστή, φιλική και οικογε-
νειακή ατμόσφαιρα.

Η "Τσικνοπέμπτη" είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, πε-
ρίοδος που οι άνθρωποι προετοιμάζονται για την μεγάλη νηστεία της Σαρακο-
στής. Η προέλευση εθίμου χάνεται στα βάθη του χρόνου ωστόσο, φαίνεται να 
συνδέεται με τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, που 
θεωρούσαν το φαγοπότι και το γλέντι ιεροτελεστία για την καλή ευφορία της 
γης την άνοιξη. ●

“Προσφέρω ...αλλιώς” στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Τσικνοπέμπτη στην INTERLIFE!
Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης τίμησαν, όπως κάθε χρόνο, όλοι μαζί 
οι εργαζόμενοι του Ομίλου INTERLIFE, με καλή διάθεση, πολύ κέφι 
και ωραίους μεζέδες. Και του χρόνου!

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πηγή: www.ntng.gr

Δ
ιοικητικά στελέχη και 
προσωπικό του Ομί-
λου παρευρέθησαν 
στο Βασιλικό Θέατρο 
και παρακολούθησαν 

το έργο προσκεκλημένοι από τη Δι-
εύθυνση του Κρατικού Θεάτρου Βο-
ρείου Ελλάδος στο πλαίσιο της χορη-
γικής συνεργασίας της εταιρείας με το 
φορέα Πολιτισμού.

Ο "Μεγαλοπρεπής κερατάς", ένα έργο 
του Φερνάν Κρομλένκ, ακροβατεί 

ανάμεσα στο φαρσικό και στο τραγικό. 
Τα πρόσωπα τη μια στιγμή ερωτεύο-
νται, αγαπούν, διασκεδάζουν και την 
άλλη πληγώνουν, πληγώνονται και 
υποφέρουν. Από το δροσερό, ανάλα-
φρο, κωμικό περιβάλλον μεταφέρο-
νται σε έναν εφιαλτικό τόπο χωρίς επι-
στροφή, κυριευμένο από εμμονές και 
πάθη, όπου κάθε λογική καταρρίπτε-
ται. Ένα παιχνίδι εις άτοπον απαγωγής 
χωρίς κανένα τέλος… μια που, τελικά, 
ο πραγματικός εχθρός του ήρωα είναι 
ο ίδιος του ο εαυτός. ●

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Εταιρειών INTERLIFE παρακολούθησαν 
τη γενική πρόβα της παράστασης “Ο Μεγαλοπρεπής κερατάς”.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Μια θεατρική παράσταση για όλους!

Ο έρωτας του Μπρούνο και της Στέλ-
λας είναι τόσο δυνατός και αμοιβαίος 
που παρασύρει τους πάντες γύρω 
τους σε ένα παραλήρημα ευτυχίας. 
Όμως ξαφνικά όλα αλλάζουν όταν 
στη σκέψη του Μπρούνο εισβάλλει η 
υποψία της απιστίας και το μυαλό του 
χάνεται μέσα στα σκοτεινά μονοπάτια 
της ζήλιας.

Tο έργο
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ

Η 
χορηγία της εταιρείας 
αφορά στην ασφάλιση 
των οχημάτων της Ορ-
γάνωσης που χρησιμο-
ποιούνται στα εθελο-

ντικά προγράμματα, τη δασοπροστα-
σία, το monitoring άγριων ζώων κ.ά.

Επιπλέον, η INTERLIFE είναι χορη-
γός των προγραμμάτων εθελοντικής 
εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση 
με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποί-
ηση και συμμετοχή των πολιτών στις 
δράσεις προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Παράλληλα, στηρίζει χορηγικά 
την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την 
Αρκούδα και λειτουργεί ως αρωγός 
σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

Η Οργάνωση “Καλλιστώ” δημιουργή-
θηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη από 
επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και 
εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέμα-
τα. Βασικοί σκοποί της είναι η μελέτη, 
η προστασία και η διαχείριση πλη-
θυσμών και βιοτόπων των μεγάλων 
σαρκοφάγων, της αρκούδας, του λύ-
κου και άλλων απειλούμενων ειδών 
της άγριας πανίδας. ●

Η εταιρεία ανανέωσε, για άλλη μια χρονιά, τη χορηγική της 
συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ”.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στο Περιβάλλον

Συνεχής Υποστήριξη
της Οργάνωσης Καλλιστώ

Η εταιρεία 
βραβεύθηκε από 
το Κέντρο Μέρμνας 
Οικογένειας 
και Παιδιού για 
τη στήριξη του 
προγράμματος
Live Without Bullying 
κατά του σχολικού 
εκφοβισμού.

Εκδήλωση Βράβευσης

Απονομή Τιμητικού Επαίνου
στην INTERLIFE

Η 
εκδήλωση ήταν μια συν-
διοργάνωση του Κέντρου 
Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού (ΚΜΟΠ), της 
Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Εκπαίδευσης Αττικής, του Συλλό-
γου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών 
Ελλάδας και του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών. Το ΚΜΟΠ συνερ-
γάζεται με το Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και αναπτύσσει δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκ-
φοβισμού. Η INTERLIFE, με ιδιαίτερη 
ευαισθησία και στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης «προσφέρω …αλλιώς» που υλο-
ποιεί, στηρίζει ως χορηγός το ΚΜΟΠ τα 
τελευταία 4 χρόνια και συντάσσεται σε 
ενέργειες κατά του bullying.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσά-
ρων ετών από την ημέρα υπογραφής 
του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
του ΚΜΟΠ και του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και της δη-
μοσιοποίησης του μεγαλύτερου φιλι-
κού αγώνα, με τίτλο «Κάνουμε Ντρί-
μπλα στον Εκφοβισμό #5» βραβεύτη-
καν οι προσωπικότητες, οι φορείς και 
οι επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει τις 
δράσεις αυτές.

Στην τελετή βράβευσης την 
INTERLIFE εκπροσώπησε η Κατερί-
να Καψάλη, Υποδιευθύντρια Πωλή-
σεων Νοτίου Ελλάδος, η οποία πα-
ρέλαβε τον Τιμητικό Έπαινο από την  
Δρ. Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρο του 
ΚΜΟΠ και Υπεύθυνη του Προγράμ-
ματος “Live Without Bullying”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος 
του ΚΜΟΠ υπογράμμισε, μεταξύ άλ-
λων, την εξαιρετική σημασία που έχει 
η σύμπραξη μεταξύ όλων των θεσμι-
κών φορέων, οργανισμών, μεμονω-
μένων ατόμων αλλά και ολόκληρης 
της κοινωνίας των πολιτών γενικό-
τερα για την εφαρμογή κατάλληλων 
μέτρων και τη χάραξη πολιτικών με 
στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του ενδοσχολικού και διαδικτυακού 
εκφοβισμού. ●

Το πρόγραμμα Live Without Bullying 
αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση του 
ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού 
και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com.
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Εγγυημένες λύσεις ασφάλισης με προσιτό κόστος
Gold Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2013

AUTOVISION SAFE Α.Ε.

Η 
εταιρεία AUTOVISION SAFE Α.Ε. πρόεκυψε 
από τη συνεργασία της AUTOVISION SAKAR 
A.E. με έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα 
των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Στόχος της 
συνεργασίας ήταν η παροχή ολοκληρωμέ-

νων υπηρεσιών στο πελατολόγιο των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της 
Autovision που περιλαμβάνουν, εκτός από τον τεχνικό έλεγ-
χο, και υπηρεσίες ασφάλισης. 

Η AUTOVISION SAFE Α.Ε. δεν περιορίζεται στο πελα-
τολόγιο Δικτύου ΙΚΤΕΟ της Autovision. Απευθύνεται σε 
όλους όσους αναζητούν εγγυημένες λύσεις ασφάλισης σε 
προσιτό κόστος. Μέσω της συμβουλευτικής προσέγγισης 
κάθε πελάτη και της αναζήτησης της βέλτιστης επιλογής 
ασφάλισης γι αυτόν, η εταιρεία επιδιώκει την παροχή εξα-
τομικευμένων υπηρεσιών βάσει των ειδικών αναγκών του 
κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης. 

Παράλληλα, εφαρμόζει αυτοματοποιημένα συστήματα 
υπενθύμισης της υποχρέωσης ασφάλισης των πελατών 
της, σύμφωνα με τα πρότυπα GDPR, στοχεύοντας στην 

έγκαιρη ενημέρωση για τις προθεσμίες ασφάλισης τους. 
Τελικός στόχος της AUTOVISION SAFE Α.Ε. είναι η οικο-
δόμηση και η διατήρηση μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύ-
νης με το πελατολόγιο της.

Με το πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό που διαθέτει δραστηριοποιείται σε όλους τους 
Κλάδους Ασφάλισης (Αυτοκινήτου, Υγείας, Περιουσίας, 
Ζωής, Σκαφών Αστικής Ευθύνη κ.ά.), ενώ προωθεί και 
Tailor Made Προϊόντα. Η βέλτιστη κάλυψη αναγκών των 
πελατών, το Cross Selling, καθώς και η διεύρυνση σε νέ-
ους κλάδους ασφάλισης αποτελούν το κλειδί για μία καλή 
ετήσια παραγωγή. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
παίζει η προώθηση καινοτόμων προϊόντων που απαντούν 
στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

Με συνετά και αποφασιστικά βήματα η AUTOVISION SAFE 
Α.Ε. στοχεύει στην ανάπτυξη της εταιρείας πανελλαδικά με 
τη συνεργασία της πλειοψηφίας των ΙΚΤΕΟ του Δικτύου, 
προκειμένου ο κάθε πελάτης να μπορεί να εξυπηρετηθεί 
μέσω της φυσικής παρουσίας του ασφαλιστή. ●

Χρήστος Δασκαλόπουλος
AUTOVISION SAFE

Τελικός στόχος της 
AUTOVISION SAFE 
είναι η οικοδόμηση και η 
διατήρηση μακροχρόνιας 
σχέσης εμπιστοσύνης
με το πελατολόγιο της"

"
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ΑΓΟΡΑ

και έντοκα γραμμάτια), μερίδια αμοι-
βαίων κεφαλαίων και μετοχές 16,61 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 46% σε 
τίτλους εσωτερικού (7,67 δισ. ευρώ) 
και 54% στο εξωτερικό. Αν και το 
μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων 
των ασφαλιστικών εταιρειών παρα-
μένει σήμερα εκτός Ελλάδας, κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2018, τα αντίστοι-
χα ποσοστά ήταν ακόμη χειρότερα. 
41,3% ήταν τοποθετημένο σε εγχώ-
ρια περιουσιακά στοιχεία και 58,7% 
σε τίτλους εξωτερικού.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η 
στροφή που παρατηρήθηκε κατά την 
τελευταία διετία δεν ήταν μεγάλη, ιδί-
ως αν συνεκτιμηθεί ότι τμήμα των πα-
ραπάνω μεταβολών οφείλεται στο ότι 
κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα 
οι ελληνικοί τίτλοι υπεραπέδωσαν σε 
γενικές γραμμές έναντι των ξένων. 

Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι μια 
προτίμηση προς τους "χρεωστικούς 
τίτλους εσωτερικού", καθώς από τα 
3,974 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 
του 2018 το 2019 αυξήθηκαν στα 5,4 
δισ. ευρώ!

Κατά τα λοιπά, οι τοποθετήσεις των 
εγχώριων ασφαλιστικών εταιρει-
ών στο τέλος του 2019 συνέχισαν 
να έχουν αμυντικό χαρακτήρα, με 
δεδομένο ότι οι επενδύσεις σε "χρε-
ωστικούς τίτλους" αποτελούσαν το 
62,6% του συνολικού ενεργητικού 
των ασφαλιστικών εταιρειών, τα με-

ρίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (κυρίως 
ομόλογα και μετοχές) το 15,8%, οι 
μετοχές το 3,4%, τα πάγια, τα δάνεια 
και οι λοιπές απαιτήσεις περίπου το 
10% κ.λπ.

Κύκλοι της αγοράς έχουν επανειλημ-
μένα επισημάνει πως οι ασφαλιστικές 
εταιρείες είναι ο μεγαλύτερος εγχώ-
ριος θεσμικός επενδυτής, που μάλι-
στα είναι σε θέση να προσφέρει πολύ 
περισσότερα στη χρηματοδότηση της 
ελληνικής οικονομίας, κάτω από δύο 
προϋποθέσεις:
• Να τονωθεί η ασφαλιστική παρα-

γωγή, η οποία ως ποσοστό του 
ΑΕΠ βρίσκεται κοντά στο 2%, δη-
λαδή στον πάτο μεταξύ των χωρών 
της ευρωζώνης.

• Να αναβαθμιστεί περαιτέρω η πιστο-
ληπτική ικανότητα της χώρας από 
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

"Είναι γνωστό πως οι επενδύσεις δεν 
διατάσσονται, αλλά έλκονται όταν 
προκύπτουν οι κατάλληλες συνθήκες. 

Αποτελεί κρίσιμο στοιχείο να ανα-
βαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα 
της χώρας, όπως επίσης και να υπάρ-
ξουν περισσότερες και μεγαλύτε-
ρες κρατικές ομολογιακές εκδόσεις, 
προκειμένου η αγορά των ελληνικών 
κρατικών τίτλων να αποκτήσει βάθος 
και εμπορευσιμότητα", αναφέρει χα-
ρακτηριστικά γνωστός παράγοντας 
της ασφαλιστικής αγοράς.

Πέραν αυτών, ας μην ξεχνούμε πως 
το 2020 είναι χρονιά αλλαγής του 
εποπτικού πλαισίου Solvency II.

Είμαστε αναμφίβολα υπέρ ενός αυ-
στηρού εποπτικού πλαισίου, ωστό-
σο θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, 
προκειμένου οι ασφαλιστικές 
εταιρείες να μπορούν να χρηματο-
δοτούν μακροπρόθεσμα projects 
εξασφαλισμένων αποδόσεων, 
όπως για παράδειγμα πράσινες 
επενδύσεις και ανταποδοτικά έργα 
υποδομής.

Όταν ο κλάδος μιλά για την ανάγκη 
θέσπισης φορολογικών κινήτρων, 
τουλάχιστον στα μέτωπα της σύντα-
ξης και της υγείας, τονίζεται κάθε 
φορά πως εκτός από τα οφέλη των 
νοικοκυριών θα προκύψει αξιοση-
μείωτη ώθηση και για το σύνολο της 
οικονομίας. ●

Σ
ημαντικές ευκαιρίες για 
τις Ασφαλιστικές Εται-
ρίες να αυξήσουν τις 
επενδύσεις τους εντός 
Ελλάδος, εκμεταλλευ-

όμενες τη δυναμική του ελληνικού 
Χρηματιστηρίου και των εγχώριων 
Ομολόγων, φαίνεται ότι διαγράφο-
νται στη χρηματιστηριακή Αγορά. 
Ωστόσο, το ενδιαφέρον των Εταιριών 
είναι μάλλον ισχνό. Όπως επισημαί-
νεται σε δημοσίευμα του euro2day.gr 
(4/3/2020):

Παρά τη διστακτική παρατηρούμενη 
στροφή των ασφαλιστικών εταιρει-
ών προς τα εγχώρια περιουσιακά 
στοιχεία (συμβάλλει και το περιβάλ-
λον των αρνητικών επιτοκίων στο 
εξωτερικό) υπάρχουν ακόμη μεγάλα 
περιθώρια προκειμένου ο κλάδος να 
αυξήσει περαιτέρω τις επενδύσεις του 
στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της 
Τραπέζης της Ελλάδος (βλέπε πί-
νακες) στις 31ης Δεκεμβρίου του 
2019 οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν 
επενδεδυμένα σε καταθέσεις, χρε-
ωστικούς τίτλους (κυρίως ομόλογα 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών 
που είναι τοποθετημένες σε τίτλους εξωτερικού και οι προϋποθέσεις 
για αύξηση της συμμετοχής τους σε ελληνικά προϊόντα.

Επενδύσεις

Υπό προϋποθέσεις
οι εγχώριες επενδύσεις των 
ελληνικών Ασφαλιστικών

Οι ασφαλιστικές 
εταιρείες είναι ο 
μεγαλύτερος εγχώριος 
θεσμικός επενδυτής, 
που μάλιστα είναι σε 
θέση να προσφέρει 
πολύ περισσότερα στη 
χρηματοδότηση της 
ελληνικής οικονομίας"

"
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Πριν αναλύσουμε τι μπορούν να κά-
νουν κυβερνήσεις και κεντρικοί τρα-
πεζίτες, τα πρώτα δείγματα παρεμβά-
σεων τα γνωρίζουμε ήδη. Θα πρέπει 
να σκιαγραφήσουμε τα προβλήματα 
που προκύπτουν στην οικονομική 
ζωή από τον COVID-19.

Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα αφο-
ρά την προσφορά αγαθών και υπηρε-
σιών. Όταν κλείνουν εργοστάσια και 
υπηρεσίες είναι προφανής η διάσπα-
ση της αλυσίδας παραγωγής και προ-
μηθειών. Το δεύτερο πρόβλημα έχει 
να κάνει με τη ζήτηση. Κλεισμένοι 
στα σπίτια μας είναι δύσκολο να κατα-
ναλώσουμε αγαθά και υπηρεσίες. Το 
τρίτο έχει να κάνει με τις οργανωμέ-
νες αγορές, όπου ολόκληροι κλάδοι 
και επιχειρηματικά μοντέλα αντιμε-
τωπίζουν τον αφανισμό, με δραματι-
κές συνέπειες για τους εργαζόμενους. 

Οι κυβερνήσεις ανά την υφήλιο έχουν 

υιοθετήσει -με εξαιρέσεις- ακραία μέ-
τρα περιορισμού και τιθάσευσης του 
COVID-19, αρχής γενομένης από την 
Κίνα, επιβάλλοντας την κοινωνική απο-
μόνωση (social distancing). Ελπίζουν 
ότι θα κερδίσουν χρόνο μειώνοντας την 
καμπύλη εξάπλωσης του ιού, προκειμέ-
νου από τη μια να μην καταρρεύσουν τα 
Συστήματα Υγείας και από την άλλη να 
βρεθεί η θεραπεία και το εμβόλιο κατα-
πολέμησής του. Σε οικονομικό επίπεδο 
παρεμβαίνουν, τόσο στην νομισματική 
πολιτική (μείωση επιτοκίων, πολλαπλά 
μέτρα παροχής ρευστότητας στις αγο-
ρές, νέα ποσοτική χαλάρωση που πε-
ριλαμβάνει και εταιρικά ομόλογα), όσο 
και με δημοσιονομικά μέτρα (στήριξη 
εισοδήματος εργαζομένων, αναβολή 
φορολογικών υποχρεώσεων). Εσχά-
τως συζητείται ευρέως και η παροχή 
άμεσης στήριξης σε εταιρείες/κλάδους 
που πλήττονται μέσω απόκτησης μετο-
χικών πακέτων από κυβερνήσεις (κρα-
τικοποιήσεις/εθνικοποιήσεις).           u

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ
ο 2007 ο Nassim 
Nicholas Taleb δημο-
σίευσε ένα βιβλίο (The 
Black Swan) που έμελ-
λε να επηρεάσει κατα-

λυτικά τα επόμενα χρόνια, τόσο τον 
τρόπο σκέψης, όσο και επένδυσης στις 
αγορές. Αντικείμενο του βιβλίου είναι 
οι συνέπειες ενός εντελώς απρόβλε-
πτου γεγονότος στη ζωή μας, που εκ 
των υστέρων εφευρίσκουμε απλοϊκές 
εξηγήσεις για να το αναλύσουμε. Έναν 
μόλις χρόνο μετά την δημοσίευση του 
βιβλίου βιώσαμε την μεγάλη χρηματο-
οικονομική κρίση του 2008. 

Με τις παρεμβάσεις των κεντρικών 
τραπεζών ανά την υφήλιο (αρνητικά 
ή μηδενικά επιτόκια, ποσοτική χαλά-
ρωση κ.λπ.) αποφύγαμε τα χειρότερα 
και από το 2009 μπήκαμε σε έναν 
"ενάρετο" κύκλο οικονομικής ανά-
πτυξης και ανοδικών χρηματαγορών. 
Αυτός ο κύκλος νομοτελειακά κάποτε 
θα τελείωνε, άλλωστε στις αγορές 
όπως και στη ζωή υπάρχει και κακο-
καιρία. Ειδικά δε μετά τις υπερβολές 
της νομισματικής πολιτικής, αλλά και 
των περισσοτέρων κρατών (δημοσιο-

νομικά ελλείμματα σε χρονιές οικονο-
μικής ανάκαμψης). Τελικά χρειάστηκε 
μια πανδημία για να τερματίσει τον 
ενάρετο κύκλο, αλλά η στήλη υπο-
στηρίζει ότι αν δεν ήταν ο COVID-19 
θα υπήρχε κάποια άλλη αφορμή για 
διόρθωση και reset. Δυστυχώς, η 
εμφάνιση του COVID-19 αποτελεί 
"μαύρο κύκνο" για τη ζωή μας και τις 
αγορές μόνον κατ' επίφαση.

Το 2015 ο Bill Gates, συνιδρυτής της 
Microsoft, που πλέον έχει αποσυρθεί 
και ασχολείται με το δικό του ίδρυμα 
για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και της έλλειψης ιατρικών υποδομών 
στον τρίτο κόσμο, σε ομιλία του, που 
μπορείτε να δείτε στο youtube, είχε 
προφητικά μιλήσει για την πιθανό-
τητα πανδημιών με καταστροφικές 
συνέπειες για την υφήλιο.

Τα τελευταία 20 χρόνια η ανθρωπό-
τητα έχει βιώσει πολλαπλούς ιούς, 
που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό είχαν αρνητικές συνέπειες με 
ανθρώπινο και οικονομικό κόστος 
(Ebola, Sars, Mers). Ο COVID-19 ή 
Chinese Virus, όπως αρέσκεται να 

τον αποκαλεί ο Πρόεδρος Τραμπ, έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μεταδοτι-
κότητα, θνησιμότητα) που τον καθι-
στούν απειλή για την προσωπική μας 
ζωή και την οικονομική μας ευημερία 
στη χειρότερη δυνατή στιγμή.

Στο τέλος ενός ιδιαίτερα μακροσκε-
λούς ενάρετου οικονομικού κύκλου, 
που όμως βρίσκει τις περισσότερες 
οικονομίες υπερχρεωμένες και τα μέ-
τρα νομισματικής πολιτικής εξαντλη-
μένα. Το παγκόσμιο χρέος (κρατικό 
και ιδιωτικό) είχε ήδη εκτιναχθεί από 
το 2008 μέχρι σήμερα, τα δε "εργα-
λεία" της νομισματικής πολιτικής (επι-
τόκια, ποσοτική χαλάρωση) είχαν ξε-
περάσει κάθε δημιουργική φαντασία.

Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα 
είναι πόσα περιθώρια υπάρχουν (δη-
μοσιονομικά και νομισματικά) για να 
αντιμετωπίσουμε τον αόρατο και εν 
πολλοίς άγνωστο εχθρό;

Οι δυνητικές συνέπειες στην παγκόσμια 
οικονομία και τις αγορές από τον άνευ 
όπλων πόλεμο με τον κορωνοϊό.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Το αποτύπωμα της πανδημίας

Οι μαύροι κύκνοι
και ο COVID-19

Ολόκληροι κλάδοι 
και επιχειρηματικά 
μοντέλα 
αντιμετωπίζουν 
τον αφανισμό, 
με δραματικές 
συνέπειες για τους 
εργαζόμενους"

"
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Δυστυχώς τα δύσκολα είναι μπροστά 
μας και πριν δούμε το φως στο τέλος 
του τούνελ θα βιώσουμε περαιτέρω 
υποχώρηση και δυνητικά επιχειρημα-
τικά θύματα της κρίσης.

Οι αγορές ομολόγων, πλην των κρατι-
κών με υψηλή αξιολόγηση π.χ. Η.Π.Α 
και Γερμανία, έχουν επίσης υποστεί 
σημαντικές απώλειες, που θα μετρι-
αστούν κάπως από τις αγορές των 
κεντρικών τραπεζών (μόνον για ομό-
λογα επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγη-
σης όχι junk).

Μεγάλος κερδισμένος της αστά-
θειας των αγορών είναι το Αμε-
ρικανικό δολάριο, που λειτουργεί 
σαν ασφαλές καταφύγιο κυρίως για 
λόγους ρευστότητας, διότι δεν υπάρ-
χουν αρκετά δολάρια για να καλύ-
ψουν υποχρεώσεις (επιχειρηματικά 
δολαριακά δάνεια) ανά την υφήλιο.

Οι αξίες των εμπορευμάτων επίσης 
έχουν υποχωρήσει δραματικά με την 
τιμή του αργού πετρελαίου να υπο-
χωρεί την προηγούμενη εβδομάδα 
κατά 24% σε μία ημέρα! Μέχρι να 

αποκατασταθεί η ζήτηση το άμεσο 
μέλλον παραμένει δυσχερές. Τέλος 
στα πολύτιμα μέταλλα είχαμε μεικτές 
συμπεριφορές με τον Χρυσό να απο-
τελεί ασφαλές καταφύγιο με οριακές 
απώλειες, την ώρα που το Ασήμι και 
η Πλατίνα υποχώρησαν σημαντικά.

Αυτό που ισχύει για όλες τις κινητές 
αξίες σε μέρες κρίσης και πανικού, 
είναι η αδυναμία των οργανωμένων 
αγορών να αποτυπώσουν στην πρά-
ξη αξιόπιστες τιμές (breakdown in 
pricing mechanism). Όταν η μετα-

βλητότητα έχει εκτοξευθεί την ώρα 
που η ρευστότητα έχει καταρρεύσει, 
και υπάρχουν αναγκαστικές πωλήσεις 
λόγω margin calls, ο μηχανισμός των 
αποτιμήσεων είναι αναξιόπιστος, ταυ-
τόχρονα όμως δημιουργεί και ευκαι-
ρίες. Για παράδειγμα, την ώρα που ο 
Χρυσός είναι οριακά χαμηλότερα από 
τις αρχές του έτους (-1.5%), οι εται-
ρείες εξόρυξης Χρυσού έχουν υποχω-
ρήσει πάνω από 30% την ώρα που 
καταγράφουν σημαντικότατα κέρδη 
και βελτιώνουν ραγδαία τα οικονομικά 
τους μεγέθη! Είπαμε στον πανικό "πε-

τάς τα νερά της μπανιέρας μαζί με το 
μωρό" όπως λένε οι Αγγλοσάξονες! 

Κλείνοντας αυτήν την πρώτη προσέγ-
γιση της κρίσης θα ήθελα να δώσω 
ένα μήνυμα και μια νότα ψυχραιμίας 
και ελπίδας. Οι γενιές των παππούδων 
και πατεράδων μας βίωσαν πραγματι-
κό -και όχι υβριδικό- πόλεμο και επι-
βίωσαν. Το ίδιο θα συμβεί και με εμάς. 
Θα υποστούμε συμπίεση της ποιότητας 
ζωής μας για παρατεταμένο χρονικά 
διάστημα, αλλά στο τέλος θα βγούμε 
από το τέλμα και θα ξαναζήσουμε μέ-
ρες ομαλότητας και αισιοδοξίας.

Σαν κοινωνία είμαστε δεμένοι με την 
οικογένειά μας και με φιλικά πρόσωπα 
και αυτό θα βοηθήσει στις δύσκολες 
και γεμάτες αβεβαιότητα μέρες και 
μήνες που ακολουθούν. Ας βρούμε 
τρόπους μέσα στην απομόνωση και 
τον εγκλεισμό που ζούμε να φιλοσο-
φήσουμε και τυχόν να αναπροσδιορί-
σουμε τις αξίες μας και τα ιδανικά μας.

Και ας προσέχουμε. Η ζωή είναι πο-
λύτιμη για να την παίρνουμε επι-
πόλαια. Καλή δύναμη και υγεία σε 
όλους. ●

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυστυχώς ο μεγάλος άγνωστος, τόσο 
ιατρικά, όσο και οικονομικά, είναι ο 
χρόνος που θα διαρκέσει ο "πόλε-
μος" και επακόλουθα οι συνέπειές 
του. Γιατροί, ερευνητές, αναλυτές, 
οικονομολόγοι πασχίζουν να παρου-
σιάσουν μοντέλα προβλέψεων, αλλά 
ουσιαστικά βαδίζουν στα τυφλά και 
αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους με 
μεγάλη συχνότητα. Το άγνωστο και 
πρωτοφανές είναι αυτό που φοβίζει 
και προβληματίζει. Και φυσικά καθι-
στά κάθε πρόβλεψη ματαιοπονία. 

Κανείς δεν γνωρίζει τις συνέπειες 
του "πολέμου" σε ανθρώπινο και 
οικονομικό κόστος. Και επακόλου-
θα, τις αντοχές των κοινωνιών και 
των κρατών. Η στήλη θα αποπειραθεί 
να περιγράψει τις δυνητικές συνέπει-
ες στην παγκόσμια οικονομία και τις 
αγορές με την επισήμανση ότι το κά-
νει με εξαιρετικά μεγάλα περιθώρια 
λάθους και αβεβαιότητας. Κάτι σαν 
έναν αφαιρετικό πίνακα. Σε επόμενο 
χρόνο θα περιγράψω και τις γεωπο-
λιτικές εξελίξεις που απορρέουν από 
την πανδημική κρίση. 

Οι πρώτες συνέπειες της καθίζησης 
της οικονομικής δραστηριότητας, που 
είναι ήδη ορατές, αφορούν την ανερ-
γία. Είναι προφανές ότι όσο διαρ-
κεί το "lockdown" της παγκόσμιας 
οικονομίας θα χαθούν αναλογικά 
και δεκάδες εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας, ταυτόχρονα με τον αφανισμό 
εκατομμυρίων επιχειρήσεων, που δεν 
θεωρούνται στρατηγικής σημασίας 
για να διασωθούν.

Σε κάποιες χώρες με πιο ευέλικτες 
εργασιακές συνθήκες, π.χ. Ηνωμένες 
Πολιτείες, τα νούμερα θα σοκάρουν 
και θα θυμίζουν την περίοδο του οι-
κονομικού κραχ το 1929. Σε χώρες 
με πιο στιβαρά μοντέλα κοινωνικής 
προστασίας, αλλά και δημοσιονομι-

κών δυνατοτήτων, π.χ. Γερμανία, το 
πλήγμα σε επίπεδο ανεργίας θα είναι 
σημαντικό αλλά πιο περιορισμένο.

Η αλλαγή του τρόπου ζωής και ερ-
γασίας που θα προκύψει μετά την 
αντιμετώπιση της πανδημίας θα οδη-
γήσει σταδιακά σε αναδιάταξη του 
επιχειρηματικού χάρτη. Θα ακμά-
σουν εταιρείες που προσφέρουν τε-
χνολογικές λύσεις εξ' αποστάσεως 
και θα παρακμάσουν εταιρείες που 
βασίζονται στην προσωπική επαφή 
και συνδιαλλαγή. Δυστυχώς ο και-
νούργιος κόσμος που θα προκύψει 
θα είναι πιο μοναχικός και λιγότερο 
κοινωνικός και αυτό θα διαρκέσει για 
πολλά χρόνια.

Επιστρέφοντας στις οικονομικές συ-
νέπειες, τα δημόσια οικονομικά θα 
υποστούν καθίζηση με τα κράτη να 
επιδίδονται σε παροχές για να απα-
λύνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις και 
την κατάρρευση του διαρθρωτικού 
ιστού των οικονομιών τους. Οι συζη-
τήσεις για απευθείας παροχή ρευστό-
τητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
(helicopter money) είναι προχωρη-
μένες και θα γίνουν πράξη ανάλογα 
και με τις δημοσιονομικές αντοχές 
της κάθε οικονομίας. Ταυτόχρονα οι 
κεντρικές τράπεζες θα προσπαθή-
σουν να αποφύγουν την κατάρρευση 
των Τραπεζικών Συστημάτων, που θα 
επιβαρυνθούν από νέα προβληματι-
κά δάνεια, παρέχοντας ρευστότητα 
και παρεμβαίνοντας με πολλαπλούς 
τρόπους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω 
είναι ότι θα πλημμυρίσει η αγορά με 
ρευστότητα, που κάποια στιγμή θα 
απειλήσει τις οικονομίες με υπερ-
πληθωρισμό (αναφορά στην μεταπο-
λεμική Γερμανία).

Μία ακόμη συνέπεια της πανδημικής 
κρίσης θα είναι η μεταστροφή του 
Δυτικού μοντέλου από τον καπιτα-

λισμό σε ένα μεικτό σχήμα με έντο-
νες δόσεις σοσιαλιστικής οικονομίας 
(χαράς ευαγγέλια για κάποιους). 
Αναπόφευκτα οι κυβερνήσεις, στην 
απόπειρά τους να διασώσουν κρίσι-
μους τομείς της οικονομικής δραστη-
ριότητας αλλά και θέσεις εργασίας, 
θα κρατικοποιήσουν αεροπορικές 
εταιρείες, τράπεζες και εταιρείες 
παροχής δημοσίων αγαθών, όπου 
αυτές είναι ιδιωτικές (π.χ. Χιλή). 
Αυτό δεν θα γίνει συνολικά και πα-
ντού και θα υπάρχουν ασφαλιστικές 
δικλίδες για ιδιωτικοποιήσεις στο 
μέλλον, καθώς και για διοικήσεις με 
ιδιωτικοοικονομικά μοντέλα διακυ-
βέρνησης.

Κάτι αντίστοιχο, αλλά σε μικρότερο 
βαθμό, έγινε για παράδειγμα με την 
Citigroup και την UBS σε Η.Π.Α και 
Ελβετία αντίστοιχα το 2008. Δυστυ-
χώς θα υπάρξουν και επιχειρήσεις μη 
στρατηγικού χαρακτήρα που θα αφε-
θούν στην μοίρα τους. Και φυσικά ούτε 
λόγος να γίνεται για αποκρατικοποιή-
σεις, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. 

Όσον αφορά τις οργανωμένες χρημα-
ταγορές οι συνέπειες είναι ήδη ορα-
τές. Οι μετοχές έχουν υποστεί καθίζη-
ση, που τόσο σε εύρος, αλλά κυρίως 
σε ταχύτητα τρομάζουν. Η μεταβλη-
τότητα (volatility) έχει ξεπεράσει τις 
μέρες του 2008.

Δυστυχώς ο 
καινούργιος κόσμος 
που θα προκύψει θα 
είναι πιο μοναχικός και 
λιγότερο κοινωνικός 
και αυτό θα διαρκέσει 
για πολλά χρόνια"

"

Θα υποστούμε 
συμπίεση της 
ποιότητας ζωής μας 
για παρατεταμένο 
χρονικά διάστημα, 
αλλά στο τέλος θα 
βγούμε από το τέλμα 
και θα ξαναζήσουμε 
μέρες ομαλότητας και 
αισιοδοξίας"

"
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ENGLISH SECTION

Summary

Editorial

The next day
• Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE
 The nightmare called Coronavirus (COVID-19) will, 

eventually, end with very serious losses. However, 
tomorrow nothing will be the same. Coronavirus will 
allow us to be more prepared for "asymmetric threats" 
in the future. Meanwhile, significant changes in our 
lives will profoundly affect employment, business and 
our daily life. The next day will definitely be different…

In Brief

Investments
• INTERLIFE BALANCED FUND: High performances
 INTERLIFE Balanced Fund is an open-end fund 

incorporated in Greece. The Fund's objective is to 
achieve capital growth through capital appreciation 
and income. The Fund invests primarily in listed 
companies, following a bottom-up approach and 
generates income through a diversified portfolio of 
bonds, deposits and money market instruments. The 
total return of INTERLIFE Balanced Fund for the period 
31/12/2018 - 31/12/2019 (one year) was 24,68%. Last 
three years the Fund’s return reached 49,91%. 

Sales Dept.
• NEW Τravel Insurance Programs
 "TRAVEL Care" and "TRAVEL Cancellation" are the new 

Travel Insurance Programs launched in the market 
by INTERLIFE. The new programs meet modern 
consumer’s needs. 

• Workshops for Health & Travel Insurance Programs
 INTERLIFE’S Health, Property and Travel Insurance 

Programs were presented to the company’s associates 
during 2 workshops that were held in the Company’s 
headquarters.

Corporate Social Responsibility

Sponsorships
• Conferences
 INTERLIFE sponsored 2 Conferences: the 6th IFA 

Academy Conference and the 1st Conference of 
Occupational Insurance.

• Down Syndrome Organization of Greece
 INTERLIFE is sponsoring the Down Syndrome 

Organization of Greece. Furthermore, INTERLIFE’s 
employees fundraised for the needs of the Organization.

• Axtida
 INTERLIFE is sponsoring Parents Association for 

the support of Autistic Persons of Northern Greece, 
“AΧTIDA”.

• Live Without Bullying
 INTERLIFE received an award for supporting several 

years KMOP’S "Live Without Bullying" Program.

• Callisto NGO
 INTERLIFE has been sponsoring “Callisto” NGO for 

several years. The NGO’s main activities include 
biodiversity, areas of high natural and aesthetic 
value preservation, Protection Management and 
Research on wild fauna populations, Elaboration and 
Implementation of projects for the protection and 
management of wildlife and the natural environment, 
Awareness Raising, Environmental education, 
planning and training programs.

Human Resources
• Theatrical play “Le Cocu Magnifique”
 INTERLIFE employees attended the avant-premiere of 

the theatrical play “Le Cocu Magnifique” by Fernand 
Crommelynck, a story of love, jealousy, hate and 
passion, following an invitation by National Theater 
of Northern Greece.

The next day
will definitely be different...
Giannis Votsaridis
President & CEO INTERLIFE



www.prosferoallios.gr

Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από υψηλή ευθύνη.
Tην ευθύνη να επιστρέφεις κέρδη στην κοινωνία
και την ευθύνη να φροντίσεις ώστε αυτοί οι πόροι
να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
για να βοηθηθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Γιάννης Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & CEO INTERLIFE

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
“προσφέρω …αλλιώς” είναι ένας από 
τους βασικούς άξονες της λειτουργίας μας.

Με πρωτοβουλίες, δράσεις & χορηγικές ενέργειες 
στοχεύουμε στη διαρκή προσφορά μας στην κοινωνία.

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

ΔΩΡΕΑ 29+ ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: Αθήνα 210 9334 994 / Θεσσαλονίκη 2310 499000
www.interlife.gr


