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Τείνει να γίνει πλέον αξίωμα για την ελληνική φορολογική πολιτική το ότι "όσο 
περισσότερους φόρους βάζεις, τόσο λιγότερους φόρους εισπράττεις".

Η υπέρογκη αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα – και είναι άξιον απορίας πως δεν το 
βλέπουν και οι υποτιθέμενα εξειδικευμένοι εκπρόσωποι των πιστωτών – προκάλεσε 
μια σειρά στρεβλώσεων στο δημοσιονομικό τοπίο, οι οποίες ξεδιπλώνονται σταδιακά 
και ανατρέπουν μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, πλάνα, 
οικονομικούς στόχους. 

Το πρώτο ορατό αποτέλεσμα είναι η γενικευμένη αύξηση της φοροδιαφυγής στο 
σύνολο του πληθυσμού, με εξαίρεση βέβαια μισθωτούς, συνταξιούχους, μεγάλες 
επιχειρήσεις κλπ που, εκ των πραγμάτων, είναι συνεπείς. 

Το δεύτερο είναι η μαζική φυγή των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όχι κατ’ ανάγκην σε 
φορολογικούς παράδεισους, αλλά σε πιο "λογικές" φορολογικά χώρες.

Η πιο σοβαρή όμως παρενέργεια είναι η αθέατη παγίωση, σε ευρεία στρώματα της 
ελληνικής κοινωνίας, μιας ελαστικότητας στη φορολογική συνείδηση, μιας, κατά 
κάποιο τρόπο, "ηθικής νομιμοποίησης" της φοροδιαφυγής, που, από παράνομη πράξη, 
μετατρέπεται στη συνείδηση του κόσμου σε "κατόρθωμα" που ζητά ενδεχομένως 
επιβράβευση από τον κοινωνικό περίγυρο.

Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά; 
Με μαθηματική ακρίβεια ναι, εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας το στοιχείο του παραλόγου που 
απεικονίζεται στους αριθμούς:
•	 Τα	τελευταία	40	χρόνια	ψηφίστηκαν	στη	χώρα	μας	250	φορολογικοί	Νόμοι	και	

Τροπολογίες	που	προστέθηκαν	σε	άλλους	3.450	Νόμους	και	115.000	ανάλογες	
Υπουργικές αποφάσεις

•	 Οι	φόροι	και	οι	ασφαλιστικές	εισφορές	στην	Ελλάδα	είναι	ανάμεσα	στις	τρεις	
υψηλότερες στην ΕΕ (μαζί με τη Γερμανία και το Βέλγιο), εάν όμως προστεθεί και η 
Εισφορά Αλληλεγγύης ερχόμαστε πανηγυρικά πρώτοι

•	 Το	ελληνικό	Δημόσιο	χάνει	κάθε	χρόνο	περίπου	16	δις	ευρώ	(32%	των	συνολικών	
ετησίων εσόδων του) λόγω της φοροδιαφυγής

Είναι αυτονόητο ότι ακόμη και με το αποτελεσματικότερο φοροεισπρακτικό σύστημα – 
από το οποίο μακράν απέχουμε – οι επιτήδειοι θα εύρισκαν πάντοτε νομότυπους ή μη 
τρόπους να φοροδιαφύγουν, κυρίως λόγω των αμέτρητων αποφάσεων και εγκυκλίων 
που συνθέτουν την παράνοια της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Κι	όμως	θα	ήταν	απλό:	Ένας	flat-tax	της	κατηγορίας	του	15%	που	θα	αφαιρούσε	
το κυριότερο κίνητρο για έναν επίδοξο φοροφυγά, παράλληλα με μια κάθετη 
αυστηροποίηση των ποινών για φοροδιαφυγή (αμερικανικό μοντέλο), που θα απέτρεπε 
τη μεγάλη πλειοψηφία των υπολοίπων να παρανομήσουν. 

Αλλά, κυρίως, ένα τέτοιο φορολογικό μοντέλο θα αποκαθιστούσε το "αίσθημα του 
δικαίου" στους εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρηματίες που καλούνται 
σήμερα	να	αποδώσουν	στο	κράτος	το	60%	-	80%	των	κερδών	τους,	εν	είδη	"κεφαλικού	
φόρου".

Μόνον	που	ο	κεφαλικός	φόρος	στη	διάρκεια	της	Τουρκοκρατίας	ήταν	10%	-	και	ήταν	
ένας από τους λόγους που οδήγησαν τους σκλαβωμένους Έλληνες στην εξέγερση.
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ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ επενδυτικής ένδειας και υψηλής ανεργίας η 

INTERLIFE κατέγραψε κατά το α’ εξάμηνο του 2017 αύξηση του 

συνόλου της Παραγωγής	της	κατά	5,67%	(28,8	εκατ.	€	έναντι	27,2	εκατ.	
€	το	α’	εξάμηνο	του	2016).	

Επιπλέον	η	Εταιρία	σημείωσε	για	8η συνεχή χρονιά αύξηση Κερδών 

με τα Κέρδη προ Φόρων	να	ανέρχονται	σε	8,33	εκατ.	€	έναντι	3,28	
εκατ.	€	το	αντίστοιχο	εξάμηνο	του	2016,	καταγράφοντας	αύξηση	κατά	

153,56%.

Η INTERLIFE, σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα της 

περιόδου που διανύουμε, κατέγραψε επίσης εντυπωσιακή αύξηση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού	της	κατά	10,92%	σε	σχέση	με	το	Δεκέμβριο	
του	2016.

Άνοδος σημειώθηκε επίσης και στα υπόλοιπα μεγέθη της Εταιρίας με 

το σύνολο του Ενεργητικού	να	αυξάνεται	κατά	7,46%	(από	161,09	
εκατ.	€	στις	31/12/2016	σε	173,12	εκατ.	€	την	30/6/2017),	το	σύνολο	

των Επενδύσεων & Διαθεσίμων	κατά	8,58%	(από	149,15	εκατ.	€	στις	
31/12/2016	σε	161,95	εκατ.	€	την	30/6/2017),	ενώ	τα	Ίδια Κεφάλαια 

αυξήθηκαν	κατά	9,94%	(61,16	εκατ.	€	έναντι	55,63	εκατ.	€	στις	

31/12/2016).

Στους επί μέρους κλάδους, η αύξηση της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 

ήταν	της	τάξης	του	2,76%	ενώ	αυτή	των	Λοιπών Κλάδων Ζημιών ήταν 

της	τάξης	του	16,67%.

Οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής 

Ασφαλιστικών	Προβλέψεων)	μειώθηκαν	κατά	1,56%	έναντι	

της	αντίστοιχης	περιόδου	του	2016,	ενώ,	παρά	την	αύξηση	

του Προσωπικού, σταθερό παρέμεινε το σύνολο των Εξόδων 

(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσκτησης και των 

αποζημιώσεων περιόδου, πληρωθέντων και μη) επιβεβαιώνοντας για 

μία ακόμα φορά, τόσο τη συνέπεια της εταιρίας απέναντι στους πελάτες 

της, όσο και τη συνετή διαχείριση των δαπανών της.  ■

εταιρικά νέα

INTERLIFE: Αύξηση Παραγωγής και Κερδοφορίας 
το α’ Εξάμηνο 2017
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Εκδήλωση	για	τη	συνεργασία	INTERLIFE	&	Ομίλου	ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
για το KinderCARE99 στην έδρα της εταιρίας

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ KinderCARE99 που 

δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική και τη συνεργασία της με τον 

Όμιλο	ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ	ενημερώθηκαν	οι	συνεργάτες	της	INTERLIFE	

Βορείου Ελλάδος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα 

της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο. Παραβρέθηκαν 120 και 

πλέον	Διαμεσολαβητές,	επιδεικνύοντας	το	ζωηρό	ενδιαφέρον	των	

επαγγελματιών της Ασφαλιστικής Αγοράς για το πρωτοποριακό αυτό 

πρόγραμμα Υγείας για παιδιά και νέους.

Όπως επεσήμανε ο CEO της INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης η 

συνεργασία του Ομίλου της INTERLIFE με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής 

γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της INTERLIFE για 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και 

σηματοδοτεί τις προοπτικές για ευρύτερες συνέργειες μεταξύ των δύο 

Ομίλων στο μέλλον.

Στη συνέχεια ο κ. Βοτσαρίδης παρουσίασε αναλυτικά το νέο 

πρωτοποριακό πρόγραμμα KinderCARE99 που καλύπτει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες παιδιών και 

νέων	ηλικίας	από	30	ημερών	έως	25	ετών	στην	ιδιαίτερα	προνομιακή	

τιμή των 99 ευρώ ετησίως, ενώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην 

αξία που προσδίδει στην εταιρία η νέα συνεργασία με τον Όμιλο 

Ευρωκλινικής.

Σε χαιρετισμό του ο Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου της 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, Μαρίνος Κατημερτζής αναφέρθηκε στα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνεργασία του Ομίλου 
Ευρωκλινικής με την INTERLIFE Ασφαλιστική. Υπογράμμισε 

πως	ο	Όμιλος	Ευρωκλινικής	διαθέτει	υπερσύγχρονα	Διαγνωστικά,	

Θεραπευτικά και Χειρουργικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων, πλήρως 

οργανωμένων που πληρούν υψηλά κριτήρια ποιότητας.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Γενικής Κλινικής, Κατερίνα Κεχαγιά η οποία παρουσίασε την υποδομή 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ανέφερε πως η Γενική Κλινική εδώ και 

33 χρόνια παρέχει υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές 

υπηρεσίες με κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό όλων των ιατρικών 

και παιδιατρικών ειδικοτήτων, έμπειρους νοσηλευτές, σύγχρονες 

εγκαταστάσεις, και ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που 

ανανεώνεται διαρκώς και επιτρέπει την εφαρμογή πρωτοποριακών 

μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας.

Με επιστημονική εξειδίκευση και με ιατρική τεχνολογία αιχμής 

νοσηλεύονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 20.000 ασθενείς, ενώ 

άλλοι	18.000	εξυπηρετούνται	στα	εξωτερικά	ιατρεία	και	εργαστήρια,	

ενώ, δεν παρέλειψε να τονίσει πως οι νοσηλευόμενοι αντιμετωπίζονται 

με ευαισθησία προθυμία και σεβασμό.  ■
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ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα "Η συμβολή της μαθητείας στη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων" συμμετείχε η INTERLIFE στο 

πλαίσιο της συνεργασίας της με τους συνδιοργανωτές, Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και Ελληνικό 
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR HELLAS, τον Ιούνιο 

στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της πανευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας "Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία", που 

στοχεύει σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις πρακτικής άσκησης, 

μαθητείας και πρώτης απασχόλησης για τους νέους της Ευρώπης, 

καθώς επίσης στο πλαίσιο της υλοποίησης από το CSR HELLAS του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου Eu talent (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Erasmus+), που αποσκοπεί στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας.

Η Πρόεδρος του CSR HELLAS, Μαρία Αλεξίου μίλησε για την 

αξιοποίηση του θεσμού της μαθητείας τη διαδικασία δηλαδή κατάρτισης 

νέων εργαζομένων σε ένα επάγγελμα ή μια τέχνη με έμφαση στην 

πρακτική εξάσκηση, τονίζοντας πως μπορεί να αποτελέσει ένα 

καίριας σημασίας εργαλείο για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

κάθε επιχείρησης. Επεσήμανε πως το ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση 

κριτηρίων ποιότητας στις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις 

θέσεις μαθητείας, καθώς και η προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού 

τέτοιων θέσεων, ώστε ο θεσμός να λειτουργήσει προς όφελος και 

των δύο μερών (επιχειρήσεων - μαθητευόμενων), συμβάλλοντας στη 

μείωση της ανεργίας των νέων. Συγκεκριμένα τόνισε πως μέσω της 

δημιουργίας θέσεων μαθητείας η επιχείρηση αναπτύσσεται, βρίσκει 

υποψήφιους εργαζόμενους που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες 

με συμφερότερους όρους πρόσληψης ενώ παράλληλα αυξάνεται η 

παραγωγικότητα της, επωφελείται από νέες και καινοτόμες ιδέες των 

νέων, εκπαιδεύει μελλοντικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν ήδη καλά 

την εταιρία και βελτιώνει τη φήμη της.

Από τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης του CSR HELLAS, Αλέξανδρο 
Κωστόπουλο παρουσιάστηκαν τα κριτήρια ποιότητας και το Εργαλείο 
Αυτο-αξιολόγησης του επιπέδου ενσωμάτωσης μιας επιχείρησης στα 

προγράμματα μαθητείας, το οποίο έχει εκπονηθεί με τη συνεργασία 

του CSR HELLAS στο πλαίσιο του προγράμματος Eu talent. Στο www.

eutalent.org/csr-europe-survey/	το	τεστ	Αυτο-αξιολόγησης εταιρίας 

είναι διαθέσιμο στα ελληνικά.

Αξίζει να αναφερθεί πως, η Πρόεδρος του CSR HELLAS, Μαρία Αλεξίου, 

δήλωσε εντυπωσιασμένη από τη συνεχή αύξηση των θέσεων εργασίας 

στην INTERLIFE, τη θετική πορεία της εταιρίας παρά την Κρίση αλλά και 

την έντονη κοινωνική της προσφορά.  ■

Συμμετοχή της INTERLIFE σε εκδήλωση 
του ΕΒΕΘ και του CSR HELLAS

εταιρικά νέα
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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους εργαζόμενους της INTERLIFE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: "Management & Σύγχρονες 

Επιχειρήσεις"	πραγματοποιήθηκε	από	τον	Πρόεδρο	του	Διοικητικού	

Συμβουλίου	της	INTERLIFE,	Δημήτριο	Ξουρή	στο	πλαίσιο	της	μέριμνας	

της	Εταιρίας	για	συνεχή	επιμόρφωση	του	Ανθρώπινου	Δυναμικού	της.

Το σεμινάριο συνολικής διάρκειας 10 εκπαιδευτικών ωρών, 

πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου τον Ιούνιο και το 

παρακολούθησαν όλοι οι εργαζόμενοι με στόχο τόσο τη βελτίωση της 

απόδοσης όσο και στη δημιουργία αξίας.

Η συνεχής εκπαίδευση, οι ευκαιρίες ανάπτυξης γνώσεων και 

ικανοτήτων, η αναγνώριση και η απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας μέσα 

από την εργασιακή μάθηση, όπως παρέχονται από την INTERLIFE, 

προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στους εργαζόμενους. Αυτή η αξία 

μεταφράζεται σε ουσιαστικά προσόντα που είναι περιζήτητα διαχρονικά 

στην αγορά εργασίας.  ■

εταιρικά νέα

Λίγα λόγια για το Δημήτριο Ξουρή
Ο	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	της	Εταιρείας,	ο	καθηγητής	κ.	Δημήτριος	Ξουρής,	

είναι	κάτοχος	B.S	Μηχανολογίας	του	Πολυτεχνείου	Wichita	State	

University	του	Kansas	των	ΗΠΑ	και	Master	στη	Διοίκηση	Επιχειρήσεων	

του	ίδιου	πανεπιστημίου.	Ακόμη	είναι	κάτοχος	Ph.D	στη	Διοίκηση	

Επιχειρήσεων	από	το	University	of	Iowa	και	Μεταδιδακτορικού	Post	

–	Doctorate	στην	Οργανωσιακή	Ανάπτυξη	από	το	Harvard	Business	

School	των	ΗΠΑ.	Διετέλεσε	καθηγητής	της	Διοίκησης	Επιχειρήσεων	

και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων στο 

Πανεπιστήμιο	Laval	στο	Quebec	του	Καναδά.	Έχει	εκλεχθεί	τακτικός	

καθηγητής	στην	Οργάνωση	και	Διοίκηση	των	Επιχειρήσεων,	όπου	

διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος επί σειρά ετών, καθώς επίσης 

και Αντιπρύτανης επί των Οικονομικών της πρώην ΑΒΣΘ και νυν 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατά την ακαδημαϊκή του πορεία 

εκλήθη	για	ένα	έτος	ως	Επισκέπτης	Καθηγητής	στο	Business	School	

του	University	of	Georgia	των	ΗΠΑ.	Τα	τελευταία	χρόνια,	διδάσκει	

Οργάνωση	και	Διοίκηση	των	Επιχειρήσεων	στο	Διατμηματικό	

Μεταπτυχιακό	Πρόγραμμα	στη	Διοίκηση	Τεχνολογικών	Συστημάτων	του	

Πολυτεχνείου	του	Δημοκρίτειου	Πανεπιστημίου	Θράκης.
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ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ προς το Σύλλογο Ατόμων με 

Αναπηρία	Ν.	Χαλκιδικής	"Η	ΑΓΑΠΗ"	που	εδρεύει	στον	Πολύγυρο	

Χαλκιδικής επιβεβαίωσε η INTERLIFE ανανεώνοντας τη χορηγία 

ετήσιας	ασφαλιστικής	κάλυψης	του	Ειδικά	Διασκευασμένου	Επιβατικού	

οχήματος, Πολυμορφικού Ταξί (Λευκό Ταξί), ιδιοκτησίας του συλλόγου 

που είναι στη διάθεση των μελών του για τις μετακινήσεις τους.

"Η ΑΓΑΠΗ" ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 από μια ομάδα 

γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρίες, με σκοπό την αντιμετώπιση 

διαφόρων προβλημάτων που η αναπηρία και η κοινωνική 

περιθωριοποίηση δημιουργούν στην καθημερινή τους ζωή. Το Σύλλογο 

σήμερα συγκροτούν γονείς και κηδεμόνες, άτομα με αναπηρίες και 

ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες ως φίλοι και συμπαραστάτες στο 

δύσκολο	αγώνα	τους.	Είναι	ο	μοναδικός	φορέας	στο	Νομό	Χαλκιδικής	

που ασχολείται με την αναπηρία. 

Η προσφορά της INTERLIFE προς την τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα 

στα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας αποτελεί μείζονα 

προτεραιότητα στις δράσεις της.  ■

Ανανέωση της Χορηγίας προς το Σύλλογο "Η ΑΓΑΠΗ"

ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ για την Άγρια Ζωή και τη Φύση 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ	στηρίζει	για	8η	συνεχή	χρονιά	η	INTERLIFE	Ασφαλιστική	

στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 

υλοποιεί για το Περιβάλλον. Οι χορηγίες της εταιρίας αφορούν στην 

ασφάλιση των εθελοντών αλλά και των οχημάτων της Οργάνωσης που 

χρησιμοποιούνται στα εθελοντικά προγράμματα, τη δασοπροστασία, το 

monitoring των άγριων ζώων κ.ά.

Η	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	δημιουργήθηκε	το	2004	στη	Θεσσαλονίκη	από	

επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά 

θέματα. Βασικοί σκοποί της Οργάνωσης είναι η μελέτη, η προστασία 

και η διαχείριση πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, 

της αρκούδας, του λύκου και άλλων απειλούμενων ειδών της 

άγριας πανίδας. Αξίζει να αναφερθεί πως η INTERLIFE στηρίζει τα 

προγράμματα εθελοντικής εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση με 

στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις 

προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στηρίζει 

χορηγικά την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα (Bear 

Emergency	Team	–	BET)	η	οποία	επεμβαίνει	κάθε	φορά	που	κάποιο	

άγριο ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο (περιπτώσεις τροχαίου, λαθροθηρίας 

κλπ) αλλά και σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης ζώων και ανθρώπων.

Η INTERLIFE εκτιμά το έργο της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και συνδράμει οικονομικά 

και ηθικά στην υλοποίηση των δράσεων προστασίας του Περιβάλλοντος 

με στόχο να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των αποτελεσμάτων των 

δράσεών της.  ■

εταιρική κοινωνική ευθύνη

Πολυετής χορηγία της INTERLIFE
στην Περιβαλλοντική Οργάνωση "ΚΑΛΛΙΣΤΩ"
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εταιρική κοινωνική ευθύνη

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) και το 

πρόγραμμα	"Live	Without	Bullying"	που	υλοποιεί	στηρίζει	ως	χορηγός	η	

INTERLIFE Ασφαλιστική. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους αλλά και σε 

ενηλίκους (γονείς και εκπαιδευτικούς). 

Στον πυρήνα των υπηρεσιών του προγράμματος βρίσκεται η 

διαδικτυακή	πλατφόρμα	www.livewithoutbullying.com	(και	η	εφαρμογή	

για κινητά) μέσω της οποίας παρέχονται δωρεάν και ανώνυμα, 

υπηρεσίες συμβουλευτικής από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές 

ψυχολόγους.	Τα	παιδιά	10-18	ετών	μπορούν	να	μπουν	στο	chat	και	

να μιλήσουν ζωντανά με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της επιλογής 

τους, ενώ οι ενήλικες μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια συμβούλων του 

προγράμματος μέσω της υπηρεσίας messaging. 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης πλαισιώνονται από 

καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως και από 

εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται σε σχολεία σε όλη την 

Ελλάδα	(με	την	έγκριση	του	Υπ.	Παιδείας)	ή/και	ηλεκτρονικά	μέσω	της	

εφαρμογής e-learning του ΚΜΟΠ.

Η INTERLIFE υποστηρίζει τη λειτουργία και ανάπτυξη του 

προγράμματος	"Live	Without	Bullying"	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Προσφέρω…αλλιώς" που υλοποιεί.  ■

Μέλη της ομάδας του Live Without Bullying βρέθηκαν στο περίπτερο 

14 “Akademia” και σε ειδικά διαμορφωμένο stand στο προαύλιο 

της ΔΕΘ. Παρουσιάστηκε ζωντανά το πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού καθώς οι 

επισκέπτες ξεναγήθηκαν στην πλατφόρμα www.livewithoutbullying.

com και στη σχετική εφαρμογή για κινητά ενώ προσφέρθηκαν 

αναμνηστικά δώρα.

Η INTERLIFE χορηγός σε πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού
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εταιρική κοινωνική ευθύνη

Αιμοδοσίες για την Τράπεζα Αίματος INTERLIFE

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ για την Τράπεζα Αίματος του 

Ομίλου Εταιριών INTERLIFE, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στις 

εγκαταστάσεις	της	έδρας	του	Ομίλου	σε	συνεργασία	με	το	ΓΝΠΘ	ΑΧΕΠΑ	

Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, για ακόμη μια φορά, ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα για Κατάθεση Ζωής, αποδεικνύοντας με αυτή την πράξη 

αλτρουισμού και αγάπης, την κοινωνική τους ευαισθησία. Είναι 

αξιοσημείωτη η αύξηση του αριθμού των εθελοντών στην Τράπεζα 

Αίματος, αφού εκτός από τους νέους αιμοδότες εργαζόμενους στον 

Όμιλο, συμμετέχουν πλέον στις τακτές αιμοδοσίες συγγενείς και 

συνεργάτες.

Το	ραντεβού	για	την	επόμενη	Αιμοδοσία	ορίστηκε	το	Δεκέμβριο	του	

2017 με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων προκειμένου 

να συνεχιστεί το έργο προσφοράς ζωής προς το συνάνθρωπο.

Οι	εργαζόμενοι	Αιμοδότες	ενημερώθηκαν	από	τη	Διεύθυνση	του	Κέντρου	

Αίματος του ΑΧΕΠΑ για τη δυνατότητα συμβολής στη δημιουργία αρχείου 

δοτών αιμοπεταλιαφαίρεσης και δοτών μυελού των οστών.

Ο Όμιλος INTERLIFE προωθεί την εθελοντική αιμοδοσία ως ελάχιστη 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο πιστεύοντας ότι αποτελεί ανώτερη 

έμπρακτη έκφραση ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  ■

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή 

Αιμοδότη, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας οργάνωσε ανοιχτή καμπάνια 

και ποικίλες δράσεις. Η Τράπεζα Αίματος του Ομίλου Εταιριών 

INTERLIFE, μέλος του Ε.ΚΕ.Α., συμμετείχε στην αιμοδοσία που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του μετρό Συντάγματος μεταφέροντας 

έμπρακτα το μήνυμα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Λίγα λόγια για το Ε.ΚΕ.Α.
Το Ε.ΚΕ.Α. αποτελεί την πιο σοβαρή και αξιόπιστη προσπάθεια των 

τελευταίων δεκαετιών για την άρτια, σταδιακή και επιστημονικά 

αποδεκτή αναδιοργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Στόχος του 

είναι	να	αποτελέσει	τον	επιστημονικό/διοικητικό	φορέα	της	ιατρικής	

των μεταγγίσεων, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθώς 

και αντίστοιχης ποιότητας αίμα και παράγωγα αυτού σε όλη τη χώρα. 

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, 

στον ίδιο χώρο που βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου 

κλασματοποίησης πλάσματος.
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συνεργάτες

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  του  Άγγελου  Αλεξανδρίδη  ιδρύθηκε  το  

1998	στη	Ρόδο	ενώ	σήμερα	δραστηριοποιείται		σε	όλα	τα	Δωδεκάνησα	με		

τρία υποκαταστήματα, δύο  στη  Ρόδο  και  ένα  στην  Λέρο. Παράλληλα 

διαθέτει	ένα	ευρύ	δίκτυο		επαγγελματιών		Ασφαλιστικών	Διαμεσολαβητών		

στα  μεγαλύτερα  νησιά  της  περιοχής.  Με την πολυετή εμπειρία του 

βασίζει την οργάνωση παροχής υπηρεσιών του, τόσο στην INTERLIFE με 

την οποία συνεργάζεται και θεωρεί τη δεύτερη οικογένειά του, όσο και στο 

κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει.

Η εργατικότητα,  η  ειλικρίνεια, η  εξυπηρέτηση  του  πελάτη  και  του  

συνεργάτη αποτελούν για τον ίδιο το  κλειδί  της  επιτυχίας  του.

Με μεγάλη  εμπειρία  σε  όλες  τις  ασφαλιστικές  υπηρεσίες  και 

επιπλέον εξειδίκευση  στον  Κλάδο Πυρός, υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες του με μια ολοκληρωμένη και ευρεία γκάμα 

ασφαλιστικών προϊόντων εστιάζοντας στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, 

Υγείας και Αυτοκινήτου.

Μελλοντικός στόχος  του κ. Αλεξανδρίδη είναι  η  επέκταση των 

Γραφείων		του		σε		όλα		τα		Δωδεκάνησα		και		η		αύξηση		πελατών		

και  συνεργατών,  διατηρώντας  ταυτόχρονα  το  καλό  του  όνομα. 

Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια Ασφαλιστικής Συνείδησης 

καθώς πιστεύει πως αποτελεί μοχλό Ανάπτυξης εργασιών και σταθερής 

σχέσης εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ:	Εθν.	Αντιστάσεως	39,	Τ.Κ.	85100	Ρόδος,	Τηλ.:	22410	23690,	www.aalexandridis.gr,	Email:	drakalex@otenet.gr

ΚΑΛΥΘΙΕΣ:	Τ.Κ.	85105	Ρόδος	,	Τηλ.:	22410	86882	-	ΛΕΡΟΣ:	Πλάτανος	Τ.Κ.	85400,	Τηλ.:	22470	26558

Gold	Member	στο	σύστημα	προνομίων	Premium	&	Bonus
Συνεργάτης	INTERLIFE	από	το	2005

Ασφαλιστικό Γραφείο Άγγελου Αλεξανδρίδη
Εργατικότητα, ειλικρίνεια και εξυπηρέτηση
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αγορά

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ θα μπορούν να μεταφέρουν τα 

Ασφαλιστικά/Συνταξιοδοτικά	τους	δικαιώματα	σε	οποιαδήποτε	χώρα	

μέλος. Αυτό τουλάχιστον εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 

σχετικού κανονισμού που προωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την προοπτική να τεθεί άμεσα σε ισχύ -εντός 

20ημέρου- χωρίς να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος και διαδικασία 

ενσωμάτωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.

Όπως	επισημαίνεται	στην	“Καθημερινή”	(23/7/2017),	πρόκειται	για	

τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος (Pan 

European	Personal	Pensions	-	PEPP)	για	την	ενίσχυση	της	ατομικής	

αποταμίευσης με βάση ενιαίους κανόνες. 

Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δείξει τη σημασία 

που έχει η προώθηση της ιδέας της συμπληρωματικής σύνταξης από 

ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επαγγελματικά ταμεία, ακόμη 

και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί η 

ατομική αποταμίευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως διαπιστώνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο της ανακοίνωσης για τη δημιουργία 

του	PEPP,	μόνο	το	27%	των	Ευρωπαίων	ηλικίας	μεταξύ	25	και	59	

ετών έχει συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Η 

προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη-μέλη, ενώ σε ορισμένα 

άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία της ευρωπαϊκής 

αποταμίευσης μέσω του PEPP, τα χαρακτηριστικά του νέου 

ασφαλιστικού προϊόντος θα εγκριθούν από την EIOPA, την ευρωπαϊκή 

αρχή για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των 

επαγγελματικών ταμείων, ενώ ενιαίοι θα είναι και οι κανόνες διανομής 

τους από τους διαφορετικούς παρόχους στην Ε.Ε. Πρόκειται ουσιαστικά 

για το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν με κοινές προδιαγραφές που θα 

πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από τους επόπτες, κάτι που θα 

διαφοροποιήσει τη μέχρι σήμερα πρακτική της ιδιωτικής ασφάλισης, η 

οποία δεν διέπεται από ενιαίους κανόνες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα 

βασικά χαρακτηριστικά ενός ασφαλιστικού προγράμματος.

Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της Επιτροπής 

για τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα 

κράτη-μέλη να χορηγήσουν στα PEPP την ίδια φορολογική μεταχείριση 

με εκείνη που εφαρμόζεται σε παρεμφερή υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, 

ακόμη και αν το ΡΕΡΡ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα εθνικά κριτήρια 

για τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα κράτη-μέλη καλούνται επίσης 

να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη φορολόγηση των 

υφιστάμενων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τους, οι οποίες 

αναμένεται να ευνοήσουν τη σύγκλιση των φορολογικών καθεστώτων.

Το PEPP, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε., θα επιτρέψει στους 

καταναλωτές να συμπληρώνουν εκουσίως τις αποταμιεύσεις τους 

ενόψει της συνταξιοδότησής τους και να τυγχάνουν παράλληλα 

ισχυρής προστασίας ως καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν το 

δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε πέντε έτη –τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό– με ανώτατο όριο κόστους, ενώ ελεύθερη θα 

είναι και η μεταφορά τους μεταξύ κρατών-μελών, προκειμένου οι 

αποταμιευτές PEPP να είναι σε θέση να συνεχίσουν την ασφάλισή τους 

στο πρόγραμμα, ακόμα και όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος-μέλος. 

Οι αποταμιευτές θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής από 

ένα ευρύ φάσμα παρόχων PEPP, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν 

την έγκριση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων.  ■

Ιδιωτικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα:
τώρα γίνονται Πανευρωπαϊκά 

...θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν 
πάροχο κάθε πέντε έτη –τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό– με 
ανώτατο όριο κόστους, ενώ ελεύθερη θα 
είναι και η μεταφορά τους μεταξύ κρατών-
μελών, προκειμένου οι αποταμιευτές 
PEPP να είναι σε θέση να συνεχίσουν την 
ασφάλισή τους στο πρόγραμμα
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ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, χωρίς 

να παρέχουν έντονες συγκινήσεις, 

προβλημάτισαν με το αποτέλεσμά τους και 

κυρίως με την προοπτική της Ευρώπης στο 

μέλλον. Η ενδυνάμωση των ακροδεξιών 

- ξενοφοβικών κομμάτων συνεχίστηκε 

ακάθεκτη μετά τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

σε Γαλλία και Ολλανδία. Μεγάλα κομμάτια 

της κοινωνίας αισθάνονται αποκομμένα και 

αποστρέφονται τα παραδοσιακά πολιτικά 

κόμματα.	Τόσο	το	CDU	της	Μέρκελ	όσο	και	το	

Σοσιαλιστικό κόμμα του Σουλτς σημείωσαν 

το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα μετά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Γαλλία 

οι Σοσιαλιστές σχεδόν εξαφανίστηκαν από 

τον χάρτη και η κεντροδεξιά σημείωσε 

περιφανή ήττα. Το αργότερο μέχρι τον 

Μάιο	του	2018	θα	διεξαχθούν	εκλογές	στην	

Ιταλία, που έχει πληγεί από την οικονομική 

κρίση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις 

τρεις προαναφερόμενες χώρες. Και αυτό το 

χρονικό διάστημα η Καταλονία συγκλονίζεται 

συθέμελα από την απόπειρα δημοψηφίσματος 

για την απόσχισή της, με την Μαδρίτη να 

αντιδρά δυναμικά. Το παζλ της Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης δεν ήταν ποτέ πιο δυσεπίλυτο. 

Φαινομενικά η Ευρώπη τα πάει καλά. 

Οι οικονομικοί δείκτες ανακάμπτουν, η 

ανεργία	μειώνεται,	ο	Ντράγκι	σύντομα	θα	

ανακοινώσει περιορισμό της ποσοτικής 

χαλάρωσης, το Ευρώ ανατιμάται έντονα 

απόρροια της οικονομικής ανόδου και της 

αισιοδοξίας για πολιτικές πρωτοβουλίες. Η 

Ευρώπη	ανακάμπτει!	Δυστυχώς	η	πρόσοψη	

του κτηρίου που ονομάζεται Ευρωζώνη δεν 

αντανακλά τη στιβαρότητα των θεμελίων της. 

Στην αρχή ήλθε το Brexit, που σηματοδοτεί 

την πρώτη αποχώρηση χώρας, και μάλιστα 

σημαντικής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 

βασικός λόγος δεν ήταν ο εθνικισμός των 

Βρετανών αλλά η απέχθειά τους έναντι των 

Βρυξελλών και των αποφάσεων που τους 

δεσμεύουν σε πολλαπλά επίπεδα. Οι Βρετανοί 

θέλουν να επανακτήσουν τον έλεγχο της 

χώρας τους με κάθε οικονομικό κόστος και 

συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Στη χώρα 

μας έχουμε απολέσει εδώ και πολλά χρόνια τη 

δυνατότητα να αποφασίζουμε για τα του οίκου 

μας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και για τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι κοινωνίες αντιδρούν με τη ψήφο τους. 

Μετά το καμπανάκι της Βρετανικής εξόδου, 

οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, με προεξάρχον τον 

Μακρόν, μας περιγράφουν σκιωδώς μια 

φυγή προς τα εμπρός με μεγάλες δόσεις 

ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Το εγχείρημα μόλις έγινε πιο δύσκολο μετά 

το αποτέλεσμα των Γερμανικών εκλογών και 

τον κυβερνητικό συνασπισμό "Τζαμάικα" που 

κυοφορείται. Ο δρόμος για την περαιτέρω 

ενίσχυση των θεσμών και ενοποίησης των 

κρατών μελλών είναι τουλάχιστον δύσβατος 

και, όπως στο εθνικό μας ράλι Ακρόπολις, θα 

αφήσει	πολλούς	στην	άκρη	του.	Δυστυχώς	

ο πρώτος υποψήφιος για να μην τερματίσει, 

είναι η χώρα μας. 

Επενδυτικά η Ευρώπη -στη μετά Μακρόν 

εποχή- είναι της μόδας. Κεφάλαια από 

όλον τον κόσμο συρρέουν σε Ευρωπαϊκούς 

μετοχικούς τίτλους και ενισχύουν το Ευρώ. 

Το	περιοδικό	Economist	φιλοξένησε	στο	

εξώφυλλό του τον Γάλλο πρόεδρο να 

περπατά πάνω στο νερό. Ο νέος, δυναμικός 

και γοητευτικός "Μανώλης" (Ελληνιστί), 

αποτελεί την Ευρωπαϊκή ελπίδα για 

μετεξέλιξη και μετασχηματισμό. Το πρόβλημα 

είναι ότι, όπως και στον γάμο, ο μήνας του 

μέλιτος τελειώνει και τα προβλήματα δεν 

φεύγουν. Οι δημοσκοπήσεις στην Γαλλία 

δείχνουν κάθετη πτώση της δημοφιλίας 

του πριν ακόμη "ανοίξει μύτη" αναφορικά 

με τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που 

πρέπει να περάσει. Ο δε Γαλλογερμανικός 

άξονας, αναγκαία συνθήκη για την 

περαιτέρω Ευρωπαϊκή ενοποίηση, μόλις 

εμφάνισε ρωγμές με τους Φιλελεύθερους 

πλέον αναγκαίο μέλος του κυβερνητικού 

συνασπισμού. 

Για να έχετε μια εικόνα της πολιτικής τους 

ατζέντας, πιστεύουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να 

έχει ήδη αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, και 

δεν συζητούν καν το ενδεχόμενο μετατόπισης 

Ευρωπαϊκών πόρων με οποιαδήποτε μορφή 

από	τον	Βορρά	στον	Νότο.	Το	ανέκδοτο	

αναφορικά με την διαγραφή χρεών στην 

Ελλάδα και ίσως σε άλλες χώρες του 

νότου γίνεται πικρόχολο. Στη δε Γερμανία 

οι κωλοτούμπες δεν είναι συνήθεις. Με τη 

στροφή της Γερμανικής κοινωνίας προς το 

συντηρητικότερο, το κόμμα "Εναλλακτική για 

την	Γερμανία"	AfD	έλαβε	το	13%	της	ψήφου,	

οι ελπίδες για μια γενναιόδωρη Γερμανία 

στο μέλλον εξανεμίζονται. Και μαζί της οι 

προσδοκίες για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Ο παρατεταμένος μήνας του μέλιτος θα λάβει 

σύντομα τέλος. Ίσως καταλύτης να είναι οι 

Ιταλικές	εκλογές	το	2018.	Ο	αυτοκράτορας	

θα αποδειχθεί γυμνός και οι ευρωπαϊκές 

αγορές θα αρχίσουν σύντομα να απεικονίζουν 

το εσωτερικό του οικοδομήματος και όχι 

τη φρεσκοβαμμένη πρόσοψη. Η στήλη σας 

προειδοποίησε εγκαίρως. Ίσως υπάρχει 

ακόμη χρόνος για κανένα ποτό στο πάρτι. 

Αλλά όταν σταματήσει να παίζει η μουσική 

καλό είναι να μην έχετε μεθύσει. ■

οικονομία

Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι
του Κωνσταντίνου Αριτζή
Διευθύνοντος	Συμβούλου	Premium	Capital	α.ε.

Με τη στροφή της 
Γερμανικής κοινωνίας προς 
το συντηρητικότερο...
οι ελπίδες για μια 
γενναιόδωρη Γερμανία 
στο μέλλον εξανεμίζονται. 
Και μαζί της οι προσδοκίες 
για την Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση...
 

14INTERLIFE magazine



Editorial

02 Giannis Votsaridis CEO INTERLIFE
“The	huge	increase	of	taxation	in	Greece	has	caused	a	domino	of	

economic	distortions,	reversing	medium-	and	long-term	plans	and	

economic	goals.	Taxation	in	Greece	today	recalls	per capita tax	imposed	

by	the	Turks	during	the	Ottoman	occupation	and	one	of	the	reasons	

that	led	Greeks	to	the	rebellion.	Huge	taxes	lead	people	to	tax	evasion,	

businesses	“migration”.

Corporate	News	-	Market	-	Finance

03 INTERLIFE: Increase of Premiums Production and 
Profits at the first semester of 2017
INTERLIFE	General	Insurance	Company	recorded	increase	of	Premiums 
Earned	by	5,67%	(28,8	million	€	against	27,2	million	€	the	respective	
semester	of	2016).	

During	the	same	period	the	Company	recorded	8,33	million	€	Earnings 
before Taxes	(against	3,28	million	€	the	respective	semester	of	2016.

Despite	recession	in	the	national	economy	INTERLIFE	also	recorded	a	

raise in Recruitments	by	10,92%	since	01/01/2017.

Assets	increased	by	7,46%,	Total of Investment, Cash and Similar 

by	8,58%	amounting	to	161,95	million	€,	while	Equity	increased	by	
9,94%	amounting	to	61,16	million	€.	Finally,	Claims Incurred	(including	
changes	in	Insurance	Provisions)	declined	by	1,56%.	Despite	the	

increase	in	Recruitments,	Operating	and	other	expenses	remained	

stable	confirming	once	again	the	Company’s	consistency	towards	its	

customers,	and	the	appropriate	management	of	its	expenses.

04 New Health Insurance Program KinderCARE99
The	new	Health	Insurance	Program,	KinderCARE99,	was	officially	
presented	in	Thessaloniki	INTERLIFE’s	headquarters	by	the	CEO	of	the	

company,	Ioannis	Votsaridis	with	the	participation	of	EUROCLINIC’s	

associates.	

07 INTERLIFE & CSR HELLAS
INTERLIFE	participated	in	the	event	"The	Contribution	of	

Apprenticeship	to	Sustainability	of	Businesses",	held	by	Thessaloniki	

Chamber	of	Commerce	and	Industry	and	the	Hellenic	Network	for	

Corporate	Social	Responsibility	-	CSR	HELLAS,	promoting	the	EU-wide	

initiative	European Pact for Youth. 

08 Workshops
INTERLIFE’s	employees	participated	in	the	workshops	held	by	Dimitrios	

Xouris,	President	of	the	company	and	former	Professor	of	Business	

Administration	Department	of	Laval	University	of	Quebec	in	Canada	

and	the	University	of	Macedonia	in	Thessaloniki.	Above	workshops	took	

place	at	the	headquarters	of	INTERLIFE,	treating	"Management & 
Contemporary Business". 

Corporate	Social	Responsibility

09/10/11 Sponsorships
•	 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.

•	 INTERLIFE	supports	kmop NGO, and its “Live Without Bullying” 
online project,	aiming	at	preventing	and	fighting	against	school	and	
cyber	bullying.	Through	an	online	platform,	children	and	adults	have	

the	opportunity	to	seek	for	help,	get	informed	and	exchange	their	

thoughts	while	preserving	their	anonymity.

•	 Insurance	contract	sponsorship	is	provided	to	one	vehicle	especially	

equipped	and	adapted	for	disabled	people	of	Agapi NGO.
•	 The	company	promotes	Blood Donation	as	a	voluntary	procedure	
that	can	save	lives.	INTERLIFE	organizes	blood	donation	in	regular	

basis	at	the	Company’s	headquarters	with	the	participation	of	the	

majority	of	the	employees.

English	Section

Summary
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