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Οι προσδοκίες από 
τη νέα Κυβέρνηση
Είθισται, παραμονές εκλογών οι Επι-
χειρηματίες να παρουσιάζουν τα αιτή-
ματα τους και τους προβληματισμούς 
τους στα μεγάλα κόμματα με τίτλους 
στις εφημερίδες, όπως "τι προσδοκά 
ο επιχειρηματικός κόσμος από τη νέα 
Κυβέρνηση" κ.λπ. Συνήθως, σ’ αυ-
τές τις περιπτώσεις οι επιχειρηματίες 
επικεντρώνουν στο τρίπτυχο "Πάτα-
ξη της Γραφειοκρατίας, Χαμηλότεροι 
Φόροι, Σταθεροί Κανόνες Παιχνιδιού 
στο Επιχειρείν", που είναι και τα κύ-
ρια ζητούμενα για τη συγκεκριμένη 
χρονική συγκυρία ώστε η χώρα να 
μπει σε ροή ανάπτυξης. 

Ωστόσο, οι παραπάνω κρίσιμες προ-
ϋποθέσεις δεν θα ήταν λειτουργικές 
εάν δεν συνοδευόταν από δομικές 
μεταρρυθμίσεις σε ένα άλλο κομβικό 
τρίπτυχο:

Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια

Και εξηγούμαι:
Μία χώρα χωρίς ανταγωνιστική Παι-
δεία σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα, 
μια χώρα που, μόνη αυτή διεθνώς 
αρνείται εμμονικά τα ιδιωτικά πανε-
πιστήμια , μια χώρα χωρίς σύνδεση 
του Ακαδημαϊκού με τον Παραγωγικό 
ιστό, χωρίς Έρευνα για τις νέες τάσεις 
στην Απασχόληση -που εν πολλοίς 
καθορίζει και το περιεχόμενο των 
Ακαδημαϊκών Σπουδών- με Πανε-
πιστήμια κομματικοποιημένα, άντρα 
παρακρατικών και παραβατικών στοι-
χείων, με καθηγητές που υφίστανται 
bullying (μέχρι και ξυλοδαρμούς από 
φοιτητές) μία τέτοια χώρα δεν μπορεί 

να διεκδικήσει ανταγωνιστικότητα και 
υψηλή Παραγωγικότητα σε μια πα-
γκοσμιοποιημένη Οικονομία. Γιατί το 
ανθρώπινο δυναμικό μιας Κοινωνίας 
οριοθετεί και το επίπεδο του Επιχει-
ρείν στην Κοινωνία αυτή.

Μια χώρα χωρίς πολιτισμένες συν-
θήκες Υγείας για τους πολίτες της, με 
νοσοκομεία που παρουσιάζουν τριτο-
κοσμική εικόνα, με αμοιβές γιατρών 
αναξιοπρεπείς, με σύστημα Περίθαλ-
ψης κρατικοδίαιτο και κρατικοκεντρι-
κό, που δεν επιτρέπει στους πολίτες 
να επιλέξουν το είδος της ασφάλισης 
και την ποιότητα παροχών Υγείας που 
επιθυμούν, μια τέτοια χώρα υπονο-
μεύει το αυτονόητο δικαίωμα του βα-
ριά φορολογούμενου πολίτη στο υπ’ 
αριθμόν ένα αγαθό: την αξιοπρεπή 
επιβίωση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τη συνολική παραγωγικότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας 
αυτής.

Μια χώρα, τέλος, που αδυνατεί να 
παρέχει συνθήκες ασφαλούς διαβίω-
σης στους πολίτες της, μια Κοινωνία 
με Νόμους που χαϊδεύουν τη σκληρή 
παραβατικότητα και αποφυλακίζουν 
ισοβίτες σε ακτίνα δεκαετίας, μια 
χώρα που ανέχεται καθημερινούς 
βανδαλισμούς στην ιδιωτική και 
επαγγελματική περιουσία -από τους 
κομψά επικαλούμενους "αντεξουσια-
στές"- μια χώρα που αδυνατεί να δια-
χειριστεί ακόμη και την εγκληματικό-
τητα "μεσαίας κλίμακας" (διαρρήξεις 
και ληστείες μέρα – μεσημέρι), μια 
χώρα με "άβατα", υποστελεχωμένη 

Αστυνομία, προκλητική και γενικευ-
μένη ατιμωρησία, αλλά και ανεξήγη-
τη πολιτική ανοχή, αυτή η χώρα δεν 
μπορεί να διεκδικεί Ανάπτυξη, Επεν-
δύσεις, Τουρισμό, γιατί της λείπει ένα 
βασικό και αυτονόητο στοιχείο: Η λε-
γόμενη Κανονικότητα.

Άλλωστε, οι δείκτες Παραβατικότη-
τας και Εγκληματικότητας περιλαμβά-
νονται στα βασικά κριτήρια όλων των 
μετρήσεων για το "φιλικό επενδυτικό 
περιβάλλον" μίας χώρας. Και οι ελ-
ληνικοί δείκτες είναι απογοητευτικοί.

Παιδεία, Υγεία και Ασφάλεια ζητούν 
λοιπόν οι πολίτες, αλλά και οι επιχει-
ρηματίες, από την επόμενη Κυβέρνη-
ση. Γιατί, χωρίς αυτά τα δομικά στοι-
χεία, μία Κοινωνία είναι εξ ορισμού 
δυσλειτουργική και η Οικονομία της, 
κατ’ ακολουθίαν, ανίσχυρη.
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από πάνω:
Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
INTERLIFE, CFO

Δημήτριος Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης, Διευθυντής Νομικής 
Υπηρεσίας INTERLIFE 

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης

Κ
ατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η Εταιρία 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Χρήσης 
του 2018 που έκλεισε με Κέρδη της τάξε-
ως των 10,29 εκατ. € ενώ τα Γραμμένα 
Ασφάλιστρα έφτασαν τα 63,04 εκατ. € 

και τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 75,54 εκατ. € (αύξηση 
8,31% έναντι του 2017). Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν 
οι Επενδύσεις κατά 2,26% (173,16 εκατ. € το 2018 έναντι 
169,33 εκατ. € το 2017) και τα Αποθέματα κατά 4,52% 
(108,63 εκατ. € έναντι 103,93 εκατ. €) με το Δείκτη Κά-
λυψης Αποθεμάτων να παραμένει στο 1,67 και τους Δεί-
κτες SCR να αυξάνονται στο 171,75% (έναντι 140,27% το 
2017) και MCR στο 581,56% (έναντι 510,71% το 2017). 

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, 
εκπροσώπων πολιτικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών φορέων και 
δημοσιογράφων πραγματοποιήθηκε στις 12/6/19 η Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στη Θεσσαλονίκη.

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση Μετόχων

Επιπλέον, η Εταιρία για έκτη συνεχή χρονιά ανακοίνωσε 
την διανομή Μερίσματος στους Μετόχους της ύψους 0,05€ 
ανά μετοχή.

Στη συνέχεια, ο τιμώμενος ομιλητής Δρ. Χρήστος Νούνης, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και του Ταμείου Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), 
αναφέρθηκε στη μεγάλη διείσδυση των ΤΕΑ διεθνώς και 
στον ενισχυτικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη 
των οικονομιών, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού 
στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τις θετικές αποδόσεις που 
κατέγραψαν τα ελληνικά Επαγγελματικά Ταμεία. 

Τέλος, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης στην ομιλία του με 
θέμα "Φυσικές Καταστροφές και Ασφάλιση" προχώρησε 
σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των στοιχείων για τα 
μεγάλα καταστροφικά γεγονότα που έπληξαν την Ελλάδα 
από το 1950 μέχρι τις μέρες μας.

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Βοτσαρίδη:

Φυσικές καταστροφές και Ασφάλιση
Τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα 
παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. 
Το ύψος των οικονομικών απωλειών που προκαλούν αυτά 
τα φαινόμενα παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, γεγονός 
που προβληματίζει τόσο την κοινωνία όσο και τις ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις, στο βαθμό που καλούνται αυτές να 
διαχειριστούν τέτοιας φύσεως ασφαλιστικούς κινδύνους. 
Έτσι, λοιπόν, κατηγοριοποιούνται οι φυσικοί κίνδυνοι:

1. Γεωλογικοί
Χιονοστιβάδα, Σεισμός, Λαχάρ, Κατολίσθηση και Λασπο-
λίσθηση, Καθίζηση, Ηφαιστειακή Έκρηξη

2. Υδρολογικοί
Πλημμύρα, Έκχυση Παγετώνα, Λιμναία Έκρηξη, Παλιρ-
ροιακή δίνη, Κυματανάπαλση, Τσουνάμι  u
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3. Κλιματικοί
Χιονοθύελλα, Παγοθύελλα, Λιώσιμο Παγετώνων, Ξηρα-
σία, Χαλαζόπτωση, Κύμα Καύσωνα, Τυφώνας και Τροπι-
κός κυκλώνας, Σίφωνας

4. Πυρκαγιές
Πυρκαγιά Δάσους

5. Υγεία και Ασθένειες
Επιδημία, Πείνα

6. Διαστημικοί
Συμβάν Πρόσκρουσης, Ηλιακή φλόγα

Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο για 
την Ελλάδα, μια χώρα η οποία έχει υποφέρει πολλάκις 
από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακόμα και από έκρη-
ξη ηφαιστείου (αν πάμε μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω). Κι 
όμως, κάθε φορά που συμβαίνει μία τέτοια καταστροφή, 
μοιάζει σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα από την προηγού-
μενη…

Οι φονικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική αποτελούν 
μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία του σύγχρο-
νου ελληνικού κράτους. Αξίζει όμως να θυμηθούμε και τις 
άλλες πολύνεκρες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τις 
τελευταίες δεκαετίες τη χώρα μας και στιγμάτισαν γενιές 
με τον όλεθρο και τον πόνο που προκάλεσαν.

1953: Οι σεισμοί στο Ιόνιο πέλαγος 
Οι σεισμοί στο Ιόνιο τον Αύγουστο του 1953 είναι μακράν 
η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει την Ελλά-
δα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς άφησαν πίσω τους συ-
νολικά 455 νεκρούς. Από τα 33.300 σπίτια σε Κεφαλονιά, 
Ζάκυνθο και Ιθάκη καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 27.659. 
Η ανοικοδόμηση των τριών νησιών κράτησε 20 χρόνια, 
ενώ το κύμα μετανάστευσης προς την υπόλοιπη Ελλάδα 
και το εξωτερικό έφτασε το 30%.

1961: Η μεγάλη νεροποντή που έπνιξε την Αθήνα
Το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου του 1961 μία καταρρακτώ-
δης νεροποντή μετέτρεψε τους δρόμους της Αθήνας σε χεί-
μαρρους, ενώ προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε πολλές 
περιοχές, από τη Νίκαια και το Φάληρο μέχρι το Αιγάλεω, 
τον Ταύρο και τα Λιόσια. Εκατοντάδες σπίτια κατέρρευσαν 
και χιλιάδες πλημμύρισαν. Τελικός απολογισμός: 43 άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι εκ των οποί-
ων ήταν από φτωχές γειτονιές της Αθήνας και πάνω από 
4.000 άστεγοι.

"Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι 
κάτι το ασυνήθιστο για την Ελλάδα, 
μια χώρα η οποία έχει υποφέρει 
πολλάκις από σεισμούς, πυρκαγιές, 
πλημμύρες, ακόμα και από έκρηξη 
ηφαιστείου"

Από τότε η Αττική γνώρισε πολλές ακόμα πλημμύρες: 
• τον Νοέμβριο 1977, όπου θρηνήσαμε 37 νεκρούς και 
• το 1994, όταν υπερχείλισε το ρέμα του Ποδονίφτη με 

άλλους 9 νεκρούς

1978: Ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης
Στις 11 το βράδυ της 20ής Ιουνίου 1978 ο Εγκέλαδος χτυπά 
την Θεσσαλονίκη με 6,5 Ρίχτερ και συγκλονίζει την πόλη, 
στον πρώτο μεγάλο σεισμό που έπληττε ένα μεγάλο αστικό 
κέντρο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το σοκ ήταν μεγά-
λο. Ακόμη θυμόμαστε τις στιγμές που η γη έτρεμε αλλά και 
τις επόμενες ώρες και μέρες, όταν όλοι είχαμε βγει στους 
δρόμους και αναζητούσαμε τρόπο διαφυγής, την ώρα που 
ρεύμα και τηλέφωνο σε πολλές περιοχές είχε κοπεί.

Συνολικά 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 
οι 29 βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν κατέρρευσε η 8ώροφη 
πολυκατοικία στην πλατεία Ιπποδρομίου. Δεκάδες χιλιά-
δες ήταν τα κτίρια που υπέστησαν βλάβες, όχι μόνο στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και στους όμορους νομούς Κιλκίς, Σερ-
ρών και Χαλκιδικής.

1999: Ο σεισμός στη Πάρνηθα
7 Σεπτεμβρίου 1999: σεισμός στη Πάρνηθα με 5,9 Ρίχτερ. 
Δεν είναι ο ισχυρότερος, όμως είναι ένας από τους πλέον 
πολύνεκρους σεισμούς. Αποτέλεσμα: 143 νεκροί και τε-
ράστιες ζημιές, περισσότερες από κάθε προηγούμενη φυ-
σική καταστροφή στην Ελλάδα. Κι αυτό λόγω του ότι ήταν 
πολύ επιφανειακός (με εστιακό βάθος μικρότερο των 14 
χιλιομέτρων) αλλά και λόγω του ότι το επίκεντρό του ήταν 
μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Τα περισσότερα από τα θύματα του σεισμού έχασαν τη ζωή 
τους από κατάρρευση κτιρίων, μεταξύ αυτών τρία εργοστά-
σια και δύο πολυκατοικίες σε Νέα Φιλαδέλφεια και Μετα-
μόρφωση. Η μεγαλύτερη τραγωδία ήταν αυτή της Ρικομέξ, 
στο Μενίδι, με 39 νεκρούς.

Το κόστος των ζημιών εκτιμήθηκε στα 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Τα περισσότερα "κόκκινα" κτίρια εντοπίστηκαν σε 
Άνω Λιόσια και Αχαρνές.

2007: Η Πελοπόννησος στην πύρινη λαίλαπα
Καλοκαίρι 2007:πολλαπλά πύρινα μέτωπα κάνουν την εμ-
φάνισή τους σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, δημι-
ουργώντας ένα χαοτικό σκηνικό τρόμου που αφήνει πίσω 
του δεκάδες νεκρούς.

Χειρότερη καταστροφή ήταν αυτή του νομού Ηλείας. Η 
πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της 24ης Αυγούστου στη Ζαχά-
ρω και επί τρεις μέρες έκαιγε ασταμάτητα. Απολογισμός: 
37 νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα δά-
σους και δεκάδες χιλιάδες νεκρά ζώα.

Τις ίδιες μέρες, δυο μεγάλες πυρκαγιές στη Μεγαλόπολη 
Αρκαδίας και στην Αρεόπολη Λακωνίας αφήνουν πίσω 
τους 13 νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες ζώα που κάηκαν ζω-
ντανά και εκατομμύρια ελαιόδεντρα που έγιναν στάχτη.

2017 - 2018: Μάνδρα και Μάτι
Νοέμβριος 2017: στην Μάνδρα και τις γύρω περιοχές, με 
βάση τις αυτοψίες που έγιναν από το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, οι ζημιές από τη θεομηνία σε κατοικίες, 
καταστήματα και βιομηχανίες έφθασαν τις 2.500 περιπτώ-
σεις αφήνοντας πίσω 24 νεκρούς.

Οι μέσες αποζημιώσεις που δόθηκαν από το κράτος ήταν 
από 3.000-8.000€, αναλόγως αν αφορούσαν σπίτια ή επι-
χειρήσεις. Τα καταβληθέντα ποσά επιβάρυναν τη φορολογία 
των ήδη υπερφορολογημένων Ελλήνων, στο σύνολό τους 
κατά περίπου 20 εκατ. €, χωρίς να επιλύσουν ουσιαστικά τα 
προβλήματα αυτών που επλήγησαν από τη θεομηνία. Αντί-
στοιχα, οι Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρίες κατέβαλλαν 
αποζημιώσεις σε 326 περιπτώσεις, 177 σπίτια και επιχειρή-
σεις και 149 αυτοκίνητα, γιατί μόνον τόσα ήταν ασφαλισμέ-
να έναντι των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα.

Να σημειωθεί ότι η μέση ασφαλιστική αποζημίωση σε σπί-
τια και επιχειρήσεις ανήλθε στο ποσό των 66.000€ και σε 
αυτοκίνητα στο ποσό των 5.000€. Συνολικά κατεβλήθησαν 
από τις ασφαλιστικές ποσά που υπερβαίνουν τα 12 εκατ. €. 
Επιπλέον, οι αποζημιώσεις αυτές δεν βαρύνουν πουθενά 
το σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων.

Επίσης, επιχειρήσεις όπως η Johnson & Johnson και οι 
αποθήκες της ΑΒ Βασιλόπουλος, ήταν ασφαλισμένες 
απευθείας σε ασφαλιστικές του εξωτερικού, οπότε οι ση-
μαντικές αποζημιώσεις τους δεν περιλαμβάνονται στα πα-
ραπάνω.

Καλοκαίρι 2018: στο Μάτι οι μαζικές αποζημιώσεις θα 
φτάσουν το ποσό των 500 εκατ. €, ως αποτέλεσμα των 
καταστροφικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική. Ήδη η 
ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε στο μεγάλο κύμα απο-
ζημιώσεων, παρά το γεγονός ότι μόλις το 20% των κα-
τοικιών που επλήγησαν ήταν ασφαλισμένες, κι αυτό διότι 
ήταν συνδεδεμένες με δάνεια από τις τράπεζες.  u

Γιάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE
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Ανάλογη είναι και η κατάσταση με τις αποζημιώσεις στα 
οχήματα. Ας μην ξεχνάμε πως στην περιοχή έχουν καεί 
πάνω από 1.000 οχήματα, ενώ αποζημιώσεις θα υπάρξουν 
και για άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπέστησαν σοβα-
ρές ζημιές, δίχως να συμπεριλάβουμε και περιπτώσεις 
ασφαλειών ζωής και ατυχημάτων από τα 100 και πλέον 
θύματα της πύρινης λαίλαπας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 30 εκατ. €, 
ποσό που αναμένεται να αυξηθεί.

Συνοψίζοντας, τα αίτια που προκάλεσαν ζημιές μεταξύ των 
ετών 1993 - 2018 είναι πέντε. Το πλήθος των περιστατι-
κών ανά αιτία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πλήθος
Περιστατικών

Αιτία Ζημιάς

1 Χιονόπτωση

17 Βροχοπτώσεις

3 Δασικές Πυρκαγιές

5 Σεισμοί

2 Πολιτικές Ταραχές

Σύνολο: 28

Από τις παραπάνω αιτίες προκλήθηκαν 24.106 δηλώσεις 
ζημιών (απαιτήσεις) με ποσό συνολικής απαίτησης 358,8 
εκατ. €.

Καταγεγραμμένα Περιστατικά ανά Αιτία Ζημιάς:

Αιτία
Ζημιάς

Πλήθος 
Ζημιών

Ποσό 
Απαίτησης 
(εκατ. €)

Μέση 
Ζημία
(σε €)

Χιονοπτώσεις 646 2,4 3.700

Βροχοπτώσεις 10.412 128,6 12.300

Δασικές πυρκαγιές 1.542 45,8 29.700

Σεισμός 10.313 133,5 12.900

Πολιτικές Ταραχές 1.193 48,5 40.700

ΣΥΝΟΛΟ 24.106 358,8 14.900

Αυτό που παρατηρεί κάποιος είναι ότι η μεγαλύτερη μέση 
ζημία προκλήθηκε από πολιτικές ταραχές και η αμέσως 
επόμενη από δασικές πυρκαγιές. Ακολουθούν ο σεισμός, 
οι βροχοπτώσεις και, τέλος, οι χιονοπτώσεις. 

Όπως γίνεται φανερό, τα περιστατικά έντονων βροχοπτώ-
σεων που προκαλούν καταστροφές στην Ελλάδα εμφανί-
ζονται αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. 

Φυσικές καταστροφές ή φυσικά φαινόμενα;
Ενώ ένα φυσικό φαινόμενο μπορεί να εμπνεύσει πολλούς 
ανθρώπους, οι φυσικές καταστροφές προκαλούν αρνητικά 
συναισθήματα σε όλη την έκταση. 

Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή 
καθιστούν τον πλανήτη μας ολοένα και πιο ευάλωτο στις 
φυσικές καταστροφές. Αυτό επισημάνθηκε από τον ΟΟΣΑ 
και την Παγκόσμια Τράπεζα, ζητώντας από τις κυβερνήσεις 
άμεση δράση στην κατεύθυνση της πρόληψης.

Η έκθεση για τη Δημοσιονομική Ανθεκτικότητα στις Φυσι-
κές Καταστροφές υπολογίζει ότι οι φυσικές καταστροφές 
στοίχισαν σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες 
περίπου 1,2 τρισ. $ σε ζημίες την τελευταία δεκαετία. Το 
ποσό είναι υπερδιπλάσιο από ό,τι η αμέσως προηγούμενη 
περίοδος των δέκα ετών.
• Οι σεισμοί στη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία, πέρα από το 

δραματικό κόστος σε ζωές το 2010 και 2011, στοίχισαν 
το 10% και 20% του ΑΕΠ της χώρας αντίστοιχα. 

• Το 2011 ο σεισμός στην Ιαπωνία, το τσουνάμι και η φυ-
σική καταστροφή που ακολούθησε είχαν ως αποτέλε-
σμα τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2% την αμέσως επό-
μενη χρονιά. Παράλληλα, ανάγκασαν την κυβέρνηση σε 
ένα μεγάλο πρόγραμμα δαπανών για ανοικοδόμηση και 
ανάκαμψη, που ισοδυναμούσε με το 8% του ΑΕΠ και 
κάλυπτε πάνω από το 1/5 του προϋπολογισμού.

Η Πράσινη Βίβλος
Οι καταστροφές στις δημόσιες υποδομές φέρουν υψηλό-
τατο κόστος, ενώ οι διακοπές σε βασικές υπηρεσίες στοι-
χίζουν ακριβότερα. Οι κυβερνήσεις καλούνται τόσο να υι-
οθετήσουν πιο διαφανείς και ξεκάθαρους κανόνες για τις 
αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
υποδομών όσο, κυρίως, να δράσουν προληπτικά, για να 
αποτρέψουν, όπου είναι δυνατόν, τις καταστροφές.

Αυτές που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή, όπως είναι 
οι μεγάλες πυρκαγιές, θα μπορούσαν να έχουν αποφευ-
χθεί, εάν η παγκόσμια κοινότητα είχε κάνει περισσότερα 
για την αποτροπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Όπως ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση είναι ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές, οι οποίες δεν 
προκαλούν μόνο ανθρώπινες απώλειες αλλά και ζημίες 
δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, επηρεάζοντας την οι-
κονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.
Έτσι, λοιπόν, συντάχθηκε από την ΕΕ και την επιτροπή ευ-
ρωπαϊκής ασφάλισης η πράσινη βίβλος (GREEN PAPER, 

για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών κα-
ταστροφών).

Οι καταστροφές πολλές φορές έχουν διασυνοριακές επι-
πτώσεις, απειλώντας ολόκληρες περιοχές σε γειτονικές 
χώρες. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το κόστος μεγά-
λων καταστροφών δεν καλύπτεται επαρκώς από ασφά-
λιση, τα κράτη μέλη ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα με 
μεγάλο δημοσιονομικό βάρος, το οποίο θα μπορούσε να 
προκαλέσει εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες. Συ-
νεπώς, οι φυσικές καταστροφές αποτελούν σημαντικό ζή-
τημα για τους πολίτες, τις ασφαλιστικές και τις κυβερνήσεις 
σε ολόκληρη την Ε.Ε.

• Οι μετεωρολογικές παλίρροιες, οι πλημμύρες ποταμών 
ή οι στιγμιαίες πλημμύρες συγκαταλέγονται μεταξύ των 
κύριων κινδύνων φυσικών καταστροφών στην ΕΕ.

• Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν, επίσης, απειλή, την 
οποία αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τα κράτη μέλη.

• Χιονοθύελλες και ανεμοθύελλες έχουν προκαλέσει, επί-
σης, τα τελευταία χρόνια σημαντικές ζημίες.

• Οι σεισμοί το 2009 και 2012 προκάλεσαν θανάτους, 
τραυματισμούς, καταστροφή κατοικιών και εμπορικών 
ακινήτων. 

Από το 1980 έως το 2011 το κόστος των φυσικών κατα-
στροφών στην ΕΕ ανήλθε σε 445 δις €. Το 50% περίπου 
των ζημιών μπορούν να αποδοθούν σε μεγάλα συμβά-
ντα, όπως οι καταιγίδες Lothar το 1999, Kyrill το 2007 
και Xynthia το 2010, και στις πλημμύρες στην κεντρική 
Ευρώπη το 2002 και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007. Οι 
δαπάνες για αποζημιώσεις λόγω ακραίων καιρικών φαι-
νομένων στα κράτη μέλη του ΕΟΧ αυξήθηκαν από 9 δις 
€ τη δεκαετία του 1980 σε περισσότερα από 13 δις € τη 
δεκαετία του 2000.

Ασφάλιση έναντι καταστροφών 
Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ έδειξε ότι η ασφάλιση ένα-
ντι καταστροφών, εμφανίζει σήμερα σε ορισμένα κράτη, 

χαμηλό βαθμό διείσδυσης. Οι κίνδυνοι πλημμυρών, καται-
γίδων, ή σεισμών είναι, όπως αναμενόταν, ετερογενής στα 
διάφορα κράτη. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές, 
έναντι μεγάλων ζημιών φυσικών καταστροφών, δεν κα-
τάφεραν να ανταποκριθούν πλήρως στους υφιστάμενους 
κινδύνους. Η διείσδυση της ασφάλισης, έναντι θύελλας, 
είναι υψηλή, ενώ έναντι πλημμύρας και σεισμού, είναι 
υψηλότερη, μόνο όμως στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι 
ομαδοποιούνται με άλλους κινδύνους (ολοκληρωμένα πα-
κέτα ασφάλισης).

Η ασφάλιση ανακατανέμει και μειώνει τον χρηματοοικο-
νομικό κίνδυνο που συνδέεται με δυσμενή συμβάντα. Η 
ασφάλιση μεταβιβάζει τους επιμέρους κινδύνους στην 
ασφαλιστική, που ομαδοποιώντας τους κινδύνους, μπορεί 
να μειώσει το ύψος των ζημιών σε οποιαδήποτε συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο. Η παρεχόμενη κάλυψη από την 
ιδιωτική ασφάλιση χρηματοδοτείται μέσω ασφαλίστρων, 
με την υποστήριξη των ιδίων κεφαλαίων. Το ασφάλιστρο 
ισοδυναμεί με την αναμενόμενη ζημία του ασφαλισμένου, 
με το περιθώριο αβεβαιότητας για το συγκεκριμένο κίνδυ-
νο, με το κόστος του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με ένα 
ποσοστό γενικών εξόδων και το επιθυμητό κέρδος. Τα 
ασφάλιστρα επενδύονται σε χρηματοπιστωτικές αγορές, 
στις οποίες όμως οι επενδυτικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να 
σχετίζονται με τον ασφαλιστικό κίνδυνο, ή αντασφαλίζο-
νται ώστε να αφαιρεθεί ένα μέρος του κινδύνου από τον 
πρωτασφαλιστή. Με τον τρόπο αυτό η ασφάλιση επιμερίζει 
τον κίνδυνο της οικονομικής ζημίας. 

Το ειδικό χαρακτηριστικό των φυσικών καταστροφών 
είναι ότι μπορούν να προκαλέσουν ζημία σε πολλές πε-
ριουσίες σε μια δεδομένη περιοχή ταυτόχρονα. Σεισμοί 
σημειώνονται κατά μήκος σεισμικών ρηγμάτων, πλημ-
μύρες προκαλούνται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, 
ενώ οι ανεμοθύελλες κατευθύνονται πολύ συχνά στις 
ακτογραμμές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους 
τύπους κινδύνων, έναντι των οποίων παρέχει κάλυψη η 
ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, όπως η ασφάλιση 
έναντι κλοπής ή πυρκαγιάς. Είναι όμως μάλλον απίθανο, 
χωρίς όμως να αποκλείεται, να κλαπεί ταυτόχρονα μια 
ολόκληρη γειτονιά. 

Εφαρμόζονται δύο κύριες τεχνικές, μέσω των οποίων η 
ασφάλιση μπορεί να αντιμετωπίζει συσχετιζόμενους κιν-
δύνους:
• Η πρώτη συνίσταται στη διασπορά του κινδύνου, ώστε 

να μειωθεί πολύ η πιθανότητα συσχέτισης επιμέρους 
κινδύνων μέσω μιας πιθανής καταστροφής.  u

"...τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
έρθουν αντιμέτωπα με μεγάλο 
δημοσιονομικό βάρος, το οποίο θα 
μπορούσε να προκαλέσει εσωτερικές 
και εξωτερικές ανισορροπίες"

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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μιών, ο ασφαλισμένος λαμβάνει αποζημίωση στο πλαίσιο 
ενός παραμετρικού ασφαλιστικού προγράμματος βάσει δεί-
κτη, χορηγείται αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται 
από ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν ένας προκαθορισμέ-
νος μετεωρολογικός δείκτης αποκλίνει από τον ιστορικό 
μέσο όρο, ανεξαρτήτως της πραγματικής ζημίας. 

Αυτού του είδους η ασφάλιση βασίζεται στη μέτρηση ενός 
αντικειμενικού και ανεξάρτητου δείκτη που σχετίζεται ιδι-
αιτέρως με την πραγματική ζημία. Η παραδοσιακή ασφά-
λιση βάσει αποζημίωσης και η παραμετρική ασφάλιση 
μπορούν να συνδυαστούν. Αξιοποιώντας τα διδάγματα και 
την εμπειρία από διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες, 
η παραμετρική ασφάλιση μπορεί να θεωρηθεί ως λύση για 
τον ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα.

Έτσι επιτυγχάνουμε μείωση ασφαλίστρων και γενικών 
εξόδων, διότι δεν απαιτείται πραγματογνωμοσύνη για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων. Επίσης, επιταχύνει την απο-
ζημίωση και είναι δυνατόν να σχετίζεται με απλούστερα 
ασφαλιστήρια. Η ασφάλιση είναι μια εξαιρετικά σημαντι-
κή απαίτηση για την ανάπτυξη, καθώς οι ανασφάλιστες 
ζημίες είναι δυνατόν να παρατείνουν την φτώχια και να 
εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Εναλλακτικά, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αναπτύσσονται απλουστευμέ-
να εργαλεία μεταβίβασης κινδύνων, όπως τα προϊόντα 
microinsurance. Τέτοια προγράμματα παραμετρικής 
ασφάλισης έχουν εφαρμοστεί, επίσης, με την υποστήριξη 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης σε τρίτες χώρες, 
οι οποίες είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένες σε κινδύνους και-
ρικών φαινομένων και καταστροφών, όπως ξηρασίες, σει-
σμούς και θύελλες.

2η Μετεωρολογική έρευνα 
Η μετεωρολογική έρευνα δύναται να κλιμακωθεί μόνο 
για ευρεία κάλυψη, εάν υπάρχει συστηματική κάλυψη της 
επικράτειας, με μετεωρολογικούς σταθμούς αρκετά κοντά 

στις περιοχές κινδύνου που έχουν χαρτογραφηθεί. Πέραν 
της φυσικής παρουσίας μετεωρολογικών σταθμών, απαι-
τείται συλλογή, διατήρηση, ανταλλαγή και αρχειοθέτηση 
δεδομένων και άμεση διαθεσιμότητά τους σε σχέση με τα 
καλυπτόμενα από ασφάλιση συμβάντα. Η χρήση δορυφο-
ρικών δεδομένων, σε συνδυασμό με αριθμητικές αναλύ-
σεις και προγνώσεις, έχει οδηγήσει ήδη σε συνεχιζόμενη 
αύξηση των δεξιοτήτων. 

Πολλοί οικονομικοί τομείς είναι ευαίσθητοι στις κλιματι-
κές συνθήκες και, συνεπώς, στις μεταβολές του κλίματος. 
Ως εκ τούτου, τα οφέλη της επένδυσης σε μετεωρολογικές 
υποδομές εκτείνονται και πέραν της ανάπτυξης ασφαλιστι-
κών προϊόντων βάσει δείκτη, ιδίως για τα δασοκομικά και 
γεωργικά προϊόντα. Η Επιτροπή διενεργεί σήμερα διαβου-
λεύσεις με στόχο την παροχή στο μέλλον μιας υπηρεσίας 
παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης της γης.

3η Catastrophe Bonds
Τα χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις, όπως τα ομό-
λογα καταστροφών ή άλλα εναλλακτικά μέσα μεταβίβασης 
κινδύνου, είναι δυνατόν να θεωρηθούν αποτελεσματικός 
τρόπος αύξησης της ασφαλιστικής ικανότητας για εξαιρετικά 
απίθανα, χαμηλής συχνότητας, υψηλής σοβαρότητας συμβά-
ντα φυσικών καταστροφών. Για τους ασφαλιστές, τους αντα-
σφαλιστές και τις επιχειρήσεις, τα ομόλογα παρέχουν πολυ-
ετή προστασία έναντι φυσικών καταστροφών με ελάχιστο 
πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Για τους επενδυτές, 
προσφέρουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης και μείωσης 
του κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους, καθώς η αθέτηση 
υποχρεώσεων των ομολόγων δεν σχετίζεται με την αθέτη-
ση υποχρεώσεων των περισσότερων άλλων χρεογράφων. 

Συνοψίζοντας, 
• οι φυσικές καταστροφές από πλευράς οικονομικής ζημί-

ας αντιμετωπίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αν 
όχι στο 100%

• η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είναι μονό-
δρομος για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών

• τα κράτη πρέπει να εντάξουν στα μεσομακροπρόθεσμα 
πλάνα τους λογικές ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδι-
ωτικού Τομέα)

• η παραμετρική ασφάλιση σε συνεργασία με τα δίκτυα 
των μετεωρολογικών σταθμών θα δώσουν άμεσα απο-
τελέσματα και, τέλος

• τα Catastrophe Bonds μπορούν να λύσουν προβλήματα 
χρηματοδότησης  ●

• Μια άλλη κοινή τεχνική είναι η ομαδοποίηση διαφόρων 
τύπων, μη συσχετιζόμενων κινδύνων, σε ένα ενιαίο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, 
θύελλα ή σεισμός.

Δεδομένου ότι κάθε ένας από αυτούς τους κινδύνους εί-
ναι ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον στο συμβόλαιο, 
η ομαδοποίηση μειώνει τους συσσωρευμένους κινδύνους 
οποιασδήποτε επιμέρους απειλής στο συμβόλαιο. 

Οι ασφαλιστικές, που ειδικεύονται στην κάλυψη κινδύ-
νων έναντι φυσικών καταστροφών, μπορούν να παρέχουν 
κάλυψη έναντι συγκεντρωσης κινδύνων που δεν είναι 
ασφαλίσιμοι, λόγω ηθικού κινδύνου ή λόγω του μικρού 
μεγέθους της δεδομένης αγοράς (π.χ. Ελλάδα) ή λόγω του 
υπερβολικού κόστους των απαιτήσεων. 
Ο κανονισμός της ευρωπαίκής επιτροπής ασφάλισης επιτρέ-
πει τη συνεργασία μόνο μέσω κοινοπραξιών (consortium) 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να καταργείται το 
δικαίωμα του ανταγωνισμού των εν λόγω προϊόντων. 

Απαγορεύονται οι όμιλοι που δεν προβλέπονται από τις 
διατάξεις του κανονισμού λόγω υψηλών μεριδίων στην 
αγορά, αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση 
βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού.

Οι κυβερνήσεις, ως ασφαλιστές αλλά και ως αντασφαλι-
στές τελευταίου βαθμού, ενδέχεται να συμμετέχουν ή να 
χρηματοδοτούν ομίλους ασφάλισης έναντι φυσικών κατα-
στροφών, που λαμβάνουν σχετική εντολή από το κράτος. 
Τα εν λόγω ασφαλιστικά προγράμματα μπορούν να ελα-
φρύνουν την πολιτική πίεση για την κατανομή σημαντικών 
κρατικών πόρων μετά από μια φυσική καταστροφή. Ωστό-
σο, το πλαίσιο πρέπει να προλαμβάνει το πρόβλημα του 
ηθικού κινδύνου, καθώς, π.χ., ενδέχεται να ενθαρρύνεται 
η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των κατόχων ασφαλιστηρίων, 
εφόσον γνωρίζουν ότι θα καλυφθούν από δημόσιους πό-
ρους είτε έχουν προστατεύσει τους εαυτούς τους εκ των 
προτέρων είτε όχι. 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Το-
μέα) οι ασφαλιστές είναι δυνατόν να προσφέρουν την 
τεχνογνωσία και τα εργαλεία τους για την αξιολόγηση 
των κινδύνων, την πώληση ασφαλιστηρίων και, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, την παροχή συμβουλών στις κυβερ-
νήσεις κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. 
Οι ασφαλιστές μπορούν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη 
για μεσαίου μεγέθους ζημίες, η κυβέρνηση περιορίζει την 
έκθεσή της και οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν κινδύνους σε 
επίπεδο που είναι εντός των δυνατοτήτων τους. Οι κυβερ-
νήσεις ενδέχεται, επίσης, να διαχειρίζονται προγράμματα 
αντασφάλισης. Είναι δυνατόν να απαιτούν από την ιδιω-
τική αγορά να αναλαμβάνει και να πληρώνει ένα ποσοστό 
του κινδύνου, π.χ. συμφωνίες ποσοστιαίας εκχώρησης. Οι 
κυβερνήσεις είναι δυνατόν να λειτουργούν ως αντασφαλι-
στές τελευταίου βαθμού, αναλαμβάνοντας κινδύνους πάνω 
από ένα ορισμένο επίπεδο ζημίας λόγω καταστροφών, π.χ. 
αντασφάλιση υπερβάλλοντος κεφαλαίου (exess of loss) ή 
περιορισμού ζημιάς (stop-loss). 

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την ικανότητα της κυβέρ-
νησης να επιμερίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο και την ικα-
νότητα της αγοράς να εφαρμόζει ασφαλιστικές αρχές και 
να χρησιμοποιεί επίσης τις διοικητικές της ικανότητες, π.χ. 
την είσπραξη ασφαλίστρων, την εμπορική προώθηση και 
τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, τα δημόσια 
προγράμματα είναι δυνατόν να παρέχουν κάλυψη στα υψη-
λότερα επίπεδα κινδύνου, ενώ η ιδιωτική αγορά εξακο-
λουθεί να αναλαμβάνει ορισμένες ή όλες τις χαμηλότερες 
βαθμίδες κινδύνου.

Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνονται;
Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούλη-
ση, αλλά στην Ευρώπη αυτό είναι μαλλον πολύ δύσκο-
λο. Γνωστή σε όλλους η ρήση "ποιόν θα πρέπει να καλώ 
όταν θέλω να μιλήσω με την Ευρώπη" (Henry Kissinger’s 
famous remark – “Who do I call if I want to speak to 
Europe?”)

Ας δούμε τρεις απ' αυτές:
1η Παραμετρική ασφάλιση έναντι καιρικών φαινομέ-
νων βάσει δείκτη αναφοράς
Στα παραδοσιακά ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν 
φυσικά φαινόμενα η ασφαλιστική αποζημίωση καταβάλ-
λεται κατόπιν αξιολόγησης των ζημιών που έχει υποστεί 
ο ασφαλισμένος.

Μόλις ολοκληρωθεί και συμφωνηθεί η εκτίμηση των ζη-

"Οι ασφαλιστικές, που ειδικεύονται 
στην κάλυψη κινδύνων έναντι 
φυσικών καταστροφών, μπορούν 
να παρέχουν κάλυψη έναντι 
συγκεντρωσης κινδύνων που δεν 
είναι ασφαλίσιμοι"

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης u

"H σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα είναι μονόδρομος για την 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών και τα κράτη πρέπει να 
εντάξουν στα μεσομακροπρόθεσμα 
πλάνα τους λογικές Συμπράξεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα"
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4. Δρ. Απόστολος Αιγυπτιάδης, 
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ
5. Στέλλα Καραθανάση, Τμ. Ανάληψης Κινδύνων 
INTERLIFE
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Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου INTERLIFE, 
Χρήστος Τσαντίλης - Ρέις, Διευθυντής 
Πληροφορικής INTERLIFE, Χρήστος 
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INTERLIFE
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INTERLIFE 
2. Δρ. Ευάγγελου Δρυμπέτα, 
Αντιπροέδρος INTERLIFE
3. Θοδωρής Λιζάρδος, 3Κ Investment Partners
4. Ορέστης Χατζηπαναγής, Μέτοχος
5. Κατερίνα Ιωαννίδου, Διευθύντρια Ανάληψης 
Κινδύνων INTERLIFE & Κατερίνα Καψάλη, 
Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος 
INTERLIFE
6. Μαρία Μηλιώνη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων 
Βορείου Ελλάδος INTERLIFE
7. Λίνα Αγγέλου, Υποδιευθύντρια Ανάληψης 
Κινδύνων Κλάδου Αυτοκινήτου
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2. Τάσος Σταματόπουλος, 
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3. Μαρίνα Παναγιωτοπούλου, 
Product Manager INTERLIFE & 
Εύη Μηντζιώρη, Δικηγόρος, πεύθυνη 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης INTERLIFE

4. Αριστείδης Βασιλειάδης,
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5. Περικλής Καραμυτιλιός, 
National Key Account Manager CARGLASS, 
Δέσποινα Σπαθοπούλου, Υποδιευθύντρια 
Αποζημιώσεων INTERLIFE, 
Κανάρης Παπαναστασόπουλος, 
General Manager, CEO CARGLASS Greece

6. Παναγιώτης Βλαχάβας, Μέτοχος

1. Γιώργος Ντεργιόγλου, Μέτοχος
& Margrit και Κωνσταντίνος Κιουπλίδης, 

Μέτοχοι 

2. Έμυ Μανιαδάκη, Γραμματεία Διοίκησης 
INTERLIFE & Μαγδα Καρασαβίδου, 

Γραμματεία Διεύθυνσης INTERLIFE

3. Θωμάς Ευσταθίου,
www.thesstoday.gr 

4. Χρήστος Βαργεμέζης,
Διευθυντής Grant Thornton
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Ο 
τιμώμενος ομιλητής της 
Γενικής Συνέλευσης, 
Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ένωσης Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφά-

λισης και του Ταμείου Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικο-
νομικών, αναφέρθηκε στη μεγάλη 
διείσδυση των Ταμείων Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης διεθνώς και στον 
ενισχυτικό ρόλο που διαδραματίζουν 
στην ανάπτυξη των οικονομιών, ενώ 
αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού 
στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τις 
θετικές αποδόσεις που κατέγραψαν τα 
ελληνικά Επαγγελματικά Ταμεία.

Ο κ. Νούνης, αφού ευχαρίστησε τη δι-
οίκηση της IΝΤΕRLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ για την πρόσκληση, καλωσόρισε 
τη σύσταση του 20ου Ταμείου Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στη 
χώρα, του ΤΕΑ-IΝΤΕRLIFE ΑΕΕΓΑ, 
προς όφελος των εργαζομένων και 
συνεργατών της εταιρίας και ευχαρί-
στησε για το άμεσο ενδιαφέρον της 
Διοίκησης για εγγραφή στη νεοσύ-
στατη ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., αναγνωρίζοντας 
εμπράκτως το σημαντικό έργο που 

έχει υλοποιηθεί εντός του πρώτου 
έτους λειτουργίας της.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης αφού παρουσίασε το όρα-
μα, τους σκοπούς και τις δράσεις της 
ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., αναφέρθηκε εκτενώς 
στη μεγάλη διείσδυση των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης διεθνώς 
(με συνολικά υπό διαχείριση κεφά-
λαια 43,4 τρις. δολάρια το 2017) και 
στην Ευρώπη (συνολικά 155.441 
Επαγγελματικά Ταμεία με κεφάλαια 
3,8 τρις. ευρώ το 2017) καθώς και 
στον ενισχυτικό ρόλο που διαδραμα-
τίζουν στην ανάπτυξη των οικονομι-
ών των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών 
χωρών όπως η Δανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ελβετία, με 
τα σωρευμένα κεφάλαια του Ενεργη-
τικού τους τα οποία, εκφρασμένα σε 
ποσοστά ΑΕΠ, προσεγγίζουν ή υπερ-
βαίνουν ακόμα και κατά 100% το 
ΑΕΠ των χωρών αυτών.

Εν συνεχεία, παρουσίασε την πο-
ρεία του θεσμού της Επαγγελματικής 
Ασφάλισης στην Ελλάδα τα τελευταία 
17 χρόνια – από το 2002 που εισήχθη 

η σχετική νομοθεσία μέχρι σήμερα – 
υπογραμμίζοντας τη φτωχή συγκο-
μιδή των 20 εν λειτουργία ΤΕΑ με 
συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 
μόλις 1,4 δις. ευρώ στις 31.12.2018 
ή 0,8% του ΑΕΠ με 129.000 περίπου 
ενεργούς ασφαλισμένους σε ΤΕΑ ή 
σε ποσοστό 2,72% επί του οικονομι-
κά ενεργού πληθυσμού.

Ο κ. Νούνης υπογράμμισε τις αξιόλο-
γες θετικές αποδόσεις που κατέγραψαν 
τα ελληνικά Επαγγελματικά Ταμεία 
τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακρο-
πρόθεσμα. Είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι τα πέντε ιστορικότερα, βάσει έτους 
ίδρυσης, ΤΕΑ κατέγραψαν αξιόλογες 
σωρευτικές αποδόσεις (10ετίας και 

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Όραμα, Σκοπός & Δράσεις
της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Δρ. Χρήστος Νούνης,
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

άνω) που κατά μέσο όρο ανήλθαν στο 
31,9%. Γενικά, βάσει στοιχείων της 
EIOPA, οι αποδόσεις των ελληνικών 
ΤΕΑ κατά το χρονικό διάστημα 2011-
2018 έτρεξαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
4,4% ενώ των ευρωπαϊκών επαγγελ-
ματικών ταμείων, κατά το χρονικό διά-
στημα 2004-2017, με 5,1%. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
έθιξε και τα διαχρονικά προβλήματα 
που ανέκοψαν τη διείσδυση των ΤΕΑ 
στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, 
αναφέρθηκε στην αρχική νομοθε-
σία του 2002 που παρουσίαζε πολλά 
κενά, στη βελτίωση του φορολογικού 
πλαισίου το 2013 που ισχύει μέχρι 
σήμερα και προβλέπει αφορολόγη-
τες εισφορές και εφάπαξ παροχές και 
στις θεσμικές βελτιώσεις του 2014 και 
2015 που αφορούσαν την εταιρική δι-
ακυβέρνηση των ΤΕΑ και την οριοθέ-
τηση του επενδυτικού τους πλαισίου. 

Αναφερόμενος στα θέματα που ακό-
μη και σήμερα αποτελούν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη των ΤΕΑ, παρουσίασε 
μια σειρά από προτάσεις βελτίωσης 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που 
η Ένωση έχει υποβάλει τόσο στις αρ-
μόδιες Εποπτικές υπηρεσίες όσο και 
στην πολιτική ηγεσία τόσο του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
όσο και των αρμοδίων των Τομέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης των υπόλοι-
πων κομμάτων.

Ειδικότερα, η Ένωση προτείνει:
Α. Διατήρηση της βασικής φιλοσοφί-

ας του Ν.3029/2002 για τα ΤΕΑ
Β. Ενιαία Εποπτεία για ταχύτερη 

αδειοδότηση νέων ΤΕΑ αλλά και 
αναγκαίες μεταβολές προς την κα-
τεύθυνση απλοποίησης των κατα-
στατικών των υφιστάμενων ΤΕΑ

Γ. Η διαχείριση των ΤΕΑ να γίνεται 
από "οχήματα" που πληρούν συ-

γκεκριμένες προϋποθέσεις λει-
τουργίας και είναι μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα

Δ. Νομοθετική Ρύθμιση για ευνοϊκή 
φορολογική μεταχείριση μεταφο-
ράς αποθεμάτων από ομοειδείς 
δραστηριότητες

Ε. Κατάργηση του ελάχιστου ορίου 
των 100 ατόμων καθώς αυτό πε-
ριορίζει την ίδρυση ΤΕΑ από μι-
κρές επιχειρήσεις

ΣΤ. Δυνατότητα δημιουργίας πολύ-
συμμετοχικών, συλλογικών ταμεί-
ων για ένταξη μεγάλου αριθμού 
μελών και μείωση του λειτουργι-
κού κόστους

Ζ. Εκλογίκευση εξόδων εποπτείας 
που σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα 
υψηλά για φορείς μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα όπως είναι τα ΤΕΑ

Κλείνοντας την παρουσίασή του ο κ. 
Νούνης, χαρακτήρισε μονόδρομο την 
αναζήτηση μιας αποτελεσματικής, 
διεθνώς δοκιμασμένης και βιώσι-
μης λύσης στο πιεστικό ασφαλιστικό 
πρόβλημα που βιώνει η ελληνική 
κοινωνία, που δεν είναι άλλη από 
την ανάπτυξη ενός πολύ-πυλωνικού 
ασφαλιστικού συστήματος με την 
ενεργοποίηση όλων, πολιτικών και 
πολιτών, εργοδοτών και εργαζομέ-
νων προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Τέλος, ανέφερε ότι η ενσωμάτωση 
της νέας κοινοτικής Οδηγίας IORP II 
στο εθνικό δίκαιο σε συνδυασμό με 
την παράλληλη νομοθετική ρύθμιση 
λοιπών σημαντικών θεμάτων θε-
σμικού, εποπτικού και λειτουργικού 
χαρακτήρα που απασχολούν σήμερα 
τα εν ενεργεία επαγγελματικά ταμεία, 
θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση και 
εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμι-
κού πλαισίου λειτουργίας των ΤΕΑ 
στη χώρα μας, δίνοντας την αναγκαία 
ώθηση για την ουσιαστική ανάπτυξη 
του θεσμού  ●

Παρουσίαση του σκοπού και των δράσεων της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., της 
πορείας του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, 
των αποδόσεων που κατέγραψαν τα ελληνικά επαγγελματικά 
ταμεία και της νέας κοινοτικής  Οδηγίας IORP II στο εθνικό Δίκαιο.

Bάσει στοιχείων της 
EIOPA, οι αποδόσεις 
των ελληνικών ΤΕΑ 
κατά το χρονικό 
διάστημα 2011-2018 
έτρεξαν με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 4,4%"

"

Δρ. Χρήστος Π. Νούνης
Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης & Πρόε-
δρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Υπουργείου Οικονομικών

O Χρήστος Νούνης διαθέτει μα-
κρόχρονη εμπειρία σε θέματα κε-
φαλαιαγοράς, διαχείρισης επενδύ-
σεων, τραπεζικών και ασφαλιστι-
κών θεμάτων και επαγγελματικής 
ασφάλισης. Από το 2004 είναι 
στέλεχος του Υπ. Οικονομικών 
ενώ από τον Απρίλιο του 2015 έχει 
εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Προηγουμένως έχει 
απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα 
ως χρηματοοικονομικός αναλυτής, 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
στο Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών. Από το 
2012 είναι μέλος της Επενδυτικής 
Επιτροπής της ΑΕΔΑΚ Ασφαλι-
στικών Οργανισμών του ΕΦΚΑ 
ενώ τον Ιούνιο του 2018 εξελέγην 
Πρόεδρος της νεοσυσταθείσας Ελ-
ληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης.

Διαθέτει επίσης μακρόχρονη διδα-
κτική εμπειρία. Την τελευταία πε-
νταετία διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο 
Μ.Π.Σ. "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ" του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών 
επιστημονικών συνεδρίων χρημα-
τοοικονομικής ενώ πολλά άρθρα 
του έχουν δημοσιευτεί σε σημαντι-
κά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι απόφοιτος του Τμ. Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού & Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΒΑ, ΜSc, PhD) και κάτοχος πιστο-
ποιητικών επαγγελματικής επάρκειας 
των τίτλων "Αναλυτής Μετοχών και 
της Αγοράς" και "Υπεύθυνος Διαχεί-
ρισης Χαρτοφυλακίου" από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς.
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Θ
έμα της ομιλίας του ήταν "Η Στατιστική Συ-
μπερασματολογία βάσει μέτρων απόστασης". 
Το παραπάνω Συνέδριο πραγματοποιείται 
από το 1991 στην πρωτεύουσα της Ρουμανί-
ας, το Βουκουρέστι, και συγκεντρώνει πλη-

θώρα ακαδημαϊκών και φοιτητών τόσο από τη Ρουμανία 
όσο και από το εξωτερικό.

Οι συμμετοχές έφτασαν τις 87 από διάφορα πανεπιστήμια 
κυρίως της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής. Το φετινό 
συνέδριο αφορούσε τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα 
αναφορικά με τη θεωρία των πιθανοτήτων καθώς και τη 
Μαθηματική Στατιστικής. Αναλυτικότερα, τα θέματα τα 
οποία αναπτύχθηκαν εμπίπτουν στις περιοχές των Ανα-

λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, των 
Στοχαστικών Διαδικασιών, της Στατιστικής και της Βελτι-
στοποίησης. 

Οργανωτές του συνεδρίου ήταν το Romanian Society of 
Probability and Statistics, το Bucharest University of 
Economic Studies, το “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” 
Institute of Mathematical Statistics and Applied 
Mathematics και το Simion Stoilow Institute of 
Mathematics of the Romanian Academy. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική προωθεί τη Δια Βίου Μάθηση 
και συγχαίρει τον Χρήστο Μεσελίδη για την επιτυχή συμ-
μετοχή του στο Συνέδριο  ●

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Συμμετοχή στο Συνέδριο SPSR 2019

Εργαζόμενος της INTERLIFE 
ομιλητής σε Συνέδριο 
Στατιστικής και Πιθανοτήτων

Τ
ο "ΤΕΑ INTERLIFE - Ν.Π.Ι.Δ.", είναι Νομι-
κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδο-
σκοπικού Χαρακτήρα με ιδρυτικά μέλη την 
πλειοψηφία των εργαζομένων στον Όμιλο 
INTERLIFE, ενώ έχουν δικαίωμα να συμμε-

τάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου καθώς και όλο το 
Δίκτυο των Συνεργαζόμενων με την Εταιρία Διαμεσολα-
βητών. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
στον έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και 
αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του ΤΕΑ INTERLIFE είναι η χορήγηση στους 
ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασί-
ας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινω-
νική ασφάλιση και συγκεκριμένα Συνταξιοδοτική παροχή 
εφάπαξ ποσού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρία θα κα-

ταβάλλει υποχρεωτικά τακτικές εισφορές για κάθε ασφαλι-
σμένο - εργαζόμενο σε μηνιαία βάση, ενώ για τους ασφαλι-
σμένους - συνεργαζόμενους Διαμεσολαβητές θα καταβάλει 
υποχρεωτικά εισφορές υπολογιζόμενες ως ποσοστό επί του 
ετήσιου τζίρου παραγωγής που θα έχουν πραγματοποιήσει με 
την Εταιρία στο πλαίσιο συνεργασίας τους. Επιπλέον, υπάρχει 
η δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών τόσο από τους 
ασφαλισμένους του Ταμείου όσο και από την Εταιρία.

Η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 
INTERLIFE αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδι-
ασμού της Εταιρίας στο πλαίσιο της πολύχρονης σχέσης 
εμπιστοσύνης που διέπει τις σχέσεις της με τους εργαζό-
μενους και τους συνεργάτες της και τη συμβολή της στη 
βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησής τους  ●

www.teainterlife.gr

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Interlife ΑΑΕΓΑ – ΝΠΙΔ 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019 με την έγκριση του Καταστατικού 
από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/ Τεύχος Β’ 2150/07.06.2019).

Το Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης της INTERLIFE 
είναι γεγονός

Στο "22ο Ρουμανικό Συνέδριο Στατιστικής και Πιθανοτήτων" στις 
10 και 11 Μαΐου, έλαβε μέρος ως ομιλητής ο Χρήστος Μεσελίδης, 
Βοηθός Αναλογιστή στο αντίστοιχο Τμήμα της INTERLIFE 
Ασφαλιστικής.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Κ
αλύπτονται οι υποψή-
φιοι κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής της πρα-
κτικής τους εξέτασης 
για την απόκτηση 

άδειας οδήγησης έναντι του ιδιοκτή-
τη του οχήματος ενώ συμπεριλαμβά-
νεται υποχρεωτικά η Αστική Ευθύνη 
Έναντι Τρίτων για σωματική βλάβη ή 
ζημιές, αλλά και η χρηματική ικανο-
ποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επιση-
μαίνεται ότι στα συγκεκριμένα ασφα-
λιστήρια συμβόλαια "Συμβαλλόμε-
νος" και "Ασφαλιζόμενος" θα είναι ο 
Υποψήφιος Οδηγός και δεν είναι υπο-
χρεωτική η ασφάλιση των oχημάτων 
στην INTERLIFE.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι 
ακόλουθες καλύψεις:
• Απώλεια Ζωής τρίτων προσώπων, 

καθώς και του κυρίου και κατόχου 
του οχήματος

• Χρηματική Ικανοποίηση λόγω ηθι-
κής βλάβης τρίτου, καθώς και του 
κυρίου και κατόχου του οχήματος

• Τραυματισμός τρίτων προσώπων, 
καθώς και του κυρίου και κατόχου 
του οχήματος

• Υλικές Ζημίες σε αντικείμενα τρί-
των, καθώς και του κυρίου και κα-

τόχου του οχήματος
• Προστασία Βonus Μalus
• Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο 

όχημα έως 10.000€
• Επείγουσα Μεταφορά τραυματία
• Αντικατάσταση Οχήματος
• Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα
• Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
• Ίδιες ζημίες εκπαιδευτικού οχήμα-

τος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, 

έως 10.000€ (με απαλλαγή 200€) 
για ΕΙΧ, έως 2.000€ (με απαλλαγή 
500€) για Μοτοσυκλέτες και έως 
5.000€ (απαλλαγή 500€) για Λε-
ωφορεία & Φορτηγά

• Απώλεια χρήσης έως 30 ημέρες 
εκπαιδευτικού οχήματος, συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος, έως 2.000 € 
(με απαλλαγή τις 2 πρώτες εργάσι-
μες ημέρες)  ●

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ασφάλισης που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του νέου Νόμου 4599/19, η Εταιρία δημιούργησε την 
Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη των υποψήφιων οδηγών.

Νέο Πρόγραμμα

Ειδική Ασφαλιστική Κάλυψη 
Υποψήφιων Οδηγών

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

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
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μ
ε στόχο την προ-
ώθηση του Εθε-
λοντισμού και στο 
πλαίσιο του Προ-
γράμματος  ΕΚΕ 

"προσφέρω …αλλιώς" που υλοποι-
εί η INTERLIFE, πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη Αιμοδοσία από 
το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
INTERLIFE στις εγκαταστάσεις της 
έδρας του Ομίλου. Υποστηρίχθηκε 
από κλιμάκιο ιατρών και νοσηλευτών 
του Τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι, για άλλη μια φορά, 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, απο-
δεικνύοντας με αυτή την πράξη αλ-
τρουισμού και αγάπης, την κοινωνική 
τους ευαισθησία. Είναι αξιοσημείωτη 
η αύξηση του αριθμού των εθελο-
ντών στο Σύλλογο, αφού εκτός από 
τους νέους αιμοδότες εργαζόμενους 
στον Όμιλο, συμμετέχουν πλέον στις 
τακτές αιμοδοσίες, συγγενείς και συ-
νεργάτες.

Στόχος ήταν να αυξηθούν οι αιμοδό-
τες και τα αποθέματα σε αίμα, καθώς, 

σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας, σε όλη την Ελ-
λάδα συλλέγονται περίπου 600.000 
μονάδες αίματος ετησίως, που όμως 
δεν καλύπτουν τις υπάρχουσες ανά-
γκες.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
INTERLIFE προωθεί την εθελοντική 
αιμοδοσία ως ελάχιστη προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο πιστεύοντας 
ότι αποτελεί ανώτερη έμπρακτη έκ-
φραση ανθρώπινης συμπεριφοράς 
και κοινωνικής αλληλεγγύης  ●

Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Εθελοντική 
Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Ομίλου.

Δράσεις για την Κοινωνία

Αιμοδοσία Σύλλογου Εθελοντών 
Αιμοδοτών INTERLIFE

Σ
υγκεκριμένα, η Εταιρία 
αποφάσισε να καλύψει τα 
έξοδα δύο αιμοληψιών του 
Συλλόγου το 2019, που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με 
τα κλιμάκια Αιμοδοσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Ρόδου και του Νοσο-
κομείου Παίδων Αγίας Σοφίας στην 
Κάρπαθο. 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Καρπάθου αποτελεί παράδειγμα 
καλής πρακτικής εθελοντισμού και 
προσδίδει επιπλέον αξία στους κα-

τοίκους του ακριτικού νησιού. Έχει 
ως σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά 
αίματος στην Κρατική Υπηρεσία Αιμο-
δοσίας, την οργάνωση αιμοληψιών, 
τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων με στόχο τη διάδοση της εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας καθώς και τη 
διοργάνωση επιστημονικών Διαλέξε-
ων, Σεμιναρίων και Εκθέσεων. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, στηρίζει 
με ιδιαίτερη ευαισθησία κοινωνικούς 
φορείς που προάγουν την εθελοντική 
αιμοδοσία  ●

Στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "προσφέρω …
αλλιώς" που υλοποιεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα 
η INTERLIFE Ασφαλιστική εντάσσεται και η στήριξη των δράσεων 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου.

Χορηγία

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Καρπάθου

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Καρπάθου ιδρύθηκε το 1999 
στην Κάρπαθο με πρωτοβουλία 
του αείμνηστου συμπατριώτη μας 
Μιχαλάκη Η. Μακρή με σκοπό 
την αντιμετώπιση της δυσχέρειας 
εύρεσης μονάδων αίματος των μο-
νίμων κατοίκων της Καρπάθου, σε 
έκτακτα περιστατικά. 

Αναλογικά με τον μόνιμο πληθυ-
σμό του νησιού, ο Σύλλογος Αιμο-
δοτών Καρπάθου είναι κατά γενι-
κή ομολογία πολύ δραστήριος, αν 
ληφθεί υπόψη ότι πολύ μεγαλύτε-
ρες πόλεις δεν έχουν καν Σύλλογο 
Αιμοδοτών. 

Λίγα λόγια
για τον σύλλογο
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μ
ε το σύνθημα "Διαδρομή Αγάπης, 
Πλεύση Ζωής" πραγματοποιήθηκε η 
δράση "Sail for Pink" από το Σύλλογο 
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Αλμα 
Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης που στήριξε για 

έβδομη συνεχή χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός η INTERLIFE 
Ασφαλιστική στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας “προσφέρω …αλλιώς”.

Σκοπός των εκδηλώσεων και της φετινής χρονιάς ήταν 
να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος για 
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και να στηριχθούν 
για άλλη μια χρονιά προγράμματα για την ενημέρωση, την 

ενίσχυση της γυναικείας ταυτότητας, την υποστήριξη γυ-
ναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού αλλά και τη στήριξη 
ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη φετινή δράση του 
"Sail For Pink", υπήρχε κινητή μονάδα του Θεαγενείου, 
όπου οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να εξεταστούν δω-
ρεάν. 

Η INTERLIFE στηρίζει τη δράση του Συλλόγου Γυναικών 
με Καρκίνο του μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης και 
συντονίζεται στην παγκόσμια μάχη ενάντια στην επάρατη 
νόσο, μεταδίδοντας ένα μήνυμα ζωής, δύναμης, χαράς και 
ενέργειας, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη είναι μέρος της φιλοσοφίας της  ●

Η INTERLIFE, με ξεχωριστή ευαισθησία στηρίζει ως χορηγός 
τα τελευταία επτά χρόνια τη δράση του Συλλόγου Γυναικών 
με Καρκίνο του μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης.

Χορηγία στο 7ο Sail for Pink

Διαδρομή Αγάπης
Πλεύση Ζωής

Μ
ε στόχο τη στήρι-
ξη των ανθρώπων 
που ζουν κάτω 
από τα όρια της 
φτώχειας και κιν-

δυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, 
η INTERLIFE προχώρησε, για άλλη 
μια φορά, στη δωρεά δύο τόνων τρο-
φίμων που διατέθηκαν σε Κοινωνικά 
Παντοπωλεία και Συσσίτια στην περί-
οδο των εορτών του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, αποδέκτες της προ-
σφοράς ήταν το Πολυκοινωνικό του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Πα-
ροχή Συσσιτίου του Δήμου Χαϊδαρί-
ου και του Δήμου Περιστερίου στην 
Αττική καθώς και η Δομή Παροχών 
Αγαθών του Ιερού Ναού Αγ. Κωνστα-
ντίνου & Ελένης Αμυνταίου στη Μα-
κεδονία. 

Η πρωτοβουλία αυτή ως δράση αλ-
ληλεγγύης και αρωγής εντάσσεται 
στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης "προσφέρω ...αλλιώς" που 
υλοποιεί η εταιρία τα χρόνια της Οι-
κονομικής Κρίσης με τον αριθμό των 
τροφίμων να φθάνει σήμερα τους 24 
τόνους ●

Με κίνητρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ενισχύονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα με τρόφιμα Κοινωνικά Παντοπωλεία 
και Συσσίτια στον Έβρο, τη Μακεδονία και την Αττική μέσω του 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "προσφέρω ...αλλιώς".

Δράσεις για την Κοινωνία

Ενίσχυση Κοινωνικών 
Παντοπωλείων
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ετησίως στους ωκεανούς – 60% από 
τους οποίους προέρχονται από 5 μό-
νον χώρες της Άπω Ανατολής.

Ωστόσο, πώς αντιδρούμε εμείς οι οι-
κολογικά "ευαίσθητοι" πολίτες απέ-
ναντι στη μαζική αυτή επίθεση του 
ανθρώπου στο Περιβάλλον;

Όπως σωστά το θέτει ο Α. Κούρσαλης 
(Esquire 15/3/19) "Για να πνίξουμε τις 
τύψεις μας, τρώμε βιολογικά γιαούρ-
τια αντί για μπριζόλες και φτιάχνουμε 
μόνοι μας σαπούνια..."

Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε 
χαρτί για να σώσουμε τα δάση, αλλά 
σπάνια συμμετέχουμε σε συλλογικές 
δράσεις Αναδάσωσης ή εθελοντικής 
Πυροπροστασίας. 

Χρησιμοποιούμε καλαμάκια από μα-
καρόνι αντί για πλαστικά, αλλά, αντί-
στοιχα δεν πιέζουμε αποτελεσματικά 
τις κυβερνήσεις μας να υιοθετήσουν 
π.χ. την τεχνική Ιαπώνων επιστη-
μόνων με το ένζυμο που "τρώει" το 
πλαστικό και μπορεί να καθαρίσει 
τους ωκεανούς κατά 94% μέσα σε 20 
χρόνια.

Φορούμε συνθετικές γούνες για να 
προστατεύσουμε τις αλεπούδες και 
τα ρακούν, αλλά ταυτόχρονα τρώμε 
άγριο κυνήγι "που δεν έχει τοξίνες 
και αντιβιοτικά όπως το κρέας εκτρο-
φής…".

Κακά τα ψέματα. Οι γενναίες και 
αποτελεσματικές δράσεις κατά της 
καταστροφής του Περιβάλλοντος, ξε-
κινούν, κατ’ αρχήν, από τη δική μας 
ατομική οικολογική συνείδηση (και 
τις θυσίες που αυτή συνεπάγεται σε 
επίπεδο καταναλωτισμού) και στη 
συνέχεια εξαρτώνται, βέβαια, από τις 
πολιτικές Κρατών και Κυβερνήσεων.

Σε επίπεδο ατομικής προσπάθειας, 
θα έπρεπε, λοιπόν - για να κάνουμε 
μια αρχή - να είμαστε αποφασισμέ-
νοι να "θυσιάσουμε" κάποιες από τις 
καθημερινές μας αυτονόητες ανέσεις 
(π.χ. τη φθηνή ηλεκτρική μας ενέρ-
γεια από υδρογονάνθρακες ή λιγνίτη, 
πιθανόν και ορισμένα αγαπημένα μας 
καταναλωτικά προϊόντα φτιαγμένα 
από "αμαρτωλές" πρώτες ύλες) ώστε 
να συμμετέχουμε στην πράξη σε μια 
ευρύτερη συλλογική προσπάθεια σε 
επίπεδο Πολιτείας.

Αυτό, όμως, αποδεικνύεται ότι είναι 
πολύ πιο δύσκολο, από το να υιοθε-
τούμε ανώδυνες οικολογικές τακτικές 
που καθησυχάζουν τη συνείδησή μας. 
Άλλωστε, όπως είχε πει αφοριστικά 
και ο Fr.Jameson "Μας είναι πιο εύ-
κολο να φανταστούμε το τέλος του 
πλανήτη, παρά το τέλος του καπιτα-
λισμού". 

Παρ’ όλα αυτά, εμείς επιμένουμε να 
είμαστε πιο αισιόδοξοι: Μπορούμε 
ακόμη να σώσουμε τον Πλανήτη - 
χωρίς απαραίτητα να θυσιάσουμε τον 
Καπιταλισμό. 

Ίσως με κάποιες αλλαγές νοοτροπί-
ας στο επίπεδο της καθημερινότητάς 
μας. Ίσως με λιγότερη κατανάλωση 
ενέργειας. Και, βέβαια, με τη στενό-
τερη συνεργασία όλων των λαών, 
στη σωστή χρήση της Τεχνολογίας, 
την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων 
Πηγών, την προστασία των Υδάτινων 
Πόρων κ.ά.

Υπάρχει ακόμη χρόνος να αναστρέ-
ψουμε την κατάσταση. Αρκεί να πα-
ραδεχτούμε το πρόβλημα αντί να το 
κρύβουμε κάτω από το χαλί ●

Ε
ίναι αξιοσημείωτο πόσο 
πολύ απασχολεί τα 
media και την Κοινή 
Γνώμη η κατάκτηση του 
Διαστήματος, η Ρομποτι-

κή, η Τεχνητή Νοημοσύνη και όλοι οι 
κλάδοι της Υψηλής Τεχνολογίας που 
χαϊδεύουν τον ανθρώπινο ναρκισ-
σισμό και μας κάνουν να νιώθουμε 
"μικροί Θεοί". 

Αντίστοιχα, τυφλοί και κωφοί στις 
κραυγές της Φύσης, σφυρίζουμε αδιά-
φορα απέναντι στην Υπερθέρμανση, 
την Κλιματική Αλλαγή, την έκτη μα-
ζική εξαφάνιση ειδών του πλανήτη 
(για την οποία προειδοποιούν οι Βι-
ολόγοι) την υπογεννητικότητα στις 
προηγμένες χώρες, τις αυξανόμενες 
Φυσικές Καταστροφές, την αλόγιστη 
χρήση Πλαστικού που μολύνει τους 
ωκεανούς μας.

Ενδεικτικά, όσον αφορά το τελευ-
ταίο, οι επιστήμονες προειδοποιούν 
ότι μέχρι το 2020 η πλαστική ύλη θα 
κυριαρχεί σε όλο το υδάτινο στοιχείο 
του πλανήτη, εξαφανίζοντας σταδια-
κά όλες τις άλλες μορφές ζωής. Ήδη, 
8,5 εκατ. τόνοι πλαστικού πέφτουν 

"Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο το 
περιβάλλον και να ζούμε με τρόπους που δεν το καταστρέφουν. 
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι και μία καλή ευκαιρία για να 
σκεφτούμε το μέλλον και τις μελλοντικές γενιές", Α.Γκουτέρες, Γ.Γ. ΟΗΕ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Υπάρχει ακόμη χρόνος
Οι γενναίες και αποτελεσματικές δράσεις κατά 
της καταστροφής του Περιβάλλοντος, ξεκινούν, 
κατ’ αρχήν, από τη δική μας ατομική οικολογική 
συνείδηση και στη συνέχεια εξαρτώνται, βέβαια, 
από τις πολιτικές Κρατών και Κυβερνήσεων"

"

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Η 
Εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Ε. δραστηριοποιείται 
στην Ελληνική ασφα-
λιστική αγορά από το 
1956, και αρχικά ιδρύ-

θηκε ως Home Broker για την εξυπη-
ρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών 
του Ομίλου Σαρακάκη.

Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σα-
ρακάκη, είναι ένα είναι από τα πα-
λαιότερα γραφεία ασφαλιστικής Δια-
μεσολάβησης στην ελληνική αγορά. 
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαρακάκη 
δραστηριοποιείται στην αγορά παρο-
χής υπηρεσιών αυτοκίνησης από το 
1922.

Με την ύφεση, στο χώρο της αυτο-
κινητοβιομηχανίας την τελευταία δε-
καετία, η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. στρατηγικά 

επέλεξε να εξελιχθεί σε ανεξάρτητο 
Μεσίτη Ασφαλίσεων, αυξάνοντας την 
εξωστρέφεια της και αναπτύσσοντας 
δραστηριότητα σε όλους τους κλά-
δους ασφάλισης, με συνέπεια σήμερα 
να έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη 
εταιρία Διαμεσολάβησης και παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφάλι-
σης και διαχείρισης κινδύνων. 

Ως πολυκαναλική εταιρεία, διαθέτει 
τα εξής κανάλια πωλήσεων:
• Δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολα-

βητών Πανελλαδικά 
• Δίκτυο επίσημων αντιπροσώπων αυ-

τοκινήτων Honda - Mitsubishi κ.ά. 
• Direct Sales Force
• E -shop 
• Inhouse agency broker

Απασχολεί από 20 άτομα προσωπικό 

και 342 συνεργάτες και διαθέτει δο-
μές τόσο στον κλάδο Οχημάτων όσο 
στους non motor κλάδους και στον 
κλάδο Ζωής και Υγείας.

Εκτός από την INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, η 
Εταιρία συνεργάζεται με τους μεγαλύ-
τερους ασφαλιστικούς ομίλους, όπως 
GENERALI, AXA, AIG, ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INTERAMERICAN, 
ERGO, ALLIANZ, GROUPAMA, 
METLIFE, MONDIAL, DAS, EULER 
HERMES, ATRADIUS, MATRIX και 
το πελατολόγιό της περιλαμβάνει 
εταιρικούς πελάτες, ατομικές επιχει-
ρήσεις αλλά και ιδιώτες.

Στόχος της ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. είναι να 
στηρίζει τους Συνεργάτες και πελάτες 
της (επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες), 
παρέχοντας την πιο αξιόπιστη και 

εξειδικευμένη ασφαλιστική τεχνο-
γνωσία, ώστε να ανταποκρίνεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαι-
τήσεις τους.

Η εμφάνιση ολοένα και περισσότε-
ρων σύγχρονων κινδύνων που απει-
λούν μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη, 
απαιτούν ενημέρωση, εξειδίκευση και 
δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων, που η 
Εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. παρέχει.

Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται 
σε όλους τους κλάδους Ασφάλισης, 
διαθέτει τεχνικά καταρτισμένο και 
πιστοποιημένο προσωπικό και παρέ-
χει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, όπως:

• Μελέτη ασφαλιστικών αναγκών 
και πρόταση του βέλτιστου, από 
άποψη κόστους και όρων ασφάλι-
σης, πλαισίου ασφάλισης

• Μελέτη επικινδυνότητας μιας επι-
χείρησης και προτάσεις βελτίωσης 
της

• Διαχείριση ζημιών μέσω των εξει-
δικευμένων νομικών μας συμβού-
λων

• Ενημέρωση για νέες ασφαλιστικές 
καλύψεις και προϊόντα

• Εξειδίκευση στον κλάδο Οχημάτων
• Ισχυρές Συνεργασίες 
• Δυνατή και σύγχρονη Οργάνωση
• Ευελιξία & Ειδικά προϊόντα 
• Σύγχρονο Ενιαίο και Δυναμικό Λο-

γισμικό σύστημα 
• Public CRM system για ανάπτυξη 

πωλήσεων
• Συνέργειες και προνόμια για τους 

πελάτες 

Όραμά της ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. είναι να 
καταξιωθεί ως η καλύτερη Εταιρεία 
στην αγορά της ασφαλιστικής Διαμε-
σολάβησης, για τους Πελάτες και Συ-

νεργάτες της, προσφέροντας "Ξεχω-
ριστή Εμπειρία", μέσα από αποτελε-
σματικές και καινοτόμες ασφαλιστικές 
υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ανάπτυξη 
και κερδοφορία, λειτουργώντας σε 
ένα περιβάλλον που εμπνέει Αξιοπι-
στία, Σεβασμό και Υπερηφάνεια.

Βασικές αξίες της εταιρίας αποτε-
λούν η Φερεγγυότητα, η Αξιοπιστία, 
η Εμπιστοσύνη, η Ομαδικότητα, ο Σε-
βασμός, η Ακεραιότητα και η Καινο-
τομία  ●

Μία σύγχρονη και αξιόπιστη Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 
που προσφέρει στους πελάτες της κορυφαίες υπηρεσίες.
Silver Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2016

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Σοφία Σικοτάκη,  Γενική Διευθύντρια ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Σαν εταιρεία έχουμε 
στρατηγικά αποφασίσει 
να ενισχύουμε δράσεις 
και εκδηλώσεις που 
στοχεύουν στην ανέλιξη 
και τον εκσυγχρονισμό 
του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή του 
αύριο"

"
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Ο
πως αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα insurance-
eea (20/6/2019), τα εν-
διαφέροντα σημεία του 
νέου κώδικα που θα 

ισχύσει από την 1η Ιουλίου όπως πε-
ριγράφονται στα σχετικά άρθρα, είναι 
δύο. Αυτό που αφορά "επικίνδυνες 
παρεμβάσεις στην οδική συγκοινω-
νία" το οποίο εστιάζει μεταξύ άλλων 
και στην τοποθέτηση παροδίων εμπο-
δίων και προβλέπει ποινές κάθειρξης 
έως δέκα ετών σε περίπτωση πρό-
κλησης βαριάς σωματικής βλάβης, 
πάνω από δέκα έτη για πρόκληση θα-
νάτου και μέχρι ισόβια για πρόκληση 
μεγάλου αριθμού θανάτων.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το άρθρο 
αυτό στο οποίο καθορίζονται θέματα 
σχετιζόμενα με την "επικίνδυνη οδή-
γηση" όπου προβλέπονται επίσης οι 
παραπάνω ποινές αν προκληθούν 
σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή 
θάνατοι από οδηγό που "οδηγεί όχη-
μα μολονότι δεν είναι σε θέση να το 
πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κα-
τανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωμα-
τικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή 

οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφε-
ρειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα 
της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζο-
δρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή 
οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανα-
σφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτω-
μένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση 
σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει 
σε αυτοσχέδιους αγώνες".

Η νέα προσέγγιση συνδυαζόμενη με 
τα προαναφερόμενα που θα ισχύσουν 
σηματοδοτεί και αλλαγές στην τοπο-
θέτηση των ασφαλιστικών εταιρειών 
επί αυτών των θεμάτων που αποτε-
λούν συχνό φαινόμενο αποζημιώσε-
ων αλλά και αντιδικιών μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημα-
ντική αλλαγή επέρχεται και στην 
κατηγοριοποίηση των πλημμελημά-

των. Αυτά διαχωρίζονται σε ελαφριά 
(προβλεπόμενη ποινή μέχρι τρία χρό-
νια) και βαριά (ποινή πάνω από τρία 
χρόνια), ενώ όλες οι ποινές πάνω 
από τρία χρόνια θα εκτίονται κανο-
νικά. Δεν θα υπάρχει η επιλογή της 
αναστολής ή της εξαγοράς. Αυτό ση-
μαίνει ότι ακόμα και στην περίπτωση 
που η δίωξη που θα ασκηθεί θα είναι 

σε βαθμό πλημμελήματος, εάν η ποι-
νή που θα επιβληθεί είναι άνω των 
τριών ετών τότε ο υπαίτιος θα εκτίει 
την ποινή του.

Πρόκειται για μια καθοριστική μετα-
βολή καθώς έως σήμερα για ποινές 
φυλάκισης μέχρι πέντε ετών για αν-
θρωποκτονία "από αμέλεια" ή και 
μεγαλύτερες για πολλαπλά πλημμε-
λήματα μπορούσε να δοθεί αναστολή 
ή και να εξαγοραστούν  ●

Αλλαγές στις αποζημιώσεις που αφορούν Τροχαία ατυχήματα, στη 
λειτουργία της "Νομικής Προστασίας" καθώς και στις διεκδικήσεις 
από την πλευρά των εμπλεκομένων, φέρνει ο νέος Ποινικός 
Κώδικας.

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Τι αλλάζει με το νέο 
Ποινικό Κώδικα

ΑΓΟΡΑ

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Τ.Κ. 57 001 Θέρμη
ΑΘΗΝΑ: Καλλιρρόης 65, Τ.Κ. 11743 Αθήνα

www.interlife.gr  E-mail: info@interlife.gr

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

Καλύψεις Προγράμματος
Νοσοκομειακή Περίθαλψη στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές
Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Επισκέψεις στα Επείγοντα
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις
Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
Μικρές Επεμβάσεις & Ιατρικές Πράξεις

Ποιοτική Φροντίδα Υγείας
για το παιδί σας!

...και ξέχνα
 τις πολύω

ρες αναμον
ές!

...προβλέπει ποινές κάθειρξης έως δέκα ετών σε 
περίπτωση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, 
πάνω από δέκα έτη για πρόκληση θανάτου και μέχρι 
ισόβια για πρόκληση μεγάλου αριθμού θανάτων
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Editorial

Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE
Better Education, Health and Security should be the 
three primary requests to the new Greek government, if 
businessmen were to be asked. 
• Education, because no country can expect 

development without highly rated Universities and 
qualified Human Resources 

• Health, because the greek citizens deserve a decent 
Public Health System, as a basic condition for the 
welfare of the society

• Security, because no potential Investor would trust a 
country with high Criminality Rate and an underfunded 
Police

Apart from lower taxes, less bureaucracy, credit 
opportunities and a stable government, businessmen 
consider the above three requirements as major 
investment incentives.

In Brief

04 Annual General Meeting of INTERLIFE General 
Insurance Company
The Annual General Meeting of INTERLIFE General 
Insurance Company was held on 12.06.2018 at Ktima 
Christidi Venue, Ano Perea Thessaloniki with the 
presence of shareholders representing the majority of 
the share capital.

The Company announced the results of the Year 2018. 
More specifically, Revenues of the company reached € 
10,29 million, while the Written Premiums amounted to 
€ 63,04 million in 2018 and Equity amounted to € 75,54 
million. Investments increased by 2,26% (€ 173,16 

million compared to € 169,33 million in 2017), Reserves 
by 4,52% (€ 108,63 million compared to € 103,93 million 
in 2017). Company’s SCR reached 171,75% (140,27% 
in 2018) and MCR 581,56% (510,71% in 2017). 
Furthermore, The Company announced the distribution of 
dividend to shareholders amounting to € 0,05 per share.

The honored speaker Dr. Christos Nounis, President 
of Hellenic Union of Institutions for Occupational 
Retirement Provision (H.U.I.O.R.P.) and president of 
the Institution for Occupational Retirement Provision 
of the Ministry of Finance (I.O.R.P.M.F.), referred to the 
activities of the Occupational Retirement Institutions 
globally and to the supportive role they play in the 
development of national Economies. He also mentioned 
that the development of a multi-pillar Insurance System 
is the only option for Greece. Summing up, he referred 
to the benefits of the integration of the new EU Directive 
IORP II in the national Law. 

Finally, the President and CEO of INTERLIFE, Giannis 
Votsaridis in his speech titled “Natural Disasters and 
Insurance”, proceeded to a thorough analysis of the 
data concerning the major destructive events which 
affected Greece from 1950 until nowadays (earthquakes 
in the Ionian Sea, Thessaloniki and Athens, floods of 
Mandra, fires in Mati etc.). Furthermore, he referred 
to the cost of major disasters globally and to the 
encountering of such events by the European Union and 
by the authorized Institution established by the EU and 
targeting at the aid to Member States. He summed up 
his speech by mentioning the solutions which have been 
proposed – and already implemented in some countries 
– concerning potential cooperation of Governmental 
Agencies and Insurance Companies (in the form of 
PFIs) to protect the civilians against extreme weather 
conditions in Greece.

18 Occupational Pension Fund of Interlife AAEGA
"Occupational Pension Fund of Interlife AAEGA" - Public 
Entity has been signed by the first members of the 
Fundind Members. 

19 Romanian Conference of Statistics and 
Possibilities
Christos Meselidis, an INTERLIFE’s employee, 
participated as a speaker in the 22nd Romanian 
Conference of Statistics and Possibilities in Bucharest. 
The subject of his speech was “The Statistical Inference 
based on distance measures”.

20 Specific Insurance cover
INTERLIFE General Insurance Company responding to 
insurance needs which arise from legislative changes, 
created α Specific Insurance Cover for driver’s licence 
candidates.

Corporate Social Responsibility

Society
• INTERLIFE donated to Non Profit Organizations two 

tones of food during the Eastern Holidays in order 
to support families in need in the region of Attica, 
Macedonia and Evros.

• Targeting at promote voluntary Blood Donation, 
INTERLIFE organizes Blood Donations Days on regular 
basis at the Company’s Headquarters, supported by 
the public hospital AHEPA and the majority of the 
employees who are taking part voluntarily as blood 
donators.

Sponsorships
• INTERLIFE is sponsoring “Karpathos Blood Donor's 

Association”, actually supporting the local voluntarism 
campaign of the island and at the same time aiding 
social institutions to promote voluntary blood donation.

• INTERLIFE supported the cancer awareness campaign 
“SAIL FOR PINK” of ALMA ZOIS THESSALONIKI, 
awarding a sponsorship. For the 7th consecutive year, 
ALMA ZOIS is promoting awareness against breast 
cancer and prevention diagnosis. 

Environment
Our planet is at breaking point..
Climate change is no longer some distant risk to future 
generations. It is here and now. It is happening across 
forestry, ocean, water, cities and food systems But it’s 
not too late to save it. We can still save our planet. 

It involves the mobilization of states, cities, civil society 
groups, companies, innovators and technologists. It 
involves global supply chains, such as agricultural 
commodities, plastics and electronics. We must learn to 
work with each other, forging new collaborative systems 
to drive long-term environmental improvements.

It’s not too late to save our planet as long as we don’t 
close the eyes to the problem.

English Section 

Summary



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
President & 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 24 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


