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×áñÜëáìðïò Êáæáíôæßäçò

ÐáñáãùãÞ - Åêôýðùóç
Áöïé Ð. Âïõëãáñßäç ÏÅ

ÔéìÞ Ôåý÷ïõò: 3,52 Åõñþ

ÓõíäñïìÝò Åóùôåñéêïý:
Éäéùôþí:  50 Åõñþ

Í.Ð.Ä.Ä. - Á.Å. - Ôñáðåæþí: 
80 Åõñþ
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Εκδότης - Ιδιοκτήτης
Χαράλαμπος Καζαντζίδης

Έδρα - Γραφεία
Θεμιστοκλέους 79

106 83 Αθήνα
Τηλ. 210 33.02.843
Fax. 210 38.22.080

Email:
info@periodiko-euroasfalistiki.gr

Site:
www. periodiko-euroasfalistiki.gr

Yπεύθυνος Έκδοσης
Χαράλαμπος Καζαντζίδης
Παραγωγή - Εκτύπωση
Αφοι Π. Βουλγαρίδη ΟΕ

Τιμή Τεύχους: 3,52 ευρώ
Συνδρομές Εσωτερικού:

Ιδιωτών: 50 ευρώ
Ν.Π.Δ.Δ. - Α.Ε. - Τραπεζών:

80 ευρώ
Εξωτερικού: 110$ ΗΠΑ

7. Η ERGO  
στήριξε το Πανελλήνιο Πρωταθλήμα 

ήμιμαραθωνιου δρομου

23. ΜΙΝΕΤΤΑ ΑσφΑλΙσΤΙκΗ
νεοσ Προϊσταμενοσ 

των κλαδων Ζωήσ και υγειασ 
ο Βασιλήσ νιαρχοσ

11. ΔΥΝΑΜΙσ ΑσφΑλΙσΤΙκΗ 
τριΠλή «Dynamis» Προτασή στήν 

ασφαλισή καταστήματων - γραφειων - 
εΠαγγελματικων χωρων

25. EuROlifE ffH 
ο Παναγιωτήσ τολιασ αναλαμΒανει 

τή θεσή διευθυντή διαχειρισήσ 
ασφαλιστικου χαρτοφυλακιου

18. H iNTERAMERiCAN  
τιμα τουσ εργαΖομενουσ  

στα νοσοκομεια συμμετεχοντασ  
στή δρασή «χρωμα στα νοσοκομεια»

Α. Κριτσωτάκη, Τεχνική Υποδιευθύντρια & Προϊσταμένη 
Ζημιών Λοιπών Κλάδων της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α

12. ΕρΕΥΝΑ ΕΑΕΕ γΙΑ  
ΤΗΝ κΑκοκΑΙρΙΑ «ΙΑΝοσ»  

Ζήμιεσ αΠο ακραια καιρικα  
φαινομενα

O Βασίλης Νιάρχος

Ο Παναγιώτης Τόλιας 
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περιεχόμενα

30. HDi GlObAl SE
αΠοτελεσματα α’ εξαμήνου 2020  

του ομιλου Talanx

33. ΕΥρΩΠΗ ΑσφΑλΙσΤΙκΗ
αυξήσή κερδων, νεεσ στρατήγικεσ εΠιλογεσ  

και ισχυρή αναΠτυξή

36.  
ΕΥρΩΠΑϊκΗ  

ΠΙσΤΗ
αυξήσή Παραγωγήσ 
ασφαλιστρων και 

ισχυρή κερδοφορια του 
ομιλου το α’ εξαμήνο 

2020

72. σΕσΑΕ  
VirTual eVenT με ομιλήτή τον  ανδρεα δρυμιωτή, 

συμΒουλο εΠιχειρήσεων, με θεμα : «διδαγματα 
αΠο τήν κρισή του κορονωϊου»

54. Η lifE PlAN, 
νεο συνδεδεμενο μελοσ  

τOy ε.ι.α.σ.

Ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Talanx AG

Ο Νικόλαος Μακρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  
της Ευρώπη Ασφαλιστική
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Τ ο σχέδιο των μεταρρυθμίσεων που ανακοι-
νώθηκε από τον Πρωθυπουργό τον Σεπτέμ-

βριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυ-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και 
την εισαγωγή ενός κεφαλαιοποιητικού συστή-
ματος στην επικουρική ασφάλιση.

 Τον Σεπτέμβριο, οι καταθέσεις του ιδιωτικού 
τομέα παρουσίασαν ετήσια αύξηση κατά 10,3% 
έναντι 9% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό οφεί-
λεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων 
των νοικοκυριών κατά 5,4%. Ανοδικά κινήθηκαν 
και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Άνοδο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα 
έχουμε όμως και όλο το διάστημα Μαρτίου - 
Σεπτεμβρίου. Δηλαδή από την έναρξη της παν-
δημίας COVID-19. Το γεγονός αποδίδεται μετα-
ξύ άλλων στη συγκράτηση των δαπανών τόσο 
από την πλευρά των νοικοκυριών όσο και από 
την πλευρά των επιχειρήσεων, λόγω της αυξη-
μένης αβεβαιότητας που υπάρχει, εξαιτίας της 
πανδημίας, για την απασχόληση, τα μελλοντικά 
εισοδήματα και την ρευστότητα.

Με τα θέματα Υγείας υπάρχουν στην «πιά-
τσα» ειδικοί να ασχοληθούν. Αυτούς ακούμε. 
Ένας φίλος, μου είχε πει πριν αρκετά χρόνια 
«μετά από κάποια ηλικία, αν θες να ζήσεις, 
ακούς τον γιατρό σου ή τον αλλάζεις». Το δείξε 
μου τον φίλο σου, πάλι, να σου πω ποιος εί-
σαι, το ξέρουμε νομίζω όλοι. Γιατί τα θυμήθηκα 
τώρα αυτά και τα λέω; Είδα τον Πρωθυπουργό 
με τον ειδικό γιατρό κύριο Τσιόδρα - φίλο Σω-
τήρη. Έξυπνο σαν εικόνα μεν, έχει τα ρίσκα του 
δε. Εάν όλα πάνε καλά με τον στόχο, Νοέμβριο 

μέσα για να κάνουμε Χριστούγεννα, μια χαρά. 
Μια χαρά δεν το λες, αλλά πόλεμος είναι αυ-
τός, έχει τα θύματά του.

Προέχει βεβαίως η υγεία μας, η ζωή μας. Η 
κοινωνία γι’ αυτό πειθάρχησε την πρώτη φορά 
αδιαμαρτύρητα στα μέτρα. Ο φόβος για το 
υπέρτατο αγαθό. Τη ζωή. Είναι ο ίδιος αυτός 
φόβος που και τώρα θα βοηθήσει τον κόσμο 
να πειθαρχήσει, έστω δυσανασχετώντας. «Να 
ξανακλειστώ», σου λέει, «μέσα και να τη φορέ-
σω τη μάσκα και να τα πλύνω τα χέρια μου με 
κίνδυνο να λιώσει κανένα δάχτυλο έτσι συχνά 
και επίμονα που τα πλένω. Αν, λέμε αν, είμαι 
τυχερός και τη σκαπουλάρω. Πες μου όμως. 
Μετά τις γιορτές είναι σίγουρο ότι θα είμαι έξω 
ή θα με ξανακλείσουν μέσα;»

Δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση. Σε καιρό 
πολέμου δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Πολεμώ-
ντας προχωράς. Η αποτίμηση, στο τέλος. Από 
τη στάση μας, την προσωπική μας ευθύνη, 
κρινόμαστε όλοι. Όλοι εμείς, σαν άτομα μιας 
οργανωμένης κοινωνίας. Σαν μέλη οικογένειας, 
σαν συνάδελφοι στη δουλειά μας, σαν συνταξι-
διώτες στο μέσο μεταφοράς μας. Είπαμε, ζωή 
είναι αυτή.

Τους ειδικούς ακούμε. Αλλά και αυτοί, εάν 
θέλουν να συνεχίσουμε να τους ακούμε, καλό 
είναι να μιλάνε σαν ειδικοί. Και μόνο. Ο σεβα-
σμός εμπνέεται, δεν επιβάλλεται. Έτσι κύριε 
ειδικέ μου; Πόλεμος είναι αυτός. Τη ζωή του και 
την ζωή των δικών του διακινδυνεύει ο άλλος. 
Ο μη ειδικός. Που τον θες λογικό, να σε ακούει 
και να πείθεται. Μην τον τρελαίνεις ειδικέ μου. 
Μην τον «στέλνεις».

ed i to r i a l

ΕίπαμΕ, ζωή Είναί αυτή
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Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχοντας ως προ-
τεραιότητα τόσο την ασφάλεια, όσο 

και την αδιάλειπτη προσφορά υπηρε-
σιών προς τους ασφαλισμένους της, 
καλύπτει την εξέταση Μοριακής Ανί-
χνευσης (PCR) για τον Covid-19 Test σε 
ειδική τιμή.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πί-
στη συμπεριέλαβε στις καλύψεις του 
προγράμματος Health Diagnosis το PCR 
Covid-19 Test και δίνει τη δυνατότητα 
στους κατόχους του να το πραγματο-
ποιήσουν συμμετέχοντας στο κόστος 
σύμφωνα με τους όρους του ασφαλι-
στηρίου.

Επιπλέον, η Εταιρία εξασφαλίζει για 
όλους τους ασφαλισμένους της σε 
Ατομικό ή Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμ-
βόλαιο Ζωής & Υγείας, τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης, στην προνομιακή 
τιμή των € 70, PCR Covid-19 Test στον 
Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της 
αν τιμετώπισης της εξάπλωσης της 
πανδημίας, συνεχίζει να πραγματοποι-
εί ενέργειες με στόχο την κάλυψη των 
αναγκών των ασφαλισμένων της και θα 
είναι αρωγός σε δράσεις που θα συμ-
βάλλουν στην βοήθεια της ελληνικής 
κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αναδείχθη-
κε Κοινωνικά Υπεύθυνος Ορ-

γανισμός και Εργοδότης στην 
ειδική έκδοση της ICAP “Leading 
Employers In Greece 2020”, ξε-
χωρίζοντας για τις πρακτικές 
Διοίκησης και Ανάπτυξης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά 
και για τα  προγράμματα κοινω-
νικής δράσης και προσφοράς, τα 
οποία εφαρμόζει. 

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή 
Πίστη: 
● Κατατάσσεται στην 56η θέση 
από τους 150 Ομίλους στην Ελ-
λάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό 
προσωπικού.
● Βρίσκεται στην 3η θέση από 
το σύνολο των ασφαλιστικών 

εταιριών με βάση τον αριθμό 
προσωπικού.
● Είναι μία από τις 78 εταιρίες 
στην Ελλάδα και μία από τις τέσ-
σερις μόνο ασφαλιστικές που 
δημοσιεύει Απολογισμό Εται-
ρικής και Κοινωνικής Ευθύνης 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του GRI.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηρι-
οποιούμενη στο συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον της ελ-
ληνικής οικονομίας, συμβάλλει 
στην καταπολέμηση του φαινο-
μένου της ανεργίας, ενώ παράλ-
ληλα ενισχύει δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης για το περι-
βάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλη-
τισμό, την παιδεία και τη νεανική 
επιχειρηματικότητα.

ΕΥΡΩΠΑ ϊΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΕξΑΣφΑΛΙΣΗ ΠΡΟνΟΜΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ γΙΑ ΤΟ PCR 

Covid-19 Τest ΣΤΟΥΣ ΑΣφΑΛΙΣΜΕνΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑ ϊΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ξΕΧΩΡΙζΕΙ ΩΣ ΚΟΙνΩνΙΚΑ  
ΥΠΕΥθΥνΟΣ ΟΡγΑνΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΕΡγΟΔΟΤΗΣ 

Ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η ERGO Ασφαλιστική, πιστή στη 
δέσμευσή της να στηρίζει κάθε 

έργο που έχει αξία, έχει συνδεθεί 
άρρηκτα ήδη από το 2011 με τη 
διοργάνωση αγώνων δρόμου σε 
όλη την Ελλάδα, την ανάπτυξη του 
δρομικού κινήματος, αλλά και την 
προώθηση ενός τρόπου ζωής που 
τιμά υψηλές αξίες, όπως η υγεία 
και η ευεξία.

Ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕ-
ΓΑΣ η ERGO συνεχίζει να στηρίζει 
έμπρακτα το σύνολο των αγώνων 
δρόμου που αυτός διοργανώνει 
μέσα από την παροχή και την προ-
σφορά των ασφαλιστικών υπηρε-
σιών της, εκφράζοντας έτσι την 
πίστη της στις αξίες του αθλητι-
σμού, στη συλλογικότητα και στο 
ευ αγωνίζεσθαι. Από το 2017 μά-
λιστα, η εταιρεία είναι ο Μέγας 
Χορηγός του Ημιμαραθωνίου της 
Αθήνας, που αποτελεί τον δεύτερο 
μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της 
χώρας, μια γιορτή του αθλητισμού, μια γιορτή της πόλης, 
που φέτος όμως ματαιώθηκε μετά τα νέα επιδημιολογικά 
δεδομένα για την εξέλιξη του Covid-19 στη χώρα μας.

Το Πανελλήνιο, όμως, Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου 
πραγματοποιήθηκε κανονικά την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κωπηλατο-
δρομίου, στο Σχινιά, σε κυκλική διαδρομή (4.971μ.), περιμε-
τρικά του υδάτινου στίβου του κωπηλατοδρομίου. Η ERGO 
Ασφαλιστική ως Μέγας Χορηγός του Ημιμαραθωνίου ήταν 
εκεί για να στηρίξει για μία ακόμα χρονιά το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, προστατεύοντας το σύνολο των αθλητών 
από τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια του αγώ-
να, αλλά και προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια, καθώς 
έλαβε την πρωτοβουλία να μοιράσει μάσκες προστασίας 
και αντισηπτικά μαντηλάκια σε όλους τους αθλητές και το 
προσωπικό της διοργάνωσης που βρίσκονταν στο στάδιο.

Ο Διευθυντής του Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της 
ERGO κ. Στάθης Τσαούσης σχολίασε σχετικά: “Έργο μας 
και απόλυτη προτεραιότητά μας αυτή τη δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε, αποτελεί η ουσιαστική συμβολή μας στην 
προστασία της δημόσιας υγείας.  Όπλο μας σε αυτήν την 
προσπάθεια η ευλαβική τήρηση των κανόνων ατομικής 
προστασίας, υγιεινής, αλλά και ευθύνης, γι’ αυτό και ανα-
λάβαμε την πρωτοβουλία διανομής του απαραίτητου υγει-

ονομικού υλικού σε όλους τους συμμετέχοντες του Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήματος. Ευχόμαστε να τρέξουμε όλοι μαζί 
ασφαλείς στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας του 2021.

Η ERGO ΣτΗριξε το ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑθλΗμΑ  
ΗμιμΑρΑθωνιου δρομου
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Η Designia Insurance Brokers διακρίθηκε στη φετινή διοργά-
νωση των IMPACT Business IT Excellence Awards 2020 στην 

κατηγορία Νέες Tεχνολογικές Τάσεις σε εφαρμογές και υπη-
ρεσίες: Cloud για την επένδυσή της στην πλατφόρμα Navision 
της Microsoft. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει την αξία και τη 
σημασία του καινοτόμου αυτού έργου, το οποίο είχε ως στόχο 
να απλοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας, στο 
πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και εξέλιξής της.

«Αυτό που έχει ση-
μασία για εμάς είναι 
να εξυπηρετούμε τους 
πελάτες μας, επιχει-
ρήσεις και ιδιώτες, με 
όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη αμεσότητα και 
αξιοπιστία», ανέφερε 
η Άννυ Τρύφων, CEO 
της Designia Insurance 
Brokers. «Είμαστε ιδι-
α ί τερα χαρούμενο ι 
για τη βράβευσή μας 
στα IMPACT Business 
IT Excellence Awards 
2020, η οποία έρχεται 
ως αναγνώριση της επένδυσης στην ανάπτυξή μας».

Μέσω της νέας πλατφόρμας, η Designia Insurance Brokers εν-
σωμάτωσε έξι διαφορετικές εφαρμογές σε ένα σύστημα, υλο-
ποιώντας ένα ολοκληρωμένο workflow, με στόχο να απλοποιή-
σει μια πολύπλοκη διαδικασία, ώστε να βελτιώσει την εμπειρία 
του συνεργάτη και του πελάτη της. Πρόκειται για μια πρωτο-
ποριακή λύση που αυτοματοποιεί μια σειρά από ενέργειες, 
ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει σε κάθε συνεργάτη της Designia 
Insurance Brokers να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλο 
το χαρτοφυλάκιό του και όλα αυτά σε περιβάλλον cloud.

Μία από τις προτεραιότητες της εταιρείας είναι να αναδι-
αμορφώνει την ψηφιακή υποδομή της, ώστε να είναι δίπλα 
στους πελάτες και τους συνεργάτες της με συνέπεια, απο-
τελεσματικότητα και αξιοπιστία. Η μεταφορά μιας σειράς 
εσωτερικών διαδικασιών σε μία πλατφόρμα τελευταίας τεχνο-
λογίας, προσφέρει στη Designia Insurance Brokers ένα αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλει καθοριστικά στην ψη-
φιακή εξέλιξή της.

Η Safe Plus, ως εταιρία διαμεσολάβησης , που ειδικεύ-
εται αποκλειστικά στις Ασφαλίσεις Ζωής , Υγείας και 

Ομαδικών , εγκαινίασε την συνεργασία της με κορυφαίους 
Ιδιωτικούς Παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης.

Συγκεκριμένα , όλοι οι Ασφαλισμένοι που διατηρούν 
μέσω της Safe Plus ( ανεξαρτήτως Ασφαλιστικής Εταιρίας 
) ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο υγείας , θα απολαμβάνουν 
εξαιρετικής ποιότητας προνόμια σε :

● Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
● Όμιλος Ευρωκλινικής
● Όμιλος Βιοκλινικής 
Ρέα
● Όμιλος Ιατρικής Διάγνωσης
● Metropolitan Hospital , Metropolitan General & Creta 

Interclinic
Μέσω της παροχής των κορυφαίων αυτών υπηρεσιών 

υγείας , η εταιρία στοχεύει να αυξήσει την προστιθέμενη 
αξία στην σχέση της με τους Ασφαλισμένους και τους Συ-
νεργάτες της. 

Στον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλειών , η Safe Plus λει-
τουργεί από την ίδρυση της, ως διαμεσολαβητής επώνυ-
μων επιχειρήσεων της Αγοράς .

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και σχεδόν ένα έτος, διαχειρί-
ζεται με απόλυτη επιτυχία και το μεγαλύτερο Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο της Χώρας . Αυτό των Eργαζομένων της 
Επιχείρησης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

ή Safe PluS ΕγκαίνίασΕ τήν 
συνΕργασία τήσ μΕ κορυφαίουσ 

ίδίωτίκουσ παροχουσ 
υγΕίονομίκήσ πΕρίθαλψήσ

Η designia insuRanCe  
BRokeRs ΔΙΑΚΡΙθΗΚΕ  

ΣΤΑ imPaCt Bite awaRds 2020
Bronze Award για την επένδυσή της  

στην πλατφόρμα Navision της Microsoft
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Ε ιδικό βραβείο για την καινοτομία και την κοινωνική προ-
σφορά της έλαβε η Eurolife FFH στο πλαίσιο του 5ου 

Annual Sustainability Summit, το οποίο διοργανώθηκε την 
Τρίτη 13 Οκτωβρίου, από το Κέντρο Αειφορίας (CSE), σε 
συνεργασία με το MBA International του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε για 
τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού στις 
50 δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας όλης της χώρας, 
ως απάντηση στις αυξημένες ανάγκες τους κατά την περίοδο 
του γενικευμένου lockdown. Το Annual Sustainability Summit, 
ένας καθιερωμένος θεσμός-συνάντηση ανάμεσα στην ακαδη-
μαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα, πραγματοποιήθηκε 
φέτος ως live digital event, με τίτλο «Βιώσιμη Ανάκαμψη: Προ-
κλήσεις και Ευκαιρίες».

Πρόκειται για μια βράβευση που έρχεται ως αναγνώριση 
μιας ιδιαίτερα σημαντικής πρωτοβουλίας της εταιρείας. Για 
τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώ-
πους και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, ένωσε τις δυνάμεις της με το μη κερδοσκοπικό σωμα-
τείο Δεσμός και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, απαντώντας στις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας της χώρας, τα οποία φροντίζουν καθημερινά συ-
μπολίτες μας που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, 
όπως άτομα με βαριές σωματικές ή/και νοητικές αναπηρίες, 
άτομα με δυσκολίες από ανίατες ασθένειες, βρέφη και παιδιά 
χωρίς οικογένεια, ηλικιωμένοι και ενήλικες με χρόνιες παθή-
σεις. Μέσω της προσφοράς της Eurolife FFH, προσφέρθηκαν 
συνολικά 642.040 είδη προστατευτικού εξοπλισμού (μάσκες, 
γάντια, στολές), 9.341 είδη ιατρικού εξοπλισμού, αναλώσιμων 
& ιατρικών μηχανημάτων, 15 συμπυκνωτές οξυγόνου, 35 νε-
φελοποιητές, 22.100 είδη απολύμανσης και 16.404 είδη προ-
σωπικής υγιεινής & καθαριότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή υποστήριξε και διευκόλυνε το έργο 
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τη διάρκεια της 
κρίσιμης περιόδου, έχοντας 5.192 ωφελούμενους συνολικά 
– τόσο μέλη των ευπαθών ομάδων και των ομάδων υψηλού 
κινδύνου, όσο και του διοικητικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού των ΚΚΠ. 

Η βράβευση στο 5ο Annual Sustainability Summit, μόλις λί-
γους μήνες από την υλοποίηση της δράσης, αναγνωρίζει το 
όφελος που δημιουργήθηκε στις τοπικές κοινωνίες και τη ση-
μασία της για τη φροντίδα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη 
από υποστήριξη. Η Eurolife FFH δίνει αξία σε δραστηριότη-
τες που, με την άμεση και αποτελεσματική υλοποίησή τους, 
έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τους 
ανθρώπους.

ή eurolife ffH βραβΕυθήκΕ  
στο 5ο annual  

SuStainability Summit
Για την άμεση ανταπόκρισή της στις αυξημένες 
ανάγκες που προκάλεσε η υγειονομική κρίση

γΙΑ 1η φΟΡΑ ΣΤΗν ΕΛΛΑΔΑ  
ΟΙ ΔΙΚΗγΟΡΟΙ ΤΗΣ aRag  
ΜΙΛΟΥν γΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

ΥψΗΛΟΥ ΕνΔΙΑφΕΡΟνΤΟΣ

Π ρόσφατα εξελίξαμε την παρακάτω δημιουργική ιδέα 
που συμβαίνει για 1η φορά στην Ελλάδα.

Διακεκριμένοι δικηγόροι του δικτύου της ARAG Hellas 
μιλούν για 1η φορά στην κάμερα για επίκαιρα θέματα 
που συμβαίνει να απασχολούν ή απασχόλησαν μεγάλο 
πλήθος ενδιαφερομένων ή κατηγορίες ασφαλισμένων 
ομάδων και που λόγω της εξειδίκευσής τους χειρίστηκαν 
με επιτυχία.

Για παράδειγμα, τέτοια θέματα είναι:
● Τα τροχαία την εποχή της πανδημίας
● Η ποινική μεταχείριση του τροχαίου με τη νέα νομο-

θεσία
● Τα εργασιακά και πειθαρχικά θέματα των ενστόλων 

υπαλλήλων
● Οι διοικητικές διαφορές των υπαλλήλων και οι δυ-

σλειτουργίες του συστήματος
● Οι απαιτήσεις για επανείσπραξη του εισοδήματος 

που μειώθηκε την εποχή των μνημονίων
● Το φαινόμενο της κατάληψης κλπ.
Μέσα από την περιορισμένου χρόνου αναφορά του 

κάθε δικηγόρου στα θέματα αυτά, ζητούμενο είναι να 
υπάρξει μια στοιχειώδης ενημέρωση αλλά και αφύπνιση 
των ενδιαφερομένων σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέρο-
ντος που αντιμετωπίζουμε σχεδόν όλοι, αλλά αγνοούμε 
τη σοβαρότητα, την ένταση και την έκτασή τους.

Επιπλέον ζητούμενο των παρουσιάσεων αυτών είναι 
να φτάσουν στο ακροατήριο των ενδιαφερομένων οι 
αναγκαίες πρώτες συμβουλές και υποδείξεις από τους 
ειδικούς, ώστε να αποφευχθούν, όσο γίνεται, λάθη και 
εμπλοκές.

Τέλος, επιδίωξή μας είναι να μεταφερθεί σε πελάτες, 
δυνητικούς πελάτες και παραγωγικούς συνεργάτες το 
μήνυμα της χρησιμότητας ενός συμβολαίου Νομικής 
Προστασίας από την ARAG, ενός δηλ. απόλυτα εξειδι-
κευμένου ασφαλιστή ποιότητας, που εξακολουθεί να 
ανεβάζει τον πήχη της Νομικής Προστασίας στην Ελλά-
δα.

Η σειρά των παρουσιάσεων από τους συνεργαζόμε-
νους δικηγόρους της εταιρίας μπορεί κάποιος να την 
παρακολουθήσει στο ARAG.gr και στο κανάλι της εται-
ρίας στο Youtube (https://www.arag.gr/gr/, ARAG Hellas-
Youtube)

Η πρώτη παρουσίαση έχει θέμα: «Τα τροχαία στην επο-
χή της πανδημίας».

Η σειρά των παρουσιάσεων θα εμπλουτίζεται συνεχώς, 
οπότε μείνετε συντονισμένοι.
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Π ερισσότερες χρήσιμες 
καλύψεις και βοήθεια 

για τα επείγοντα - και όχι 
μόνο - περιστατικά στο 
σπίτι και τον επαγγελμα-
τικό τους χώρο μπορούν 
πλέον να απολαμβάνουν 
οι ασφαλισμένοι της Υδρο-
γείου Ασφαλιστικής.

Η 24ωρη Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια που η εταιρεία παρέ-
χει χωρίς χρέωση με κάθε ασφαλιστήριο κατοικίας ή επαγ-
γελματικού χώρου αναβαθμίσθηκε με νέες καλύψεις και 
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

● Νέο υψηλότερο όριο κάλυψης - €100 ανά περίπτωση – 
για όλες τις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας.
● Νέα κάλυψη επείγουσας βοήθειας και για εγκαταστά-
σεις φυσικού αερίου.   
● Νέα κάλυψη εργασιών αντικατάστασης boiler.
● Νέα κάλυψη εργασιών αντικατάστασης θερμοσίφωνα 
από υδραυλικό και ηλεκτρολόγο - με διπλό όριο κάλυψης.
● Υπηρεσίες φύλαξης χωρίς χρηματικό όριο κάλυψης.
Η υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας βρίσκεται στη 

διάθεση των ασφαλισμένων της Υδρογείου Ασφαλιστικής, 
24 ώρες το 24ωρο, μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου – 
210 9469733 - καλύπτοντας την αποστολή εξειδικευμένου 
τεχνικού -  υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, υαλοτεχνίτη, κλει-
δαρά, τεχνικού φυσικού αερίου – για την άμεση αποκατά-
σταση ή τον περιορισμό της ζημιάς από επείγοντα περιστα-
τικά στην ασφαλισμένη κατοικία ή τον επαγγελματικό τους 
χώρο. Επιπλέον, παρέχεται μια σειρά από χρήσιμες υπηρε-
σίες βοήθειας, όπως αποκομιδή ερειπίων και φύλαξη του 
ασφαλισμένου χώρου, μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη 
επίπλων, αντικατάσταση συσκευής τηλεόρασης/DVD, κάλυ-
ψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο, παροχή πληροφοριών 
και τηλεφώνων επείγουσας ανάγκης, αλλά και αποστολή 
εξειδικευμένων τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων για μη επεί-
γοντα περιστατικά, κ.α. 

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την InterPartner 
Assistance, μέσα από ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών 
σε όλη την Ελλάδα, και απολογιστικά σε ορισμένες περιο-
χές, 24 ώρες το 24ωρο, με όλα τα προγράμματα ασφάλισης 
κατοικίας και επιχείρησης (γραφείου ή καταστήματος έως 
150 τ.μ.) της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσε-
λίδα της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

υδρογΕίοσ ασφαλίστίκή:
αναβαθμίσή τήσ υπήρΕσίασ 

ΕπΕίγουσασ τΕχνίκήσ βοήθΕίασ  
γία κατοίκίΕσ καί ΕπαγγΕλματίκουσ 

χωρουσ

Μ ε κίνητρο τη στήριξη των πληγέντων συνανθρώπων 
μας από την πρόσφατη καταστροφική επέλαση του 

«Ιανού», και στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί, 
η INTERLIFE Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε με ευαισθησία 
στο κάλεσμα βοήθειας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέδωσε 1,5 τόνο τρόφιμα 
στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καρδί-
τσας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης οι-
κογενειών της περιοχής μεταφέροντας, ταυτόχρονα, ένα 
μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η προσφορά των αγαθών δεν αποτελεί απο-
σπασματική ενέργεια καθώς η Δομή εντάχθηκε ήδη στο 
Πρόγραμμα ΕΚΕ της εταιρείας.

Η INTERLIFE προβάλλει το κοινωνικό της πρόσωπο και 
τιμά το θεσμό της Ασφάλισης θέτοντας ως άμεση προ-
τεραιότητα, διαχρονικά, τη στήριξη και συμπαράσταση, 
τόσο των συνεργατών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 
όσο και των πελατών της.  

ή interlife «προσφΕρΕί. . . 
αλλίωσ» στουσ πλήγΕντΕσ 

στήν καρδίτσα
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ασφαλιστικα Προϊοντα

ΤΡΙΠΛΗ "dynamis" ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗν ΑΣφΑΛΙΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩν - γΡΑφΕΙΩν - ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΩν ΧΩΡΩν

ν έα, σύγχρονη και απόλυτα 
στοχευμένη πρόταση στην 

ασφάλιση γραφείων,  καταστη-
μάτων, ιατρείων και γενικότερα 
χώρων στέγασης επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων, κατα-
θέτει στην αγορά η ΔΥΝΑΜΙΣ 
Ασφαλιστική. 

Η εταιρεία με γνώμονα τις 
καθημερινές ανάγκες, δημιούρ-
γησε τρία πακέτα ασφάλισης: 
το Dynamis Store Premium, 
το Dynamis Store Loan και το 
Dynamis Store  Flex, τα οποία 
διαφοροποιούνται σε ειδικές 
καλύψεις ανάλογα με την χρή-
ση του ακινήτου, αλλά όμως 
έχουν ως κοινή βάση να καλύ-
πτουν κάθε ανάγκη και απαίτη-
ση του επαγγελματία.    

Τα  π ρ ο γρ ά μ μ α τ α ,  ε ί ν α ι 
εμπλουτισμένα με καλύψεις 
προκειμένου να αποτελούν την 
σίγουρη επιλογή για σωστή 
ασφαλιστική προστασία, προ-
σφέρουν διευρυμένες καλύψεις, ευνοϊκότερους όρους, 
μεγαλύτερα όρια καλύψεων και χαμηλότερες απαλλαγές 
σε συνδυασμό με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.  

Με τα νέα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων η 
ΔΥΝΑΜΙΣ προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων 
στον κλάδο περιουσίας, έχοντας πλέον για κάθε χρήση, 
πακέτο Premium, με μηδενικές ή χαμηλές απαλλαγές, 
Loan, για ενυπόθηκα με την κάλυψη σεισμού, Flex για βα-
σική κάλυψη με την ευελιξία να προστεθούν καλύψεις.

Ήδη η εταιρεία με εγκύκλιό της ενημέρωσε τους συ-
νεργάτες της αναλυτικά για τα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, τεκμη-
ριώνοντας ότι αποτελούν ένα νέο σημαντικό προνομιακό 
«εργαλείο» ανάπτυξης των εργασιών τους.  

Όπως δήλωσε η κα. Α. Κριτσωτάκη, Τεχνική Υποδιευ-
θύντρια & Προϊσταμένη Ζημιών Λοιπών Κλάδων της ΔΥ-
ΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. «Η εταιρεία μας με γνώμονα τη σωστή 
ασφάλιση των πολιτών, βελτιώνει διαρκώς τα προγράμ-
ματά της. Στόχος μας είναι να δίνουμε την καλύτερη, 
πληρέστερη  και συμφέρουσα για τους ασφαλισμένους 
μας λύση. Ο εμπλουτισμός των ασφαλιστικών προγραμ-

μάτων μας, αναβαθμίζει τις 
παροχές τους, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις σύγχρονες 
ασφαλιστικές ανάγκες. Απο-
δεικνύουμε καθημερινά και 
στους συνεργάτες και στους 
ασφαλισμένους μας ότι η ΔΥ-
ΝΑΜΙΣ βρίσκεται κοντά τους, 
από την ασφαλιστική πρότα-
ση έως και την αποζημίωση.»

Τα προγράμματα
Dynamis Store Premium

Το  κο ρ υ φ α ί ο  των  π ρ ο -
γραμμάτων, Dynamis Store 
Premium, ε ίναι το πλήρες 
πρόγραμμα για γραφεία, ια-
τρεία ή καταστήματα. Περι-
λαμβάνει πληθώρα καλύψε-
ων με σημαντικές καλύψεις 
όπως: Διερευνητικές Εργα-
σίες, Άντληση Υδάτων, Έξο-
δα φύλαξης, Έξοδα αρχι -
τεκτόνων μηχανικών, Όρος 
Πρόνοιας, Νεοαποκτηθέντα, 

Φωτεινές επιγραφές, Hold Up, Sprinklers, Αλλοίωση εμπο-
ρευμάτων, Επίδομα Διακοπής Εργασιών κ.τ.λ. ανάλογα με 
την χρήση. 
Dynamis Store Loan

Το Dynamis Store Loan αφορά αποκλειστικά σε επιχει-
ρήσεις με ενυπόθηκο ενδιαφέρον, περιλαμβάνει όλες τις 
απαιτούμενες από την δανειοδότρια τράπεζα, καλύψεις, 
μεταξύ των οποίων και την κάλυψη του σεισμού ενώ είναι 
εμπλουτισμένο και με πληθώρα καινοτόμων καλύψεων οι 
οποίες αφορούν ζημιές από  «ταραχές», «ύδατα», και πε-
ριλαμβάνουν και έξοδα πυρόσβεσης, έξοδα μηχανικών, 
αστική ευθύνη πυρκαγιάς κ.α.
Dynamis Store Flex

Το Dynamis Store Flex αποτελεί τη βάση για ένα πλήρως 
εξατομικευμένο πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να προ-
στεθούν και να αφαιρεθούν πακέτα καλύψεων σύμφωνα 
με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία -επιχειρηματία.  

Όλα τα προγράμματα φιλοξενούνται στην πλατφόρμα 
Dynamis Navins Web, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 
συνεργάτες της εταιρείας προκειμένου να διευκολυνθούν 
στην εργασία του.

Α. Κριτσωτάκη, Τεχνική Υποδιευθύντρια & Προϊσταμένη 
Ζημιών Λοιπών Κλάδων της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α
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ζήμίΕσ απο ακραία καίρίκα φαίνομΕνα 
18 - 19 σΕπτΕμβρίου 2020 (ίανοσ)

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των Ασφαλιστι-
κών Επιχειρήσεων - μελών της σχετικά με την πρώτη 

εκτίμηση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Κυ-
κλώνας Ιανός: βροχοπτώσεις - πλημμύρες - ανεμοστρόβι-
λος) που επικράτησαν στην Ελλάδα την περίοδο 18 - 19 
Σεπτεμβρίου 2020 (με ιδιαίτερη ένταση στα νησιά του Ιονί-
ου και στη Θεσσαλία).

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτί-
μησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσε-
ων περιουσίας, αυτοκινήτων και θαλασσίων σκαφών, που 
είχαν αναγγελθεί στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη, 
εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσ-
διορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων και των ζημιών (σε 
επίπεδο πόλης ή περιοχής) με την χρήση του ταχυδρο-
μικού κώδικα του ασφαλισμένου ακινήτου ή του τόπου 
ζημιάς (για αυτοκίνητο ή θαλάσσιο σκάφος). Τα ακίνητα 
κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικές 
εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ζημιές 
καταγράφηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις τεχνικών έργων 
καθώς και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 25 
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις - μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες 
εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,6% της παραγωγής των 
ασφαλίσεων περιουσίας1. Η πρώτη εκτίμηση των ανωτέ-
ρω επιχειρήσεων από τις αναγγελίες των ζημιών συνολικά 
αναφέρεται σε 2.453 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμάται 

συνολικά σε 30,9 εκατ. €. Από αυτές, 1.400 ζημιές αφορού-
σαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων

26,45 εκατ. €), 1.027 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων 
(εκτίμηση 3,29 εκατ. €) και 26 ζημιές τις ασφαλίσεις σκα-
φών (εκτίμηση 1,19 εκατ. €).

α. ασφαλίσεις περιουσίας
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχει-

ρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών 
(κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
τεχνικά έργα, φωτοβολταϊκά πάρκα) των οποίων η συνολι-
κή ασφαλισμένη αξία ήταν 2,7 δισ. €. Περισσότερο επλή-
γησαν τα ακίνητα που βρίσκονταν στην ΠΕ Κεφαλληνίας 
(ασφαλισμένη αξία 554 εκατ. €) και στην ΠΕ Καρδίτσας 
(ασφαλισμένη αξία 346 εκατ. €).

Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν 
συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
1.400 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώ-
της εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 26,45 εκατ. 
€, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία (προ απαλλαγών) υπολογί-
ζεται στα 18.895 €. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των 
αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) ήταν 
23,62 εκατ. €.

Οι περισσότερες ζημιές συνέβησαν στην ΠΕ Καρδίτσας, 
τόσο σε πλήθος (43,6% του συνόλου), όσο και σε ποσό 
(58,2% του συνόλου).

1 Δηλαδή το άθροισμα των κλάδων 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, 9. Λοιπών ζημιών αγαθών και 16. Διαφόρων χρηματικών απωλειών.
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Α.1. ΑνΑΛΥΣΗ ζΗΜΙΩν ΑΣφΑΛΙΣΕΩν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και η αντίστοιχη ασφαλισμένη αξία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διακρί-
νονται ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου ως ακολούθως:

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 18.895 €, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ 
απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 9,8 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 73.815 € για τους βι-
ομηχανικούς, 24.509 € για τους εμπορικούς, 4.631 € για τις κατοικίες, 32.358 € για τα τεχνικά έργα και 40.404 € για τα 
φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων 
που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 6,0 ‰ για τους βιομηχανικούς, 16,4 ‰ για τους εμπο-
ρικούς, 27,5 ‰ για τις κατοικίες, 0,3 ‰ για τα τεχνικά έργα και 174,7 ‰ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, των ζημιών και των ασφαλισμένων 
τους κεφαλαίων, για τις ΠΕ που επλήγησαν περισσότερο (με βάση τον ΤΚ):



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

14  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 121



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 121●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  15

Α.2. ΑνΑΛΥΣΗ ΤΩν ΣΥνΟΛΙΚΑ ΑΣφΑΛΙΣΜΕνΩν ΚΙνΔΥνΩν ΤΩν ΑΣφΑΛΙΣΕΩν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Επιπροσθέτως των ανωτέρω στοιχείων των δηλωθεισών ζημιών, η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. αναζήτησε από τις Ασφαλιστικές 
Επιχειρήσεις - μέλη της, την πληροφορία του πλήθους των συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλι-
σμένων κεφαλαίων, είτε επηρεάστηκαν είτε όχι από το συγκεκριμένο φαινόμενο, στις ανωτέρω πληγείσες γεωγραφικές 
περιοχές (με βάση τον ΤΚ).

Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, του πλήθους των συνολικά ασφαλι-
σμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων, για τις ΠΕ που επλήγησαν (με βάση τον ΤΚ).

Σε ξεχωριστές στήλες υπολογίζονται οι δείκτες που προκύπτουν από τον συνδυασμό των ζημιών και των ασφαλισμένων 
κινδύνων: η μέση συχνότητα (%) ζημιών και το μέσο ποσοστό (‰) των αποζημιώσεων επί των συνολικών ασφαλισμένων 
κεφαλαίων.
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β. ασφαλίσεις αυτοκινήτων
Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευ-

νας 1.027 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 3.293.860 €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 
3.207 €. Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 3.096.444 €. Οι περισσότερες ζημιές τόσο σε 
πλήθος (88,2% επί του συνόλου) όσο και σε ποσό (87,8% επί του συνόλου) εντοπίστηκαν στην ΠΕ Καρδίτσας.

γ. ασφαλίσεις θαλασσίων σκαφών
Ως προς τις ασφαλίσεις σκαφών, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 

26 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 1.191.584 €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 45.830 €.
Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 1.170.689 €. Οι περισσότερες ζημιές τόσο σε πλήθος 

(73,1% επί του συνόλου) όσο και σε ποσό (90,9% επί του συνόλου) εντοπίστηκαν στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
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Η INTERAMERICAN εμπλουτίζει τις πρωτοβουλίες της 
στο πλαίσιο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης και 

στο πρόγραμμα των πέντε πυλώνων ενεργού εταιρικής 
υπευθυνότητας που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί. Η εταιρεία 
συμμετέχει υποστηρικτικά και στη δράση «Χρώμα στα Νο-
σοκομεία» της ΜΚΟ UrbanAct και συγκεκριμένα στη δημι-
ουργία μιας γιγαντιαίας τοιχογραφίας στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων», το οποίο αποτελεί και 
νοσοκομείο αναφοράς για περιστατικά COVID-19.

Θεματικά το έργο, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, απο-
τελεί μια δημόσια εικαστική έκφραση ευχαριστιών σε όλο 
το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκο-
μείων για την αφοσίωση στο καθήκον και την υπέρβαση 
στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών και αντι-
μετώπισης των υγειονομικών αναγκών κατά την περίοδο 
της πανδημίας, που συνεχίζεται με την ίδια ένταση. Ένα 
«Σας ευχαριστούμε», ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης 
για την καθημερινή αγωνία και προσπάθεια των ανθρώπων 
του συστήματος υγείας, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. 

Το «Χρώμα Στα Νοσοκομεία», που ξεκίνησε πριν λίγο 
καιρό με την πρώτη τοιχογραφία στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονί-
κης, υλοποιείται με την συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών 
από τον χώρο του graffiti και της street art, σε συνεργασία 
με τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και την αποκλειστική 
στήριξη χορηγών. Ο Κυριάκος Ιωσηφίδης, υπεύθυνος της 
ΜΚΟ, τονίζει χαρακτηριστικά πως «η UrbanAct και οι καλλι-
τέχνες της street art έρχονται να προσφέρουν με τον δικό 
τους, μοναδικό τρόπο χρώμα, ομορφιά και ελπίδα σε έναν 
ακόμη δημόσιο χώρο, αυτό των νοσοκομείων». Ο Γιάννης 
Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνό-
τητας της INTERAMERICAN, επισημαίνει ότι «ανάλογες δη-
μιουργικές επεμβάσεις με τη γλώσσα της εικόνας έχουν τη 
δική τους θεραπευτική δύναμη. Εξημερώνουν και ενώνουν 
τους ανθρώπους, δυναμώνοντάς τους για την αντιμετώπι-
ση των δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτές που βιώνει 
σήμερα η κοινωνία». 

Η UrbanAct έχει ενεργό παρουσία στον χώρο της street 
art από 1998, με στόχο την προώθηση των εικαστικών τε-
χνών και των εναλλακτικών μορφών της κουλτούρας, όπως 
είναι τα δημόσια mural, το graffiti, η street art, το bicycling 
κ.λπ. Η UrbanAct επεμβαίνει στο αστικό τοπίο και σε δημό-
σιους χώρους με την δημιουργία τοιχογραφιών, φεστιβάλ 
και εκθέσεων. Τα murals απεικονίζουν τις ιδέες των καλ-
λιτεχνών και την ανάγκη για οικειοποίηση των δημοσίων 
χώρων, βγάζοντας τη ζωγραφική από το κάδρο και δίνο-
ντας μια ενεργητική διάσταση στο αστικό περιβάλλον. Η 
INTERAMERICAN έχει υποστηρίξει τοιχογραφίες καλλιτε-
χνών της UrbanAct και πέρυσι, σε εκπαιδευτήρια της Ρα-
φήνας και της Αγίας Μαρίνας, ως «απάντηση» στις πληγές 
που άνοιξε η καταστροφική πυρκαγιά του 2018.

H interameriCan τίμα τουσ ΕργαζομΕνουσ  
στα νοσοκομΕία συμμΕτΕχοντασ στή δρασή  

«χρωμα στα νοσοκομΕία»
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη άμεσα στην 
ανάγκη στήριξης των Ασφαλισμένων της που επλήγη-

σαν από την καταστροφική κακοκαιρία «Ιανός» στις 17,18 
και 19 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καρδίτσας, Κεφαλλο-
νιάς, Ιθάκης, Ζακύνθου, Ηλείας, Μεσσηνίας και Ηρακλείου 
Κρήτης, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες ανακούφισης 
τους:

● Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στην καταβολή 
ασφαλιστικών αποζημιώσεων που αφορούν σε ζημιές στις 
πληγείσες περιοχές.

● Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων που βρίσκονται 
σε ισχύ, των κλάδων Ζωής και Περιουσίας και αφορούν 
ασφαλισμένους κατοίκους των παραπάνω περιοχών ή και 

ασφαλισμένες επιχειρήσεις με έδρα τις εν λόγω περιοχές 
και τα οποία πρέπει να καταβληθούν από 15/09/2020 έως 
31/10/2020 μπορούν να εξοφληθούν έως την 31/12/2020, 
χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση και ασφαλώς χωρίς κά-
ποια επίπτωση στην ισχύ των συμβολαίων για το διάστημα 
αυτό.

● Λειτουργία της ειδικής γραμμής επικοινωνίας 210-
9099600 για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων 
24 ώρες το 24ωρο. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση των μέτρων στήριξης 
μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στην παραπάνω γραμμή 
επικοινωνίας, που θα παρέχει συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες και θα υποδέχεται τα αιτήματα των πληγέντων.

ή Εθνίκή ασφαλίστίκή γία τουσ πλήγΕντΕσ απο τήν καταστροφίκή 
κακοκαίρία «ίανοσ» στίσ πΕρίοχΕσ καρδίτσασ, κΕφαλλονίασ, 

ίθακήσ, ζακυνθου, ήλΕίασ, μΕσσήνίασ καί ήρακλΕίου κρήτήσ

Η Εθνική Ασφαλιστική, σταθερά προσηλωμένη στην καλύτε-
ρη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, προχωρά αυτή 

τη φορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται 
από την κάλυψη επείγουσας τεχνικής βοήθειας.

Ειδικότερα, η αναβάθμιση αυτή που προσφέρεται σε κάθε 
κάτοχο ασφαλιστηρίου κατοικίας, χωρίς καμία αύξηση του κό-
στους ασφάλισης, περιλαμβάνει:

● Υπηρεσίες Κλειδαρά: Αύξηση του πλαφόν κάλυψης από 
120€ σε 140€ για περιπτώσεις που η κλειδαριά χρήζει αντικα-
τάστασης 

● Για τους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων για τις οποίες 
παρέχεται κάλυψη: Αύξηση του ορίου κάλυψης από 90€σε 120€

● Προσθήκη ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Φυσικού 
Αερίου (120€ ανά επίσκεψη, έως 2 φορές το έτος)

● Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Κάλυψη εργασιών αντικατά-
στασης μπαταρίας – ειδών υγιεινής (1 ανά ετήσια ασφαλιστική 
περίοδο)

● Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Κάλυψη για αντικατάστα-
ση διακοπτών – πριζών - ντουί φωτιστικών που προκαλούν βρα-
χυκύκλωμα στην ασφαλισμένη κατοικία. 

Οι εν λόγω αναβαθμισμένες υπηρεσίες, παρέχονται σε κατοι-
κίες που βρίσκονται:

● στην Αθήνα και σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη 
χιλιομετρική ακτίνα τριάντα πέντε (35) χιλιομέτρων γύρω από 
αυτήν (ως σημείο μέτρησης θεωρείται η πλατεία Συντάγμα-
τος),

● στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώ-
τατη χιλιομετρική ακτίνα είκοσι (20) χιλιομέτρων γύρω από αυ-
τήν (σημείο μέτρησης θεωρείται η πλατεία Δημοκρατίας) 

● στη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, τη Λαμία, τον Βόλο, 
την Κόρινθο, το Ηράκλειο Κρήτης, την Καβάλα και τα Χανιά 
Κρήτης, σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη χιλιομετρική 
ακτίνα δέκα (10) χιλιομέτρων γύρω από αυτές. 

Σημειώνεται ότι σε όλα τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Ελλά-
δας, η κάλυψη των υπηρεσιών θα παρέχεται σε απολογιστική 
βάση.

Σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου τεχνικών και σε άλλα 
αστικά κέντρα της Ελλάδας, η κάλυψη των υπηρεσιών θα παρέ-
χεται αποκλειστικά από αυτούς και όχι σε απολογιστική βάση. 

Οι ασφαλισμένοι για την αναγγελία κάθε ζημιάς και την άμε-
ση εξυπηρέτησή τους μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέ-
ντρο εξυπηρέτησης πελατών της Εθνικής στο 18 18 9, το οποίο 
λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο ακόμη και κατά τις μη εργάσιμες 
ημέρες.

ή Εθνίκή ασφαλίστίκή αναβαθμίζΕί  
τίσ υπήρΕσίΕσ ΕπΕίγουσασ τΕχνίκήσ βοήθΕίασ
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Σ το πλευρό των ασφαλισμένων της συνεχίζει να βρίσκεται 
η Generali, μετά τις μεγάλης έκτασης ζημιές που προ-

κάλεσε το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού, στη 
Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο 
στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. 

Συνολικά, πάνω από 300 περιστατικά έχουν καταγραφεί 
σε έξι νομούς: Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Ηλεί-
ας, Καρδίτσας, Τρικάλων. Το 53% των ζημιών αφορούν 
επιχειρήσεις και κατοικίες, ενώ το 47% αφορά στον κλάδο 
αυτοκινήτου και εντοπίζεται κυρίως στο Νομό Καρδίτσας. 
Καταστροφές λόγω του φαινομένου έχουν προκληθεί και 
στο Οδικό Δίκτυο και Ιχθυοκαλλιέργειες, στην ασφαλιστι-
κή κάλυψη των οποίων συμμετέχει και η Generali. 

Από την πρώτη στιγμή η Generali έθεσε σε λειτουργία 
μηχανισμό εκτάκτου ανάγκης για την ταχύτερη καταγραφή 
των περιστατικών, την αξιολόγησή τους και την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Από την πρώτη στιγμή 
έφτασαν στην Καρδίτσα, όπου καταγράφεται το 95% των 
ζημιών του κλάδου αυτοκινήτου, πραγματογνώμονες από 
όμορους Νομούς, οι οποίοι συμβουλεύουν και καθοδηγούν 
τους ασφαλισμένους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την ταχύτερη αποζημίωση των ασφαλισμένων. 

Ειδικά για το κλάδο αυτοκινήτου, ελήφθησαν τα ακόλου-
θα μέτρα:
● Δωρεάν παροχή της δεύτερης μεταφοράς του οχήμα-
τος, σε συνεργασία με την Europ Assistance 

● Ανάληψη του κόστους του βιολογικού καθαρισμού και 
των διερευνητικών εργασιών για την επισκευή του οχήμα-
τος
● Η πλήρης ανάληψη της διαδικασίας για την εξέλιξη της 
αποζημίωσης, απαλλάσσοντας τους Ασφαλισμένους από 
κάθε έγνοια

Στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων, επιχειρήσεων και κα-
τοικίας, η εταιρεία έχει  επιταχύνει τη διαδικασία αποζημί-
ωσης, εγκρίνοντας - μετά τη δήλωση και αυτοψία - ποσά 
προκαταβολών για την πιο άμεση αποκατάσταση των ζημι-
ών στις πληγείσες περιοχές. Ενώ, ήδη σε κάποιες περιπτώ-
σεις, έχει προχωρήσει σε καταβολές προκαταβολών στο 
20% της αρχικής εκτίμησης της ζημιάς. 

Όπως σημειώνει και ο κ. Π. Βασιλόπουλος, Chief 
Technical Manager της Generali: «Βασική μας προτεραιό-
τητα είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό των ασφαλισμένων 
μας, σε κάθε δύσκολη στιγμή, άμεσα και αποτελεσματικά. 
Έτσι και στην συγκεκριμένη περίσταση που αποτελεί μια 
από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταί-
ων ετών, διατηρούμε ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας με 
τους Συνεργάτες μας, καταγράφοντας τις άμεσες ανάγκες 
των πληγέντων πελατών μας και, ήδη, έχουμε προχωρήσει 
σε προκαταβολές για διευκόλυνσή τους. Η Generali εκ-
πληρώνει τον ρόλο της και κάνει πράξη την υπόσχεση  για 
άμεση ασφαλιστική κάλυψη με ταχύτητα , ευαισθησία και 
συνέπεια ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες». 

Α πό την 1η Οκτωβρίου 2020 , η Safe Plus ανέλαβε την 
εξυπηρέτηση του Ομαδικού Συμβολαίου των αθλητών 

της Basket League. Η διαδικασία της ασφάλισης ανατέθη-
κε στη Safe Plus Πράκτορες Ασφαλειών, λόγω  της εξειδί-
κευσης και τεχνογνωσίας της, στον Κλάδο των Ομαδικών 
Ασφαλειών. 

Μέσω των στρατηγικών συνεργασιών που έχει συνάψει 
η Safe Plus, οι Ασφαλισμένοι εκτός από τις παροχές του 
Συμβολαίου, θα απολαμβάνουν εξαιρετικής ποιότητας 
υπηρεσίες σε κορυφαίους Ιδιωτικούς Παροχους Υγείας 
της χώρας . 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩν ΑΣφΑΛΙΣΜΕνΩν ΤΗΣ Η geneRali 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ safe Plus  
ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΗΣ Α1  

Basket ΣΤΗν geneRali

εκατοντάδες οι πληγέντες από τον κυκλώνα ιανός
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δίπλα τους από την πρώτη στιγμή, με σημαντικές πρωτοβουλίες

γ ια τη Eurolife FFH αξία έχει να στέκεται 
στο ύψος των περιστάσεων και να βρίσκε-

ται δίπλα στους ανθρώπους, κάθε φορά που 
χρειάζονται τις υπηρεσίες της. Με αφορμή 
το μέγεθος της καταστροφής από τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα που εξελίχθηκαν στην 
πόλη της Καρδίτσας και σε όλο το νομό, η 
εταιρεία έχει προχωρήσει σε ενέργειες για 
την υποστήριξη των πληγέντων ασφαλισμέ-
νων της.

Ήδη από την πρώτη στιγμή, η Eurolife FFH 
κινήθηκε άμεσα και με αποφασιστικότητα. 
Μέσα σε μόλις δύο ημέρες από το πέρασμα 
της κακοκαιρίας, μια ομάδα υψηλόβαθμων 
στελεχών της εταιρείας βρέθηκε στην Καρ-
δίτσα, με σκοπό να δει το μέγεθος του προ-
βλήματος, ενώ είχε προηγηθεί από το πρωί της Κυριακής 
20 Σεπτεμβρίου, η άφιξη πραγματογνωμόνων, οι οποίοι 
καταγράφουν και εκτιμούν τις ζημιές που έχουν προκλη-
θεί. Οι άνθρωποι της Eurolife FFH απέδειξαν ότι η εταιρεία 
κάνει πραγματικότητα τη δέσμευσή της να είναι δίπλα 
στους ασφαλισμένους της, όποτε προκύπτει ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurolife FFH ανακοινώνει μια σειρά 
από ενέργειες για τους πληγέντες ασφαλισμένους της 
που διαθέτουν όχημα με έδρα οποιαδήποτε περιοχή του 
νομού, καθώς και κάλυψη καιρικών φαινομένων. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος του 
βιολογικού καθαρισμού, μέχρι του ποσού των €180, ανε-
ξαρτήτως του ποσού επισκευής της ζημιάς, ενώ παρέχει 
χωρίς επιβάρυνση τη δεύτερη μεταφορά από τον τόπο 
του βιολογικού καθαρισμού σε συνεργείο (εντός ή εκτός 
νομού) για τα οχήματα που έχουν κριθεί επισκευάσιμα και 
πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, προσφέροντας 
μια σημαντική διευκόλυνση στους ζημιωθέντες ασφαλι-
σμένους της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τις ενέργει-
ες αυτές, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο ή με 
την εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, η Eurolife FFH 
ανακοίνωσε άμεσες ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους 

της στους νομούς Καρδίτσας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, 
Ηλείας, Μεσσηνίας και Αχαΐας, προχωρώντας σε τρίμηνη 
παράταση πληρωμών/αναστολή ακυρώσεων σε όλες τις 
ανανεώσεις των συμβολαίων Ζωής, Υγείας και Περιουσί-
ας. Παράλληλα, με τις ζημιές να καταγράφονται και να 
εκτιμώνται ήδη, η Eurolife FFH έχει θέσει ως πρώτη της 
προτεραιότητα την άμεση αποζημίωση, γνωρίζοντας ότι 
μια τέτοια κίνηση αποτελεί βασικό κριτήριο για την ανα-
κούφιση εκείνων που έχουν υποστεί ζημιές. 

Κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς δύσκολης, με πολλές 
προκλήσεις, η Eurolife FFH αποδεικνύει με τις ενέργειές 
της ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να 
στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίζου-
με όλοι για όλους. 

Με τις πρωτοβουλίες της μέχρι σήμερα, έχει σταθεί στο 
πλευρό ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων που έχουν ανά-
γκη από βοήθεια και φροντίδα. Με την προσφορά εξοπλι-
σμού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, την 
παροχή 25% έκπτωσης στα συμβόλαια ασφάλισης οχή-
ματος του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών για την υπο-
στήριξη της Καρδίτσας, η Eurolife FFH επιβεβαιώνει τη 
δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανά-
γκες των ανθρώπων, με συνέπεια, επαγγελματισμό και 
αποτελεσματικότητα.

ή eurolife ffH στο πλΕυρο 
των ασφαλίσμΕνων τήσ στήν καρδίτσα
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Η αυξανόμενη συχνότητα φυσικών φαινομένων στην Ελλάδα και 
τα νέα δεδομένα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή καθιστούν 

σταθερά αναγκαία τη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης των 
εκάστοτε πληγέντων αντίστοιχων καταστροφών. Αξιοποιώντας τη 
μεγάλη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία της στη διαχείριση 
αυτών των κινδύνων, η ΑΧΑ Ασφαλιστική, έχει δημιουργήσει από 
το 2014 τον ειδικό μηχανισμό Natural Catastrophes Response, χά-
ρις στον οποίο παρέχει άμεσα ένα σύνολο υπηρεσιών προς τους 
ασφαλισμένους της. 

Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο 
έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε πολλές σημαντικές περιπτώσεις κατα-
στροφικών γεγονότων, όπως στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που 
ξέσπασε στο Μάτι, το Νέο Βουτζά, την Πεντέλη και την Κινέττα 
το 2018, τις πλημμύρες της Μάνδρας την προηγούμενη χρονιά και 
τους σεισμούς στην Κεφαλλονιά το 2014 και την Αθήνα πέρυσι. 
Αποδεικνύοντας την ικανότητα της ΑΧΑ να αφαιρεί όσο το δυνα-
τόν περισσότερες έγνοιες από τους εκείνους που την εμπιστεύο-
νται για την ασφάλισή τους, ο μηχανισμός Natural Catastrophes 
Response ενεργοποιήθηκε ξανά πριν λίγες ημέρες για την κάλυψη 
των αναγκών των ασφαλισμένων της ΑΧΑ στα Βασιλικά Ευβοίας, οι 
οποίοι υπέστησαν τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών.    

Η εταιρεία - η οποία με δική της πρωτοβουλία επικοινώνησε από 
την πρώτη στιγμή με τους ασφαλισμένους της στην περιοχή -  προ-
σέφερε σε αυτούς τη δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχειακό κατά-
λυμα, παρείχε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και φύλαξης 
κατοικίας, ενώ, παράλληλα, δρομολόγησε την άμεση αποστολή 
πραγματογνώμονα για την καταγραφή των ζημιών και επιτάχυνε 
τη διαδικασία αποζημιώσεων για την κάλυψη των βασικών εξόδων 
αποκατάστασής τους μέσω άμεσης πληρωμής προκαταβολής.

Στην έως σήμερα πορεία της, η ΑΧΑ καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια με στόχο να παραμένει ένας σταθερός και αξιόπιστος 
σύμμαχος για τους ασφαλισμένους της, τηρώντας με ακεραιότη-
τα τις δεσμεύσεις της προς αυτούς και βελτιώνοντας διαρκώς το 
σύνολο των υπηρεσιών που τους προσφέρει. Ήδη εξετάζει την 
ενίσχυση του μηχανισμού Natural Catastrophes Response με την 
χρήση τεχνολογίας που θα αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσμα-
τικότητά του και θα προσθέσει νέες υπηρεσίες προς τους ασφα-
λισμένους.

Η aXa ΕνΕΡγΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟν ΜΗΧΑνΙΣΜΟ natuRal  
CatastRoPhes ResPonse  

ΣΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Στην ενεργοποίηση του ειδικού μηχανισμού Natural 
Catastrophes Response προχώρησε για μία ακόμα 
φορά η ΑΧΑ Ασφαλιστική, στηρίζοντας έμπρακτα  

τους ασφαλισμένους της μετά τις πλημμύρες  
του Αυγούστου στην εύβοια.  

Η κακοκαιρία «Θάλεια» που έπληξε την Ελλάδα από 
5 έως 9 Αυγούστου 2020 με έντονες βροχοπτώσεις 

και πλημμύρες, ιδιαίτερα στην Εύβοια, είχε ως αποτέ-
λεσμα να δηλωθούν 600 ζημιές στις ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις με απαιτήσεις αποζημιώσεων που εκτιμώνται 
πως ξεπερνούν τα €5 εκατ. 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως σε κάθε ανάλογη 
περίπτωση, αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν στην 
καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ανταποκριθούν 
με ταχύτητα  στα αιτήματα αποζημιώσεων των ασφα-
λισμένων. 

«Δυστυχώς παρατηρούμε ότι οι φυσικές καταστρο-
φές στη χώρα μας αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Συ-
νολικά, από το 1993 έως τον Αύγουστο του 2020 έχου-
με καταγράψει 33 περιστατικά ιδιαίτερης σφοδρότητας 
(σεισμούς, βροχοπτώσεις, δασικές πυρκαγιές κ.ά.) που 
είχαν ως αποτέλεσμα να δηλωθούν πάνω από 30.000 
ζημιές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολικό 
ποσό απαίτησης που αγγίζει τα 400 εκατ. Και σε αυτές 
δεν περιλαμβάνονται  οι ζημιές που έφερε ο «Ιανός» 
το Σεπτέμβριο, για τις οποίες τις επόμενες ημέρες θα 
έχουμε τις πρώτες συγκεντρωτικές εκτιμήσεις» δήλω-
σε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιουσίας της ΕΑΕΕ με αφορμή τα στοιχεία για τη 
«Θάλεια».

«Όπως στη «Θάλεια» έτσι και σε κάθε φυσική κατα-
στροφή, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι πάντοτε 
στο πλευρό των ασφαλισμένων βοηθώντας τους να 
σταθούν και πάλι στα πόδια τους μετά από μία κατα-
στροφή», τόνισε ο κ. Μοάτσος.

κακοκαίρία «θαλΕία»

ΞΕπΕρνουν τα €5 Εκατ.  
οί απαίτήσΕίσ αποζήμίωσΕων 

στίσ ασφαλίστίκΕσ ΕταίρίΕσ
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Έ ργο και πάγια δέσμευση της ERGO είναι να ενεργεί με υπευ-
θυνότητα και φροντίδα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της, 

τους πελάτες της, τους διαμεσολαβητές, τους εργαζομένους, 
τους μετόχους και την κοινωνία που ζούμε και εργαζόμαστε. Για 
την ERGO η επιχειρηματική επιτυχία, η αποτελεσματική διαχεί-
ριση του περιβάλλοντος και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν ανα-
πόσπαστα μέρη της εταιρικής στρατηγικής της, σύμφωνα με την 
οποία οι κύριες δράσεις της στοχεύουν στην αντιμετώπιση με-
γάλων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.  

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνδέει, μέσω της εφαρμογής 
ERGO Drive&Win, την ασφαλή οδήγηση με την προστασία του 
περιβάλλοντος, καλώντας όλους τους χρήστες της να συμμετέ-
χουν στην καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλα-
γής. Η καινοτόμος εφαρμογή ERGO Drive&Win λανσαρίστηκε τον 
Μάρτιο του 2019 με κύριο στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να 
γίνουν καλύτεροι οδηγοί, να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη προ-
σφέροντας αρκετές επιπλέον παροχές από την εταιρεία, αλλά 
και ενισχύοντας παράλληλα την οικολογική τους συνείδηση.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μεταφράζει την ασφαλή οδήγηση 
σε ERGO Stars, τα οποία εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις έως και 
20% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, είτε κατά τη 
σύναψη νέου ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου είτε κατά την ανανέ-
ωση των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου των ασφαλι-
σμένων μας, καθώς και σε ERGO SafeMiles, τα οποία μετατρέπο-
νται σε δωρεές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται με το Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», μια ελληνική μη κερδο-
σκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που συνδυάζει την επιστη-
μονική έρευνα με την αποτελεσματική δράση για την προστασία 
της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας. Έτσι, οι χρήστες 
της εφαρμογής ERGO Drive&Win μπορούν πλέον να εξαργυρώ-
σουν τα ERGO SafeMiles που έχουν συγκεντρώσει σε δωρεές 
για την προστασία των θαλασσών μας και πιο συγκεκριμένα στη 
δράση για την επαναφύτευση θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, 
συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλα-
γής. 

Με το ERGO Drive&Win οδηγούμε με ασφάλεια και ταυτόχρονα 
φροντίζουμε για το περιβάλλον! Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 
Android και IOS Smartphones μέσω των υπηρεσιών Google Play 
και App store και μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ. (Link: http://
drivenwin.ergohellas.gr/detect.php)

ERGO DRivE&WiN 
οδΗΓουμε με ΑΣφΑλειΑ  

κΑι τΑυτοΧρονΑ φροντιζουμε  
ΓιΑ το ΠεριβΑλλον!

μινεττΑ ΑΣφΑλιΣτικΗ

νεοΣ ΠροϊΣτΑμενοΣ  
των κλΑδων ζωΗΣ κΑι υΓειΑΣ  

ο βΑΣιλΗΣ νιΑρΧοΣ

Η Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ 
Ασφαλιστι-

κή ανακο ινώ -
νει την ένταξη 
του κ. Βασίλη 
Ν ιάρχου σ το 
δυναμικό της 
Εταιρε ίας ως 
Προϊσταμένου 
Διαχείρισης των 
Κλάδων Ζωής 
και Υγείας. 

Ο κ. Νιάρχος 
διαθέτει προϋ-
πηρεσία, περισ-
σότερη των 30 
ετών, σε ανά-
λογες θέσεις 
ευθύνης στον 
ασ φ α λ ισ τ ι κό 
χώρο. 

Παράλληλα, 
η Εταιρεία ανα-
κοινώνει την αποχώρηση - λόγω συνταξιοδότησης - του 
κ. Αντώνη Καραβασίλη, ο οποίος διετέλεσε υπεύθυνος 
των Κλάδων Ζωής και Υγείας την τελευταία εξαετία. 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΝΕΤ-
ΤΑ Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Μινέτας, δήλωσε σχετικά: 
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε το κ. Βασίλη 
Νιάρχο στην Εταιρεία και είμαστε βέβαιοι ότι η εμπει-
ρία και η τεχνογνωσία του, θα βοηθήσουν σημαντικά 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των Κλάδων, των οποίων θα 
προΐσταται. 

Ταυτόχρονα, με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε 
επαγγελματικά τον κ. Αντώνη Καραβασίλη και του ευχό-
μαστε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

 Οι υπηρεσίες που προσέφερε στην ΜΙΝΕΤΤΑ συ-
ντέλεσαν στην αναβάθμιση των προϊόντων Υγείας που 
διαθέτει η Εταιρεία και συνέτειναν στην σημαντική 
αύξηση της παραγωγής που επετεύχθη κατά τα τε-
λευταία έτη».

Αποχώρηση κ. Αντώνη καραβασίλη 
λόγω συνταξιοδότησης

O Βασίλης Νιάρχος
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Σ ε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται με ταχείς 
ρυθμούς, η MetLife Ελλάδας αποδεικνύει, για μία ακόμα 

φορά, ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι οι άνθρωποί 
της. Προσαρμοζόμενη πάντα στις ανάγκες κάθε εποχής, ενι-
σχύει την οργανωτική της δομή με έμπειρα στελέχη που προ-
έρχονται από την «καρδιά» της. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν 
στην προσθήκη ακόμη μεγαλύτερης αξίας στις υπηρεσίες και 
στα προϊόντα της καθώς και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας 
που προσφέρει στους ασφαλισμένους της. Ειδικότερα: 

Ο Αντώνης Δένδης, προάγεται αναλαμβάνοντας τη θέση 
του Δ/ντη Ομαδικών Ασφαλίσεων (ΕΒ Head) και αναφέρε-
ται απευθείας στον Δημήτρη Βασιλειάδη, Δ/ντη Πωλήσεων 
(Sales Head). Μέσα από το νέο του ρόλο, θα έχει υπό την επο-
πτεία του τα τμήματα Ομαδικών Πωλήσεων (Corporate Sales), 
Εκτίμησης Κινδύνου (EB Underwriting) και Συνταξιοδοτικών 
(Corporate Tech.Pension).

Ο Αντώνης  Δένδης εντάχθηκε στην εταιρεία το 2008, στο 
τεχνικό τμήμα Ομαδικών Συνταξιοδοτικών (Corporate Tech.
Pension) και εξελίχθηκε σταδιακά αναλαμβάνοντας τη θέση 
του Supervisor. Το 2014 μετακινήθηκε στο τμήμα των Ομα-
δικών Πωλήσεων (Corporate Sales), με διαφορετικές θέσεις 
ευθύνης στις ομαδικές πωλήσεις, μέχρι και σήμερα που κα-
τέχει τη θέση του Δ/ντη Ομαδικών Πωλήσεων (Corporate 
Sales Manager). Μέσα από την ανάληψη διαφορετικών ρόλων 
στη MetLife, έχει αποκτήσει εκτεταμένη γνώση και ισχυρό τε-
χνικό υπόβαθρο στη διαχείριση του ομαδικού χαρτοφυλακίου 
της εταιρείας. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσμα-
τικά τις διάφορες προκλήσεις, καθώς επίσης και να χτίζει σχέ-
σεις εμπιστοσύνης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 
μέχρι τώρα επιτυχημένης επαγγελματικής του πορείας στην 
εταιρεία. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και μεταπτυχια-
κού τίτλου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το 
Πανεπιστήμιο Bath του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα.

Επίσης, ο Στέλιος Ναζλής προάγεται, αναλαμβάνοντας τη 
θέση του DSF Head, με άμεση αναφορά στον Δημήτρη Βασι-
λειάδη, Δ/ντη Πωλήσεων (Sales Head).

Ο Στέλιος Ναζλής  εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρεί-
ας το 2001, ως στέλεχος πωλήσεων της εταιρείας Αμοιβαί-
ων Κεφαλαίων. Το 2008 μετακινήθηκε στο τμήμα Ομαδικών 
Πωλήσεων της εταιρείας Ζωής, εστιάζοντας στην υποστήρι-
ξη του Agency.  Η πολυετής εμπειρία του, η πελατοκεντρική 
ιδιοσυγκρασία του, καθώς και οι άριστες επικοινωνιακές του 
ικανότητες θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των επι-
χειρησιακών στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκε-
κριμένου καναλιού διανομής. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομι-
κών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο.

Ταυτόχρονα, η Εμμανουέλα Μουστάκη προάγεται στη 
θέση του Project Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο και 
αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Η Εμμανουέλα ξεκίνησε την καριέρα της στη MetLife το 
2008, αρχικά ως μέλος του τμήματος Ομαδικών Αποζημιώσε-
ων (Group Claims) και στη συνέχεια εντάχθηκε σε διαφορετι-
κές θέσεις στο τμήμα των Operations, μέχρι και σήμερα που 
κατέχει τη θέση της Customer Relations Unit Coordinator στο 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατι-
στικής και ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πειραιά. Μέσα από το νέο 
της ρόλο θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση όλων των 
σημαντικών και κομβικών projects της εταιρείας σε Ελλάδα 
και Κύπρο.

Τέλος, η Μαρία Σαραντοπούλου προάγεται σε Senior 
Account Executive, σ το τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων 
(Corporate Sales) αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη 
του Agency για τα ομαδικά προγράμματα.

Η Μαρία Σαραντοπούλου ξεκίνησε στην εταιρεία το 2004, 
αρχικά ως μέλος της περιφέρειας και στη συνέχεια στα 
τμήματα Group Pension και Corporate Sales, όπου μέχρι και 
σήμερα κατέχει το ρόλο του Account Executive, έχοντας κα-
ταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των 
ομαδικών μας πελατών, συνεργατών και συναδέλφων, επι-
δεικνύοντας εργατικότητα, αποτελεσματικότητα, αφοσίωση 
και ομαδικό πνεύμα. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδος (Deree 
College).

 «Στη MetLife δουλεύουμε για την επόμενη μέρα. Με τις 
συγκεκριμένες αλλαγές ενισχύουμε την οργανωτική δομή 
της MetLife Ελλάδας με έμπειρα στελέχη εκ των έσω, στο-
χεύοντας στην ενίσχυση του δικτύου μας, στη διαρκή προ-
σαρμογή μας στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, καθώς 
και στη μεγιστοποίηση της ταχύτητας μας, για να ανταπο-
κριθούμε με επάρκεια στις ανάγκες της αγοράς και των 
ασφαλισμένων μας. Παρά τις προκλήσεις, εξακολουθούμε 
να διατηρούμε υψηλούς και φιλόδοξους στόχους, που είμαι 
σίγουρος ότι θα επιτύχουμε, αξιοποιώντας το ταλέντο και το 
πάθος των δικών μας ανθρώπων. Τους εύχομαι καλή επιτυχία 
στα νέα τους καθήκοντα!» δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος MetLife Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής MetLife 
Κύπρου, Κυριάκος Αποστολίδης.

 «Μεγαλώνουμε και συνεχίζουμε τη δυναμική μας ανάπτυ-
ξη, με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλι-
σμένων μας και τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην 
ελληνική αγορά. Γι’ αυτό αναπτύσσουμε συνεχώς το τμήμα 
Πωλήσεων, για να ενισχύσουμε  την προστιθέμενη αξία, 
τόσο για το ατομικό όσο και για το ομαδικό μας χαρτοφυ-
λάκιο. Επιπλέον, οι αλλαγές επιβεβαιώνουν την επένδυσή 
μας στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της δημιουργίας 
ευκαιριών εσωτερικής εξέλιξης και ανάπτυξης των ανθρώ-
πων μας.» συμπληρώνει ο Διευθυντής Πωλήσεων Δημήτρης 
Βασιλειάδης.

ΕνΙΣΧΥΕΙ ΤΗν ΟΡγΑνΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗ  
Η Μetlife eΛΛΑΔΑΣ
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Ο Παναγιώτης Τόλιας 

Η βασική δέσμευση της Eurolife FFH είναι να βρίσκε-
ται συνεχώς δίπλα στους ασφαλισμένους της και να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέ-
ναντί τους. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή τις καταστροφές 
που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ιανός», η εταιρεία 
έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες για τη 
φροντίδα και την υποστήριξη των πληγέντων ασφαλισμέ-
νων της στους νομούς Καρδίτσας, Ζακύνθου, Κεφαλληνί-
ας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βρίσκεται από την πρώτη στιγ-
μή δίπλα τους, για την άμεση καταγραφή και εκτίμηση 
των ζημιών, ενώ σε ορισμένες από τις περιπτώσεις έχουν 
ξεκινήσει ήδη εργασίες για την αποκατάστασή τους. 

Εκτός από την άμεση κινητοποίησή της, η Eurolife FFH 
ανακοινώνει επίσης ότι για τους ασφαλισμένους της στις 
παραπάνω περιοχές:

● Προχωρά σε παράταση πληρωμών και αναστολή ακυ-
ρώσεων για τρεις μήνες στις ανανεώσεις συμβολαίων 
Ζωής, Υγείας και Περιουσίας

● Βάζει σε προτεραιότητα την άμεση αποζημίωση των 
δικαιούχων

Για την εταιρεία, αξία έχει να στέκεται στο ύψος των 
περιστάσεων, γι’ αυτό και βρίσκεται με συνέπεια και σε-
βασμό δίπλα στους ανθρώπους κάθε φορά που θα χρει-
αστούν τις υπηρεσίες της. Η Eurolife FFH δεσμεύεται να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, προσφέροντάς τους 
την υποστήριξη και τη φροντίδα της.

Έ να νέο στέλεχος 
καλωσορίζει στο 

ανθρώπινο δυναμικό 
της η Euroli fe FFH 
και υποδέχεται τον 
Παναγιώτη Τόλια, ο 
οποίος θα ηγείται της 
Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Ασφαλιστικού 
Χαρτοφυλακίου.

Από τη θέση αυτή, 
ο Παναγιώτης Τόλιας 
θα έχει πρωταγωνι-
σ τικό ρόλο σε ό,τι 
αφορά την ενδυνά-
μωση των εσωτερι-
κών διαδικασιών της 
εταιρείας, καθώς και την υιοθέτηση καινοτόμων και απο-
τελεσματικών λύσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών, των συνεργατών και των δικτύων της.

Ο Παναγιώτης Τόλιας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην 
ασφαλιστική αγορά, έχοντας απασχοληθεί σε σημαντικές 
θέσεις, ενώ έχει διαχειριστεί με επιτυχία σύνθετα projects. 
Ως δυναμικό στέλεχος, θα αναλάβει, με συνέπεια και απο-
φασιστικότητα, νέες πρωτοβουλίες, με σκοπό να συμβάλ-
λει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρεί-
ας. 

«Καλωσορίζουμε στη Eurolife FFH τον Παναγιώτη Τόλια, 
ένα έμπειρο στέλεχος με πάθος για την ασφαλιστική αγο-
ρά», σημειώνει ο Σωτήρης Ματσιούλας, Αναπληρωτής Γε-
νικός Διευθυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης στη Eurolife 
FFH. «Είναι χαρά μας που ανήκει, πλέον, στο δυναμικό της 
εταιρείας μας και πιστεύουμε ότι, με τις ικανότητες και τις 
φρέσκιες ιδέες του, θα έχει καθοριστική  συμβολή στην 
περαιτέρω εξέλιξη της εμπειρίας των πελατών και των συ-
νεργατών μας».

eurolife ffH 
αΞία ΕχΕί να στΕκΕσαί  

στο υψοσ των πΕρίστασΕων

ο παναγίωτήσ τολίασ  
στο δυναμίκο  

τήσ eurolife ffH 

Στο πλευρό των πληγέντων  
από την κακοκαιρία

Αναλαμβάνει από 1η οκτωβρίου,  
τη θέση διευθυντή διαχείρισης 
Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου
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Παραγωγή ασφαλιστρων α ' εξαμήνου

ΠΑΡΑγΩγΗ ΑΣφΑΛΙΣΤΡΩν  
ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥνΙΟΥ 2020

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή 
ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 51 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 
94,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις 
κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφω-
να με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από 
τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις 

ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής 

των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήμα-
τος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δη-
λώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου 
- Ιουνίου του 2020 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντί-
στοιχες της ίδιας περιόδου για το 2019 των ιδίων επιχει-
ρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων 
των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί την μεθοδολογία απο-
τίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συν-
δεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογι-
κών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία 
αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφα-

λίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 
1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβο-
λής συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση1 μέσης διάρκειας 
συμβολαίων εφ’άπαξ καταβολής).

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν 
από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι 
οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

1 «Company Valuation under IFRS», N. Antill, K. Lee, 2008, Great Britain.
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Παραγωγή ασφαλιστρων α ’  εξαμήνου

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρο-
νικό διάστημα Ιανουαρίου 2019 – Ιουνίου 2020, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

ΠΑΡΑγΩγΗ ΕγγΕγΡΑΜΜΕνΩν ΑΣφΑΛΙΣΤΡΩν 2019-2020
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Παραγωγή ασφαλιστρων α ' εξαμήνου

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων 
σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιου-
νίου του 2020 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.
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Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων 
σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Ιουνίου του 2020 καθώς και η μετα-
βολή τους έναντι των αντίστοιχων του Ιουνίου του 2019.
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● Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 
5,5%, στα 22 δις. ευρώ (από 20,9)
● Οι  σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό, ζημιές ανήλθαν στα 
824 εκ. ευρώ
● Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μειώθηκαν κατά 40,1%, στα 
745 εκ. ευρώ (από 1.244)
● Τα καθαρά κέρδητου ομίλου κυμάνθηκαν στα 325 εκ. 
ευρώ (από 477)
● Εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού, τα καθα-
ρά έσοδα του Ομίλου θα ήταν αισθητά αυξημένα σε σχέση 
με την ίδια περίοδο του 2019
● Ο μικτός λειτουργικός δείκτης, εξαιρουμένων των επι-
πτώσεων του κορωνοϊού, παρέμεινε σταθερός
● Ο δείκτης Solvency II παρέμεινε στα ανώτατα επίπεδα 
στόχου, στο 191%
● Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας δεν μπορούν να 
δοθούν αξιόπιστες προβλέψεις για το σύνολο του τρέχο-
ντος έτους

Ο Όμιλος Talanx συνέχισε την ανάπτυξη κατά το πρώ-
το εξάμηνο του έτους με καθαρά κέρδη 325 εκ. ευρώ 

παρά τον σημαντικό αντίκτυπο του κορωνοϊού. Εξαιρου-
μένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού, τα καθαρά κέρδη 
του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019, στα 603 εκ. ευρώ (από 477). 
Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,5% 
το πρώτο εξάμηνο του 2020, φτάνοντας στα 22 δις. ευρώ 
(από 20,9) ή κατά 6,3% μετά την προσαρμογή των συναλ-
λαγματικών επιδράσεων. Τα σχετιζόμενα με τον κορωνο-
ϊό καθαρά έξοδα ύψους 658 εκ. ευρώ επηρέασαν τα λει-
τουργικά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 745 εκ. ευρώ (από 
1.244), ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης ανήλθε στο 
101,3% (από 97,5%). Εξαιρουμένων των θετικών και αρνη-
τικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, ο μικτός λειτουργικός 
δείκτης θα είχε παραμείνει σταθερός, στο 97,4%. Συνο-
λικά, τα έξοδα των ζημιών που προήλθαν από την πανδη-
μία, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανήλθαν στα 824 
εκ. ευρώ. Ωστόσο, αυτά απορροφήθηκαν εν μέρει από 
το αποθεματικό ζημιών. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις της 
πανδημίας, αφορούν στις επενδύσεις  (174 εκ. ευρώ) και 
στις προβλέψεις για μειώσεις μελλοντικών ασφαλίστρων 
(104 εκ. ευρώ). Αντιθέτως,  συνεπεία του κορωνοϊού μειώ-
θηκαν οι ζημιές σε ορισμένους τομείς κατά 93 εκ. ευρώ. 
Οι θετικές εξελίξεις συνεχίστηκαν σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων παρά το ξέσπασμα της πανδημίας. Ο 
Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σημείωσε περαιτέρω 
ανάπτυξη μετά την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της 

κερδοφορίας του. 
«Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν δύσκολο εξαιτίας της 

πανδημίας», σχολίασε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Talanx AG. «Ο αντίκτυπος της 
πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο - ειδικότερα  ο βαθ-
μός «κλειδώματος» της Ευρώπης - ήταν τεράστιος, με 
αποτέλεσμα να απαιτηθεί το αποθεματικό ζημιών. Ωστό-
σο, το underwriting του ομίλου θα είχε παραμείνει  στα-
θερό μετά την προσαρμογή των όποιων επιδράσεων από 
τις ζημιές. Είδαμε σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων 
στις πρωτασφαλιστικές εργασίες, ενώ τα προγράμματα 
βελτίωσης της κερδοφορίας μας, επέφεραν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Σαφώς, πρέπει να είμαστε προετοιμασμέ-
νοι για ένα ακόμη δύσκολο δεύτερο εξάμηνο. Η πανδημία 
του κορωνοϊού δεν έχει τελειώσει ακόμη και οι συνέπειες 
στην οικονομική ανάπτυξη είναι ακόμη άγνωστες. Προφα-

σΕ καλο ΕπίπΕδο τα καθαρα κΕρδή του ομίλου talanx 
παρα τίσ σήμαντίκΕσ ΕπίπτωσΕίσ του κορωνοϊου,  

κατα το πρωτο ΕΞαμήνο toy 2020
Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2020 του ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας  

από το ελληνικό υποκατάστημα της HDi Global SE.

Ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Talanx AG
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νώς, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση της αγοράς 
από τα ακόμη χαμηλότερα επιτόκια αλλά και την επερχό-
μενη «εποχή των τυφώνων». Με άλλα λόγια, η κατάσταση 
παραμένει εξαιρετικά ασταθής και δε μπορούμε ακόμη να 
κάνουμε με σιγουριά προβλέψεις για το σύνολο του 2020.

Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές, ύψους 824 εκ. 
ευρώ, ήταν υψηλότερες από τις ζημιές από φυσικές κα-
ταστροφές οι οποίες κυμάνθηκαν στα 190 εκ. ευρώ (από 
138). Αναφορικά με τις ζημιές από φυσικές καταστροφές, 
οι μεγαλύτερες προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νάσβιλ 
στις ΗΠΑ (44 εκ. ευρώ) και τις πυρκαγιές στη Νέα Νότια 
Ουαλία της Αυστραλίας (40 εκ. ευρώ).

Επηρεασμένο από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού το τε-
χνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα -1.129 εκ. ευρώ (από 
-708). Από το σύνολο των 1.018 εκ. ευρώ των μεγάλων ζη-
μιών, 281 εκ. ευρώ προήλθαν από πρωτασφαλιστικές ερ-
γασίες και 737 εκ. ευρώ από αντασφαλιστικές εργασίες. 
Τα έξοδα που αφορούσαν στις μεγάλες ζημιές ανήλθαν 
στα 594 εκ. ευρώ ξεπερνώντας έτσι τον αρχικό προϋπολο-
γισμό (527 εκ. ευρώ). Κύριες αιτίες αυτού του γεγονότος 
αποτέλεσαν τόσο οι φυσικές καταστροφές όσο και η δια-
κοπή εργασιών και η ακύρωση εκδηλώσεων.

Εξαιρουμένων των διαθρωτικών μέτρων, ο δείκτης 
Solvency II κυμάνθηκε στα ανώτατα επίπεδα στόχου (με-
ταξύ 150 και 200%) και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2020 
ήταν στο 191% (στις 31 Μαρτίου 2020 ήταν στο 196%).

Δεύτερο Τρίμηνο: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου  
μειώθηκαν στο ήμισυ

Το δεύτερο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα αυξήθηκαν κατά 4,3% στα 9,5 (από 9,1) δις. ευρώ. Το 
τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα –704 εκ. ευρώ (από 
–350) λόγω κορωνοϊού. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης 

ανήλθε στο 102,7% (από 98,1%). Εξαιρουμένου του αντί-
κτυπου του κορωνοϊού, ο δείκτης θα ήταν στο 98,0%. Τα 
καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 11,7% στα 
882 εκ. ευρώ (από 998). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μει-
ώθηκαν στα 186 εκ. ευρώ (από 628) και τα καθαρά έσοδα 
του Ομίλου μειώθηκαν στα 103 εκ. ευρώ (από 242).  

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Συνεχιζόμενη θετική επίδρα-
ση των μέτρων βελτίωσης της κερδοφορίας

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομη-
χανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 10.6% στα 3,9 δις. 
ευρώ (από 3,5). Προσαρμοσμένη μετά τις συναλλαγμα-
τικές ισοτιμίες, η αύξηση ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 
10,9%. Για άλλη μια φορά, κυρίως η HDI Global Speciality 
SE συνεισέφερε το μέγιστο στην  ανάπτυξη.

Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές, ύψους 107 εκ. 
ευρώ,  ξεπέρασαν τα 32 εκ. ευρώ του αποθεματικού ζη-
μιών, επηρεάζοντας αρνητικά το τεχνικό αποτέλεσμα και 
τον μικτό λειτουργικό δείκτη. Το τεχνικό αποτέλεσμα κυ-
μάνθηκε στα -67 εκ. ευρώ (από -32) το πρώτο εξάμηνο του 
έτους, ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης κυμάνθηκε στο 
104,7% (από 102,3%). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της 
πανδημίας, ο μικτός λειτουργικός δείκτης θα είχε κυμαν-
θεί στο 98,6%, γεγονός το οποίο αντανακλά την συνεχιζό-
μενη σαφή βελτίωση της κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα των 
διαθρωτικών μέτρων του προγράμματος 20/20/20.

Tα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 107 εκ. 
ευρώ, συγκριτικά χαμηλότερα του 2019 (133), όπου υπήρξαν 
μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 
στα 18 εκ. ευρώ (από 69)  λόγω της επίπτωσης των, σχετιζό-
μενων με τον κορωνοϊό, μεγάλων ζημιών αλλά και της μείω-
σης των καθαρών εσόδων από επενδύσεις. Ο Τομέας Βιομη-
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 Α' ΕξΑΜηΝΟ  
2020

Α' ΕξΑΜηΝΟ  
20191

ΜΕΤΑΒΟΛη  
2019/2020

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 22,006 20,864 +5.5%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 16,746 15,917 +5.2%
Μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio in property/
casualty primary insurance and property/casualty 
reinsurance1)

101.3% 97.5% +3.8% 

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις 1,785 1,986 –10.1%
Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT) 745 1,244 –40.1%
Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας) 325 477 –31.8%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2 6.4% 10.4% –4.0%

2ο  ΤρΙΜηΝΟ 2020 2ο ΤρΙΜηΝΟ 20191 ΜΕΤΑΒΟΛη 2019/2020

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 9,539 9,148 +4.3%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8,392 8,075 +3.9%
Μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio in property/
casualty primary insurance and property/casualty 
reinsurance1)

102.7% 98.1% +4.6%

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις 882 998 –11.7%
Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT) 186 628 –70.4%
Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας) 103 242 –57.7%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2 4.1% 10.1% –6.0% 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕθη ΕΝΟΠΟΙηΜΕΝωΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΟΜΙΛΟΥ TALAnx - 1 ΕξΑΜηΝΟ 2020 (IFRS) (Σε εκ. €)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕθη ΕΝΟΠΟΙηΜΕΝωΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΟΜΙΛΟΥ TALAnx  2Ο  ΤρΙΜηΝΟ 2020 (IFRS) (Σε εκ. €)

χανικών Ασφαλίσεων συνεισέφερε με 7 εκ. ευρ  στα καθαρά 
έσοδα του Ομίλου.

Δεύτερο Τρίμηνο - Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων:   
Τα καθαρά κέρδη επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση στα 1,3  δις. ευρώ 
(από 1,2), ενώ μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγ-
ματικών επιδράσεων, η αύξηση ανήλθε στο 8,9 %. Το τεχνικό 
αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα -56 εκ. ευρώ  (από -14),  καθώς 
το αποθεματικό των μεγάλων ζημιών απορροφήθηκε από τις 
σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές.  Ο μικτός λειτουργικός 
δείκτης ανήλθε από το 101,9% στο 107,7%. Χωρίς τις ζημίες 
που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, ο μικτός δείκτης θα ανερ-
χόταν στο 96,8%. Τα καθαρά κέρδη από επενδύσεις αυξήθη-
καν στα 73 εκ. ευρώ (από 62) συνεπικουρούμενα από τα κέρ-
δη των κινητών αξιών. Ο Τομέας παρουσίασε ζημιά ύψους 12 
εκ. ευρώ (το 2019 είχε παραχθεί λειτουργικό κέρδος ύψους 
33 εκ. ευρώ), ενώ η επιβάρυνση του στα καθαρά κέρδη του 
Ομίλου κυμάνθηκε στα -10 εκ. ευρώ (από 19).

Προβλέψεις για το 2020
Στις 21 Απριλίου 2020, ο Όμιλος Talanx απέσυρε τις προ-

βλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος 2020 καθώς ο αρχικός 
στόχος ήταν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να κυμανθούν από 
900 εκ. ευρώ έως και 950 εκ. ευρώ.

Σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας όπως είναι η 
σημερινή δεν δύναται να υπάρξει καμία διαφοροποίηση 
αναφορικά με τα ασφάλιστρα, τις μεγάλες ζημιές και τις 
κεφαλαιαγορές.  Συνεπώς, δεν είναι δυνατή μια αξιόπιστη 
πρόβλεψη κερδών με αποτέλεσμα να μην αποτυπωθούν δεί-
κτες χρηματοοικονομικής απόδοσης σε επίπεδο Ομίλου και 
Τομέων.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κυμάνθηκαν στα 325 εκ. ευρώ 
το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφανώς μειωμένα σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (477 εκ. ευρώ) αλλά και τα 
κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2020. Η εκτίμηση είναι ότι 
με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020, 
είναι αδύνατον να οριστικοποιηθούν οι συνολικές προβλέψεις 
για το έτος. Επιπλέον, σημαντικός θα είναι ο αντίκτυπος των 
επόμενων δύο τριμήνων από τις δύσκολα προβλέψιμες οικο-
νομικές επιπτώσεις της πανδημίας και την πιθανή επιδείνωση 
της κατάστασης της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Όμιλος Talanx διατηρεί 
την πολιτική μερισμάτων συνεχίζοντας να διανέμει το 35 έως 
45% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του.

1) Συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους επί των παρακρατηθέντων κεφαλαίων και των συμβατικών καταθέσεων.
2) Ετησιοποιημένα καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιω-
μάτων μειοψηφίας
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ΕΥΡΩΠΗ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΥξΗΣΗ ΚΕΡΔΩν, νΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟγΕΣ 

ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑνΑΠΤΥξΗ

Υ ψηλές επιδόσεις καταγράφει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική 
σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της δημιουργώ-

ντας σημαντικά εχέγγυα για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξή 
της στο άμεσο μέλλον.

Κερδοφορία, παραγωγή ασφαλίστρων, δείκτης φερεγγυ-
ότητας, απόδοση κερδών, και μια ακόμη σειρά θεμελιωδών 
μεγεθών, από τις αρχές του έτους έως σήμερα κινούνται 
ανοδικά παρά τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στην 
αγορά λόγω covid19.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η εταιρεία μέσα από την 
συνολική αναδιάρθρωσή της που έχει σε εξέλιξη επιστρέ-
φει σύντομα σε επίπεδα κερδοφορίας προ κρίσης, κάτι το 
οποίο επιδιώκεται με τις στοχευμένες πρωτοβουλίες της 
διοίκησης.

Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου καταγράφουν αύξηση 
κερδών η οποία συνεχίζεται έως σήμερα. 

Εκτιμάται ότι τα καθαρά κέρδη το 2020 θα ξεπεράσουν 
τα 2 εκατ. Ευρώ οπότε η απόδοση των κερδών επί των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας θα υπερβεί το 20%.  

Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσό-
τερο η παρουσία της στην ασφάλιση των μεγάλων Εμπορι-
κών και Βιομηχανικών κινδύνων, τον κλάδο των Μεταφορών 
και στους Εξειδικευμένους κινδύνους στους οποίους ήδη 
έχει σημαντική αναγνώριση και αποδοχή από την αγορά 
και τις επιχειρήσεις.

Εξίσου σημαντικό για την θέση της Εταιρείας, αναδει-
κνύοντας την φερεγγυότητά της, είναι και το SCR το οποίο 
διατηρείται σε κορυφαία επίπεδα και την 31/12/2019 δια-
μορφώθηκε σε 220,16% ενώ το αντίστοιχο MCR ανήλθε σε 
230,25%.

 ΣΥΝθΕΣη ΧΑρΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας αναδιαρ-

θρώνεται στοχευμένα. 
Οι λοιποί  κλάδοι εκτός του κλάδου αυτοκινήτων έχουν 

συμμετοχή 81,93% ενώ ο κλάδος αυτοκινήτου έχει το 
18,7%. 

Αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα στον κλάδο αυτοκι-
νήτου παρά την μείωση συμμετοχής του στο χαρτοφυλά-
κιο της εταιρείας, είναι κερδοφόρα, κάτι το οποίο αποδίδε-
ται στο σωστό underwriting,  που εφαρμόζει η ΕΥΡΩΠΗ και 
έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη κερδών στο σύνολο των 
ασφαλιστικών εργασιών που δραστηριοποιείται.

 ΔηΛωΣη ΠρΟΕΔρΟΥ Ν. ΜΑΚρΟΠΟΥΛΟΥ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη Ασφα-

λιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος αναφερόμενος στα αποτε-
λέσματα τονίζει ότι « η Ευρώπη Ασφαλιστική διαμορφώνει με 
τις σημερινές της επιλογές το ακόμα καλύτερο μέλλον της. 
Οι προοπτικές της είναι μεγάλες, υπάρχει σχέδιο περαιτέρω 
ανάπτυξης το οποίο ακολουθείται σταθερά και αποδίδει ση-
μαντικά αποτελέσματα. Η εταιρεία επιβεβαιώνει καθημερινά 
την θέση της στην αγορά, περιορίζει τα λειτουργικά της κόστη 
και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. Έχει «ψηφιοποιηθεί» 
πλήρως και  οι μηχανογραφικές υποδομές είναι υψηλότατου 
επιπέδου και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πελατών και συ-

νεργατών. Διατηρεί την πρωτοπορία της και την υψηλή τεχνο-
γνωσία στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύ-
νους και ανοίγεται σε νέους τομείς υψηλών απαιτήσεων. Με τις 
επιδόσεις της που αποτυπώνονται στους οικονομικούς δείκτες 
αποδεικνύει ότι αναπτύσσεται ορθά, είναι φερέγγυα εταιρεία, 
σύγχρονη, αποτελεσματική, με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
και αμεσότητα στις σχέσεις τις με τους πελάτες της. Διαχρονι-
κά διακρίνεται για την ταχύτατη πληρωμή αποζημιώσεων, ενώ 
με τις τελευταίες επιδόσεις της δείχνει ότι προσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις της αγοράς και είναι ευέλικτη».

Οι προοπτικές της είναι μεγάλες, υπάρ-
χει σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης το 
οποίο ακολουθείται σταθερά και αποδί-
δει σημαντικά αποτελέσματα
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Ε δώ και 28 χρόνια, η Designia Insurance Brokers καταφέρνει 
σταθερά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κλάδου με-

σιτείας ασφαλίσεων. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 
στελεχών της, καθώς και με την ικανότητά της να ανταποκρί-
νεται αποτελεσματικά στις προτεραιότητες των πελατών και 
των συνεργατών της, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται 
δυναμικά, έχοντας σταθερά ανοδική πορεία.

Το 2019 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη Designia 
Insurance Brokers – μια χρονιά που έκλεισε με θετικό πρόση-
μο και σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η 
εταιρεία κατέγραψε για 4η συνεχόμενη χρονιά αύξηση στα 
συνολικά έσοδα, τα οποία άγγιξαν τα € 4,27 εκατ. (+12,6% σε 
σχέση με το 2018), καθώς και στην κερδοφορία της, με € 1,3 
εκατ. προ φόρων (+49,7%). Σημαντικές είναι, επίσης, οι επιδό-
σεις της και στα μικτά υπό διαχείριση ασφάλιστρα, τα οποία 
έφτασαν τα € 50,5 εκατ., ποσό που είναι αυξημένο κατά 9,7% 
σε σύγκριση με το 2018 και αποτελεί το υψηλότερο που έχει 
επιτύχει μέχρι σήμερα.

Η Designia Insurance Brokers υλοποιεί την υπόσχεσή της να 
βρίσκεται με αξιοπιστία δίπλα στους πελάτες και τους συνερ-
γάτες της, σχεδιάζοντας και προσφέροντάς τους τα κατάλλη-
λα και πιο ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προγράμματα για τις 
ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους. Η εταιρεία έκλεισε το 2019 
αυξάνοντας το πελατολόγιο της κατά 7,74% – το οποίο απο-
δεικνύει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των ανθρώπων 
που έχουν επιλέξει να συνεργάζονται μαζί της. Ειδικότερα, οι 
ασφαλισμένοι της εταιρείας σε προγράμματα υγείας για το 
2019 σημείωσαν αύξηση 11,4% από το 2018, ενώ σε ομαδι-
κά συνταξιοδοτικά προγράμματα ο αριθμός είναι αυξημένος 
κατά 11,08% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον, 
η Designia Insurance Brokers, η οποία αποτελεί έναν κόμβο 
γνώσης και εμπειρίας για όλους τους κλάδους ασφαλίσεων,  
αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της να βρίσκεται δίπλα 
στους πελάτες της, από τις συνολικές αποζημιώσεις που δια-
χειρίστηκε για τους ασφαλισμένους της. Συγκεκριμένα, κατά 
τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς η Designia Insurance 
Brokers διαπραγματεύτηκε πάνω από €13 εκατ. αποζημιώσεις 
υγείας, ζωής και γενικών ασφαλίσεων.

«Οι επιδόσεις μας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρο-
νιάς είναι αξιοσημείωτες και αποδεικνύουν τη δυναμική της 
εταιρείας μας», ανέφερε η Άννυ Τρύφων, CEO της Designia 
Insurance Brokers. «Καταφέραμε πολλά πέρυσι και, με την 

ομαδικότητα, την ευελιξία και την κατάρτισή μας, έχουμε στό-
χο να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερες κορυφές από εδώ 
και στο εξής. Δίνουμε έμφαση στις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουμε και αναλαμβάνουμε συνέχεια νέες πρωτοβουλίες που 
εξελίσσουν εμάς και τη σχέση μας με τους πελάτες και τους 
συνεργάτες μας».

Η εταιρεία πρόσφατα ανανέωσε την εταιρική της ταυτό-
τητα, εστιάζοντας στην ικανότητά της να σχεδιάζει ολοκλη-
ρωμένες και αποτελεσματικές ασφαλιστικές λύσεις και προ-
γράμματα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της 
και τις προσδοκίες των συνεργατών της. Λανσάροντας τη νέα 
επωνυμία και το λογότυπό της, κάνει πραγματικότητα τη δέ-
σμευσή της: να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της εποχής, οι 
οποίες ζητούν από μια σύγχρονη επιχείρηση να προσαρμόζε-
ται, να εξελίσσεται και να απαντά στις ανάγκες των ανθρώπων 
που την εμπιστεύονται.

«Η φετινή χρονιά έχει φέρει μεγάλη αβεβαιότητα στις επι-
χειρήσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου που δραστηριοποιούνται. 
Αυτό, όμως, είναι το περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε όλοι 
να λειτουργήσουμε σήμερα, διατηρώντας την αισιοδοξία, τη 
συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας. Αυτά είναι τα χαρα-
κτηριστικά που συντροφεύουν κάθε στέλεχος της Designia 
Insurance Agents και αυτός είναι ο τρόπος μας να εξασφαλί-
σουμε ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε με αξιοπιστία δί-
πλα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας», συμπληρώνει 
η Άννυ Τρύφων.

Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας είναι η 
στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της, με κριτή-
ριο την από κοινού εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, έχει επιλέ-
ξει να επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των υποδομών 
της και, χάρη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία της, είναι σε 
θέση να υποστηρίζει με συνέπεια τους συνεργάτες της. Προ-
σφέροντάς τους tailor-made λύσεις, ενισχύει τη σχέση που 
έχουν με τους πελάτες τους και παρέχει μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία εξυπηρέτησης.

Με τη μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων της, την ικανό-
τητά της να αφουγκράζεται τις ανάγκες που δημιουργούνται 
στο νέο σημερινό περιβάλλον και τη δυναμική που προκύπτει 
από την ανοδική της πορεία στην αγορά, η Designia Insurance 
Brokers κάνει σημαντικά βήματα μπροστά, συνεχίζει να εξε-
λίσσεται και μεριμνά για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της.

ΣΤΑθΕΡΑ ΑνΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
γΙΑ ΤΗ designia insuRanCe BRokeRs
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Ο ι εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που ανή-
κουν στον Όμιλο του κ. Βελλιάδη, μετά την εφαρ-

μογή του Νόμου 4583/2018, επιμέρισαν τα χαρτοφυλάκια 
τους, δημιουργώντας μεσιτική εταιρία ασφαλιστικής δι-
αμεσολάβησης, ώστε να εξυπηρετούν 
τις συμβάσεις τους με τους Μεσίτες 
Ασφαλειών και Πρακτορειακή εταιρία 
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ώστε 
να εξυπηρετούν τις συμβάσεις τους 
με τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες. 
Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες της 
Εποπτικής Αρχής και σύμφωνα με την 
σχετική νομοθεσία , τροποποιήθηκε  
η Εταιρία BROKERS UNION ΑΕ ΜΕΣΙ-
ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ σε BROKERS UNION 
ΑΕ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 
ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚ ΤΟΡΩΝ και η 
Εταιρία BLUE AIGAION INSURANCE 
SOLUTIONS  συμπεριέλαβε στις δρα-
στηριότητές της και την εξυπηρέτηση 
των ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.

Κατόπιν αυτών των αλλαγών το συ-
νολικό χαρτοφυλάκιο των εταιριών 
BROKERS UNION & BLUE AIGAION, δι-
αμορφώθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2020, σε  ασφά-
λιστρα της τάξεως των  15.000.000€ και με σύνθεση Κλά-
δου Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων 60/40 . Παρόλο τις 
αντιξοότητες  και τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την 
περίοδο του lockdown στην Ασφαλιστική αγορά, ο  όμιλος 
των Εταιριών  κατάφερε να επιτύχει αύξηση του χαρτοφυ-
λακίου  για το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

Στο σημείο αυτό, η Διοίκηση των Εταιριών,  επιθυμεί να 
ευχαριστήσει όλο το Διοικητικό Προσωπικό για τον επαγ-
γελματισμό και την άψογη συνεργασία,  που υπέδειξε κατά 
την δύσκολη αυτή  περίοδο, εξυπηρετώντας το Δίκτυο των 
Συνεργατών σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ένας από τους λόγους όπου οι Εταιρίες κατάφεραν να 
επιτύχουν τα αναφερόμενα αποτελέσματα είναι το γεγονός 
ότι δεν στηρίζονται πλέον μόνο στην παραγωγή του Κλά-
δου Αυτοκινήτου αλλά έχουν αναπτύξει τις παραγωγικές 
τους δραστηριότητες,  και σε άλλους Κλάδους Ασφάλι-
σης, όπως των Ναυτασφαλίσεων, των Σκαφών, των Αστικών 
Ευθυνών, σε συνεργασία με τα συνδικάτα των Lloyd’s. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αύξηση  παραγωγής του 
Κλάδου Ζωής και Υγείας όπου με παραγωγή Ασφαλίστρων  
για το πρώτο εξάμηνο του 2020 άνω των 2.500.000€ και πα-
ρουσιάζοντας μέχρι στιγμής αύξηση περίπου της τάξεως  
του 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, 

συμβάλλει στη εξισορρόπηση της σύνθεσης του χαρτο-
φυλακίου.

Η Brokers Union στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής 
της, έχει ως στόχο την δημιουργία πλαισίου  συνεργασί-

ας με τα Δίκτυά της, είτε εσωτερικού 
είτε εξωτερικού, παρέχοντάς τους, 
πλήθος  υπηρεσιών και προνομίων, 
καθώς και ότι άλλο χρειάζεται (όπως 
ανταγωνιστικό κανονισμό πωλήσεων, 
υποστήριξη back office, ομαδικό Συ-
νεργατών, κανονισμός συμμετοχής σε 
ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού, 
συμμετοχή σε πάγια έξοδα με κανο-
νισμό  bonus) έτσι ώστε να συνυπάρ-
χουν αμοιβαία στην επαγγελματική 
άνοδο και ανταμοιβή των προσπαθει-
ών των δύο μερών, στα πλαίσια του 
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ και της φιλο-
σοφίας του win win που πρεσβεύει ο 
Όμιλος των εταιριών του κ. Βελλιάδη.

Η Blue Aigaion, ως εταιρία Mεσιτών 
Aσφαλειών,  μετά την επικείμενη έξο-
δο της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ζήτησε και έλαβε από την 

Τράπεζα  της Ελλάδος, την άδεια ασκήσεως δραστηριοτή-
των Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο,  και εφόσον η Αγ-
γλία δεν επέλθει σε συμφωνία προώθησης Ασφαλιστικών 
προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο το Ευ-
ρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της VELOS INSURANCE του Λον-
δίνου, θα μεταφερθεί στην BLUE AIGAION. Η εταιρεία θα 
επιτύχει την επέκταση της και στην Ευρωπαϊκή Αγορά και 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, πολύ σύντομα να ιδρύσει 
το νέο της γραφείο στην Γερμανία.

Κλείνοντας, η Brokers Union γνωστοποιεί,  την ενεργή 
συμμετοχή του Προέδρου της  Velos Insurance κυρίου Βελ-
λιάδη Στέφανου και στα Διοικητικά των εταιριών Brokers 
Union  και Blue Aigaion στη Ελλάδα, με την ιδιότητα του 
Αντιπροέδρου στο παρόν σχήμα του Διοικητικού Συμβου-
λίου των εν λόγω εταιριών. Συνεχίζεται λοιπόν, η άψογη και 
ομαλή διοικητική λειτουργία και συνεργασία,  των εταιριών 
του Ομίλου Βελλιάδη,  με την υπάρχουσα Διοικητική ομά-
δα του κύριου Βελλιάδη Νικόλαου και Καλαμπαλίκη Φώτη. 

Η Διοίκηση και το Διοικητικό Προσωπικό των εταιριών, 
εύχονται ότι η έναρξη του Φθινοπώρου, θα αποτελέσει ένα 
νέο ξεκίνημα  για όλους μας, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα 
την νέα καθημερινότητα και τα νέα δεδομένα στην «Ασφα-
λιστική Αγορά».

παραγωγίκα αποτΕλΕσματα α ΕΞαμήνου 2020
broKerS union & blue aiGaion

O Νικόλαος Βελλιάδης, Πρόεδρος & 
CEO της BROKERS UnIOn

Παραγωγή ασφαλιστρων α ’  εξαμήνου
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Δήλωση Διοίκησης
«Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη διατήρησε την κερδοφόρα πο-
ρεία του, αυξάνοντας την παραγωγή ασφαλίστρων, καθώς 
και το μερίδιο αγοράς στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. 

Τα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου επιβεβαιώνουν την ικανό-
τητα του Ομίλου να προσαρμόζεται άμεσα και να αντιμε-
τωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους που εμφανίζονται 
μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον για την Παγκόσμια 
και την Ελληνική οικονομία. 

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, καθώς και οι Φυσι-
κές Καταστροφές - συνέπεια της κλιματικής αλλαγής - ήταν 
τα κυριότερα γεγονότα που οδήγησαν τόσο την Ελληνική 
Ασφαλιστική Αγορά όσο και τις Διεθνείς Χρηματαγορές σε 
ένα περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας. 
Η Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε από την πρώτη στιγμή 
στην ενεργοποίηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων 
εξετάζοντας σε συχνή βάση τη ρευστότητα, τις επιπτώσεις 
του Covid- 19 και των λοιπών κινδύνων στα χρηματοοικο-
νομικά μεγέθη του Ομίλου. Για την καλύτερη αξιολόγηση, 
διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις 
ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη 
του Ομίλου ακόμα και σε ακραία σενάρια. Αξίζει να αναφερ-
θεί ότι σε όλα τα σενάρια, τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας 
όσο και η Ρευστότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ 
η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προ-
ληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων 
μελλοντικών κινδύνων.

Με συνεχή στήριξη στο Δίκτυο 
Πωλήσεων, στους Ασφαλισμέ-
νους και τους Εργαζόμενους και 
οδηγό τη σταθερά θετική πορεία 
του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο, συνε-
χίζουμε να υλοποιούμε τους στρα-
τηγικούς και οικονομικούς μας 
στόχους και βρισκόμαστε εμπρά-
κτως δίπλα στην κοινωνία σε αυ-
τούς τους δύσκολους καιρούς».

Στέφανος Βερζοβίτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Γενικός Διευθυντής Διοικητι-
κών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Σ ημαντική κερδοφορία και αύξηση της παραγωγής ασφα-
λίστρων κατά 5,2% παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πί-

στη, για το Α΄ εξάμηνο του 2020. Η Διοίκηση του Ομίλου είχε 
την ευκαιρία να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα, 
καθώς και τις ενέργειες και το σχεδιασμό των επόμενων δρά-
σεων μέχρι το τέλος του έτους μέσω τηλεδιάσκεψης, που 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Πιο αναλυτικά:
● Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% 

και ανήλθαν σε € 113,1 εκ., έναντι € 107,2 εκ. της αντίστοιχης 
περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από 
την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων 
του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε € 106,5 εκ., έναντι € 101,2 
εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υπο-
χώρηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς κατά 4,5% πε-
ρίπου την αντίστοιχη περίοδο.

● Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ελληνι-
κή Ασφαλιστική Αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020, ανέρχεται σε 
5,5%, έναντι 5,1% το Α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το 
μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, 
έναντι 3,3% το Α’ εξάμηνο του 2019 ενώ το μερίδιο αγοράς 
στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 
6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

● Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου παρέμει-
ναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα € 13,8 εκ., 
έναντι € 16,1 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

ΕΥΡΩΠΑ ϊΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΥξΗΣΗ ΠΑΡΑγΩγΗΣ ΑΣφΑΛΙΣΤΡΩν ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΡΔΟφΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ Α' ΕξΑΜΗνΟ 2020

Παραγωγή ασφαλιστρων α ' εξαμήνου
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Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, άρρηκτα συνδεδεμέ-
νος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δρα-

στηριοποιείται, προχώρησε σε 27 δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στο Α’ εξάμηνο του 2020.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 27 δράσεων, 4 αφο-
ρούσαν στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό και στην Εκ-
παίδευση, 8 στη στήριξη Ευπαθών Ομάδων, 3 στον 
τομέα της Υγείας και 12 αφορούσαν στην ενίσχυση 
του ευρύτερου κοινωνικού ιστού. 

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη 
στάθηκε αρωγός στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπι-
σης του Covid-19, προσφέροντας 10 αναπνευστήρες 
υψηλής τεχνολογίας στο Υπουργείο Υγείας και παρέ-
χοντας δωρεάν τρίμηνη ασφαλιστική κάλυψη στα 250 
οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ., τα 
οποία διέθεσε δωρεάν στην πολιτεία η εταιρία AVIS.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εναρμονίζονται 
πλήρως με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 
του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact), στο οποίο ο Όμιλος 
συμμετέχει εθελοντικά από το 2011, καθώς και με τους 
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που το Οικουμενικό 
Σύμφωνο θέτει. 

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η Κοινωνική Υπευθυνότητα 
δεν είναι απλά ένα προγραμματισμένο έργο που πρέ-
πει να ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής και καθημερινή 
προσπάθεια να συνεισφέρει και να είναι δίπλα στην 
κοινωνία με τρόπο ουσιαστικό. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός 
οργανισμός στην Ελλάδα που δημοσιεύει Απολογισμό 
Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000, τους 17 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικου-
μενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.. 

● Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε 
€ 24,6 εκ., έναντι των € 26,6 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 
2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά 
τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρ-
ροια του Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.

● Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν 
στα € 16,3 εκ., από τα € 9,0 εκ. της αντίστοιχης περσινής πε-
ριόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα 
από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων 
και τη μείωση των ζημιών.

● Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα € 
2,3 εκ., από τα € 11,1 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 
Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά € 2,9 εκ., καθώς και 
στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά € 
6,9 εκ., αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διε-
θνείς χρηματαγορές. 

● Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλ-
θαν στα € 6,0 εκ., από τα € 6,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής 
περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της 
αύξησης των αντασφαλίστρων κατά € 1,3 εκ., καθώς και της 
αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά € 0,7 εκ..

● Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατέγραψε 
οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε € 139,8 εκ. στο 
τέλος του Α’ εξαμήνου από € 141,2 εκ. στο τέλος του 2019, γε-
γονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους 
€ 10,3 εκ., στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους € 
6,6 εκ., στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους € 1,3 εκ. και 
στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 
κατά € 4,0 εκ.

● Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις 
ανήλθαν σε € 300,1 εκ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, 
έναντι € 302,6 εκ. την 31/12/2019.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας αυξή-
θηκε κατά 2 άτομα, φτάνοντας τους 446 εργαζόμενους σε 
σύγκριση με την 31/12/19. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποίη-
σε 27 δράσεις Ε.Κ.Ε., κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, πλήρως 
εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες 
πληροφορίες στο site της Εταιρίας, www.europaikipisti.gr, 
στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

ΕΥΡΩΠΑ ϊΚΗ ΠΙΣΤΗ 
27 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙνΩνΙΚΗΣ ΕΥθΥνΗΣ  

ΣΤΟ Α' ΕξΑΜΗνΟ  
ΤΟΥ 2020

Παραγωγή ασφαλιστρων α ’  εξαμήνου
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ασφαλίσΕίσ σκαφων αναψυχήσ 
στοίχΕία Ετουσ 2019

ή έρευνα

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & 
Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες 

ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις σκαφών 
αναψυχής, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματι-
κή συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφώσει σχετικό ερωτημα-
τολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο 
του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο 
και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για 
το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:
● Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβο-

λαίων και ασφαλιζόμενη αξία ανά τύπο
σκαφών)
● Αναλύει το πλήθος των ζημιών και τις αποζημιώσεις 

(πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά τύπο
σκαφών και ανά αιτία ζημιάς
● Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι δι-

αμεσολάβησης
Στην έρευνα του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 16 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών με καθεστώς εγκα-
τάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 88% 
της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων 
σκαφών και αστικής ευθύνης σκαφών, εκ των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντή-
σεις όσων επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην έρευνα για 
το 2019. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν 

από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν 
να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη.

Διατηρήθηκε και στο τρέχον ερωτηματολόγιο η ενιαία 
αντιμετώπιση της ασφάλισης των σκαφών αναψυχής ως 
είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε μέσω των 
πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων σκάφους είτε μέσω των 
αυτόνομων συμβολαίων αστικής ευθύνης.

Το ερωτηματολόγιο ζητούσε πληροφόρηση για τα πλήθη 
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και για την ασφαλιζόμενη 
αξία ανά τύπο σκαφών, ακολουθώντας την ομαδοποίηση 
των συμβολαίων ως ακολούθως:

● Σκάφη προσωπικής αναψυχής – Επαγγελματικά σκάφη 
με πλήρωμα – Επαγγελματικά

σκάφη χωρίς πλήρωμα.
● Ιστιοπλοϊκά – Μηχανοκίνητα σκάφη
● Διαχωρισμός της ασφαλιζόμενης αξίας σε 5 ομάδες: 

αξία έως 50 χιλ. €, άνω των 50 χιλ. € έως 250 χιλ. €, άνω 
των 250 χιλ. € έως 500 χιλ . €, άνω των 500 χιλ. € έως 1 
εκατ. €, άνω του 1 εκατ. €.

Για την ανάγνωση και την κατανόηση των μεγεθών της 
παρούσας αναφοράς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτά 
έχουν αποτυπωθεί με βάση την πληροφόρηση που υπήρχε 
έως την 31/12/2019.

Επομένως, για τον υπολογισμό του τελικού κόστους των 
αποζημιώσεων του έτους 2019, θα πρέπει να συνυπολογι-
στεί η μελλοντική εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του 
ποσού των αποζημιώσεων στο βάθος του χρόνου, πληρο-
φόρηση που δεν ήταν γνωστή κατά τον χρόνο σύνταξης 
της παρούσας αναφοράς.

Ph
o

to
 b

y 
Iv

a
n

 R
ag

o
zI

n
 o

n
 U

n
sP

l
a

sh



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 121●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  39

1. τα μεγέθη της ασφάλισης των σκαφών αναψυχής
1.1 ΚΑΤΑγΡΑφΗ ΑΣφΑΛΙΣΜΕνΩν ΚΙνΔΥνΩν

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέ-
ρεται μόνο στα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια, εκδόθηκαν 10.188 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ καταγράφηκαν 
ακόμη 17.378 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2020.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα 2,15 δισ. €. Τα πολυασφαλιστήρια συμ-
βόλαια και η ασφαλιζόμενη αξία τους κατανέμονται ως εξής:

Πίνακας 1: Πολυασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών αναψυχής 2019

Η ανάλυση των ανωτέρω πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά χρήση σκάφους σε όσα είχαν την ασφαλιστική κάλυψη του 
ελικοαξονικού συστήματος ή/και μηχανικών βλαβών ακολουθεί:

Πίνακας 2: Κατανομή καλύψεων πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων 2019
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γράφημα 1: Πλήθος συμβολαίων - ποσοστιαία συμμετοχή

γράφημα 2: Ασφαλιζόμενη Αξία - ποσοστιαία συμμετοχή
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Τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια κατανέμονται ως προς την αξία του σκάφους και τον τύπο της κίνησης του σκάφους, ως 
εξής:

Πίνακας 3: Κατανομή πλήθους σκαφών των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων 2019

γράφημα 3: Πλήθος συμβολαίων ως προς την ασφαλιζόμενη αξία - ποσοστιαία συμμετοχή

Αντιστοίχως η ασφαλιζόμενη αξία των συμβολαίων κατανέμεται ως εξής:

Πίνακας 4: Κατανομή ασφαλιζόμενης αξίας των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων 2019
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γράφημα 4: Ασφαλιζόμενη αξία ανά αξία σκάφους - ποσοστιαία συμμετοχή
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Η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών με πλήρωμα έφτασε τα 319,4 εκατ. €. Αυτά κατανέμονται ως 
προς την αξία και τον τύπο της κίνησης ως εξής:

Πίνακας 5: Κατανομή πλήθους σκαφών επαγγελματικών με πλήρωμα 2019

Πίνακας 6: Κατανομή ασφαλιζόμενης αξίας των επαγγελματικών με πλήρωμα 2019

Τέλος, η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών χωρίς πλήρωμα έφτασε τα 171,8 εκατ. €. Αυτά κατανέ-
μονται ως προς την αξία και τον τύπο της κίνησης ως εξής:

Πίνακας 7: Κατανομή πλήθους σκαφών των επαγγελματικών χωρίς πλήρωμα 2019
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1.2. ΚΑνΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων 
(συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 
2019 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε 
πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλι-
στικών Προϊόντων». 

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς 
την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις 
έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πρά-
κτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη απο-
κλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία 
με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πω-
λήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, 

διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστη-
ριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων). 

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις 
σκαφών αναψυχής ήταν οι πράκτορες μη αποκλειστικής 
συνεργασίας (65,3% του συνόλου της παραγωγής ασφαλί-
στρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία 
με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,7% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών δια-
μεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, 
εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

γράφημα 5: Κανάλια διαμεσολάβησης - ποσοστιαία συμμετοχή

2. ζημιές - αποζημιώσεις
Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2019 δηλώθηκαν 424 ζημιές εντός του 2019. Πληρώθηκαν αποζημι-

ώσεις ύψους 0,9 εκατ. € εντός του 2019, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2019 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 5,3 εκατ. €.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτί-

μηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2019). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό 
ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμ-
βόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων 
των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

2.1 ΚΑΤΑγΡΑφΗ ζΗΜΙΩν - ΑΠΟζΗΜΙΩΣΕΩν

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών παρουσιάζονται στους πίνακες και 
τα γραφήματα που ακολουθούν.
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Πίνακας 9: Πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις 2019

Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων για το 2019 φαίνεται στον επόμενο 
πίνακα.

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή ζημιών και αποζημιώσεων 2019
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γράφημα 6: Δηλωθείσες ζημίες 2019 - ποσοστιαία συμμετοχή

γράφημα 7: Αποζημιώσεις (πληρωθείσες & εκκρεμείς) 2019 - ποσοστιαία συμμετοχή
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2.2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩν ζΗΜΙΩν - ΑΠΟζΗΜΙΩΣΕΩν ΕΤΟΥΣ 2018

Ταυτοχρόνως με την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2019, ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2018 με 
βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2019.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των κινδύνων του 2018 παρουσιάζονται στους 
πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 11: Πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις 2018 (επικαιροποίηση)

Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή ζημιών και αποζημιώσεων 2018 (επικαιροποίηση)
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γράφημα 8: Δηλωθείσες ζημίες 2018 - ποσοστιαία συμμετοχή (επικαιροποίηση)

γράφημα 9: Αποζημιώσεις (πληρωθείσες & εκκρεμείς) 2018 - ποσοστιαία συμμετοχή
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2.3 ΑνΑΛΥΣΗ ΑΠΟζΗΜΙΩΣΕΩν ΑνΑ ΑΙΤΙΑ

Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις ζημιές των σκαφών αναψυχής, ξεχωριστά για το πλήθος των δη-
λωθεισών ζημιών, για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος του 2019.

Αυτά αντιπαραβάλλονται με τις αντίστοιχες κατανομές του έτους 2018, τα στοιχεία του οποίου επικαιροποιήθηκαν σύμ-
φωνα με την νεότερη πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2019.

Πίνακας 13: Πλήθος ζημιών ανά αιτία, έτους 2019 - επικαιροποίηση 2018

1: Επικαιροποιημένα στοιχεία με νεότερη πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2019
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Πίνακας 14: Πληρωθείσες αποζημιώσεις (€) ανά αιτία, έτους 2019 - επικαιροποίηση 2018

2: Επικαιροποιημένα στοιχεία με νεότερη πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2019
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Πίνακας 15: Εκκρεμείς αποζημιώσεις (€) ανά αιτία, έτους 2019 - επικαιροποίηση 2018

3: Επικαιροποιημένα στοιχεία με νεότερη πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2019
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3. δείκτες
Από τα ανωτέρω πλήθη και ποσά, υπολογίζονται οι μέσοι δείκτες αποζημιώσεων και προσεγγίζεται η μέση συχνότητα 

ζημίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι στον παρακάτω πίνακα, οι μέσοι δείκτες υπολογίζονται στο σύνολο των πολυασφαλιστη-
ρίων συμβολαίων, το οποίο σημαίνει ότι δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη κάλυψη ή πακέτο καλύψεων. Επιπλέον, 
η μέση συχνότητα ζημιών θεωρείται ελαφρώς υπερεκτιμημένη κατά το μέτρο ότι στο πλήθος συμβολαίων δεν περιλαμβά-
νονται τα αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης.

Για τον υπολογισμό τους δεν έχει ληφθεί υπόψη (καθώς δεν ήταν γνωστό) το πλήρες κόστος των αποζημιώσεων όπως 
αυτό θα διαμορφωθεί μελλοντικά καθώς και όσες ζημιές προκύψουν μέχρι την λήξη των συγκεκριμένων συμβολαίων. Συ-
νεπώς, οι υπολογιζόμενοι δείκτες θα πρέπει να επανεκτιμηθούν σε μεταγενέστερη επεξεργασία των δεδομένων, με βάση 
την πληρέστερη πληροφόρηση. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

Πίνακας 16: Δείκτες - πρώτη εκτίμηση έτους 2019

Με βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση από την επικαιροποίηση των στοιχείων του 2018, οι αντίστοιχοι δείκτες του 2018 
επανυπολογίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 17: Δείκτες - επανεκτίμηση έτους 2018

Στα γραφήματα που ακολουθούν, οι δείκτες των ετών 2018 και 2017 έχουν επικαιροποιηθεί.

γράφημα 10: Μέση συχνότητα

γράφημα 11: Μέση ζημία (€)
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Η LIFE PLAN, Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, 
αποτελεί το νέο Συνδεδεμένο Μέλος του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Η είσοδος της LIFE 
PLAN στη χωρία των Μελών του Ινστιτούτου συμβολίζει το 
μεγάλο ενδιαφέρον της Διοίκησής της στην περαιτέρω ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στο 
πλαίσιο του εγνωσμένου κύρους Εκπαιδευτικού Προγράμ-
ματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ο Διευθύνων Εταίρος της LIFE PLAN, κος Δημήτρης Γαβα-
λάκης, Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Γενικός 
Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
θιασώτης της διαρκούς εκπαίδευσης και υποστηρικτής της 
ουσιαστικής συμβολής της στην πρόοδο της Ασφαλιστικής 
Διαμεσολάβησης, αλλά και ευρύτερα στην εξέλιξη της τε-
χνογνωσίας των στελεχών της αγοράς μας, επιστεγάζει την 
πίστη του στις εκπαιδευτικές αξίες δια της άρρηκτης σύν-
δεσης της Εταιρείας ευθύνης του, του προσωπικού της και 
του δικτύου πωλήσεών της με το σύνολο των ενοτήτων του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ., προς όφελος 
της απόδοσης της εργασίας, της ανάπτυξης της παραγω-
γικότητας, αλλά και του περαιτέρω εκσυγχρονισμού όλων 
των δυνάμεων της LIFE PLAN, με «όχημα» την εκπαίδευση, 
την επιμόρφωση και τη συστηματική μετεκπαίδευση των 
στελεχών της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Διεύθυνση του Ελ-
ληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών καλωσορίζουν 
το νέο Μέλος και ευχαριστούν όλους τους παράγοντες της 
αγοράς μας για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν 
το Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα. 

Η life Plan,  
νΕΟ ΣΥνΔΕΔΕΜΕνΟ ΜΕΛΟΣ 

Τoy Ε.Ι.Α.Σ.
Έμφαση της διοίκησής της στην εκπαίδευση, 

την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση  
των Στελεχών της

ΔΥνΑΜΙΣ Α.Ε.γ.Α. 
ΧΟΡΗγΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟνΙΚΩν 

ΥΠΟΛΟγΙΣΤΩν ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική σταθερή στις αρχές της, με-
ταξύ των οποίων και η στήριξη των νέων σε επίπε-

δο εκπαίδευσης και μετέπειτα εισόδου τους με εφόδια 
στην αγορά εργασίας, αναλαμβάνει και υλοποιεί σχετι-
κές πρωτοβουλίες. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφασή της να 
προσφέρει ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σχολείο 
του Δ .Δ .  Κ λαδ έ -
ου του Δήμου Αρ -
χα ίας Ολυμπ ίας. 
Πρόκειται για περι-
οχή, από τις πυρό-
πληκτες, η οποία 
ακόμη και σήμερα 
υφίσταται τα επα-
κόλουθα της πύρι-
νης καταστροφής 
που δέχθηκε. 

Οι ηλεκτρονικοί 
υπολογ ισ τές, ως 
σ υ μ β ο λ ι κ ή  π ρ ο -
σφορά της ΔΥΝΑ-
ΜΙΣ Ασφαλιστική,  
παραδόθηκαν στον 
Προϊσ τάμενο της 
Δ ευ τ εροβάθμ ιας 
Εκπαίδευσης Ηλεί-
ας, ο οπο ίος κα ι 
απέστειλε ευχαρι-
σ τ ήρ ιο επ ισ τολή 
αναφέροντας μετα-
ξύ άλλων ότι η χο-
ρηγία της εταιρείας 
στους μαθητές «θα βοηθήσει σε μέγιστο βαθμό στην 
μαθησιακή τους και κοινωνική τους εν γένει εξέλιξη ιδι-
αίτερα αυτή την εποχή που η εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση κρίνεται απαραίτητη».

Όπως δήλωσε ο κ. Κίμων-Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλος, 
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Επιχειρησιακός και Τεχνικός 
Διευθυντής, της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. «Είμαστε χαρούμενοι 
για τη συμβολή μας στο σπουδαίο έργο που συντελείται 
από τους εκπαιδευτικούς και θα συνεχίσουμε με κάθε 
τρόπο να στηρίζουμε ανάλογες πρωτοβουλίες»

Με τη συμβολική αυτή ενέργεια, η εταιρεία επιβεβαι-
ώνει το σύνθημά της ότι: η ασφάλιση προάγει τον πο-
λιτισμό, καθώς και η υποστήριξη της γνώσης συντελεί 
στην προαγωγή του Πολιτισμού.

O Κίμων-ρεϊνίερ Ευσταθόπουλος, 
Εντεταλμένος Σύμβουλος, 
Επιχειρησιακός και Τεχνικός 
Διευθυντής, της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α
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Η MetLife Ελλάδας και το Lean in Hellas ανα-
κοινώνουν σήμερα τη συνεργασία τους για 

την άμβλυνση των έμφυλών διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας στην Ελλάδα.

Στο σημερινό κόσμο, η έμφυλη ισότητα, 
πέρα από θεμελιώδη κοινωνική επιταγή, ανα-
δεικνύεται όλο και περισσότερο ως θέμα που πρέπει να 
απασχολεί τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμ-
φωνα με την έρευνα Women in The Workplace 2020 που 
παρουσίασε πρόσφατα το Lean in, σε συνεργασία με την 
εταιρεία McΚinsey, οι γυναίκες δοκιμάζονται περισσότερο 
από την πανδημία, απ’ ότι οι άνδρες. Είναι ενδεικτικό ότι 1 
στις 4 γυναίκες στις ΗΠΑ σκέφτεται να εγκαταλείψει την 
καριέρα της ή να την περιορίσει, ενώ στην Ελλάδα η γυ-
ναικεία ανεργία καταγράφει πολύ υψηλότερα ποσοστά, σε 
σχέση με την ανδρική.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο και δύσκολο πε-
ριβάλλον, μέσα στο οποίο οι γυναίκες και ειδικά οι εργα-
ζόμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, η 
MetLife Ελλάδας θέλει να σταθεί δίπλα τους, παρέχοντας 
τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες και να βγουν μπροστά.

Η συνεργασία της MetLife Ελλάδας και του Lean in Hellas 
αφορά σε δράσεις στοχευμένες τόσο στο εσωτερικό της 
εταιρείας για την ενδυνάμωση και την επαγγελματική ανά-
πτυξη των γυναικών στελεχών της εταιρείας, όσο και στην 
επίτευξη μίας ισορροπημένης εργασιακής και προσωπικής 
ζωής σε γυναίκες σε όλη την Ελλάδα.

H Eλένη Σδούγκα, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
της MetLife Ελλάδας & Κύπρου είπε χαρακτηριστικά: «Στη 
MetLife κατανοούμε απόλυτα τη σημασία της συμβολής 
των γυναικών στην κοινωνία και στην οικονομία και αυτό το 
δείχνουμε έμπρακτα, με τις γυναίκες να αποτελούν πάνω 
από το 50% των εργαζομένων μας παγκόσμια και πάνω 
από το 73% στην Ελλάδα, με τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τα ανώτερα στελέχη της να είναι 40% παγκόσμια και 44% 
για την Ελλάδα. Έχουμε εμπιστοσύνη στο ταλέντο και στη 
δυναμική τους και γι’αυτό θέλουμε να τις βοηθήσουμε να 
αναπτύξουν στο μέγιστο τις δεξιότητες και τη δημιουργι-
κότητά τους, να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που χρει-
άζεται για να διεκδικούν περισσότερα και να εκφράζονται 
χωρίς αναστολές. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με την 
ομάδα του Lean in Hellas θα μας βοηθήσει να το καταφέ-
ρουμε.»

η θάλεια Αγγελίδη, διευθύντρια Μarketing 
και Επικοινωνίας της MetLife Ελλάδας δήλω-
σε: «Για τη MetLife η ισότητα των φύλων απο-
τελεί δομική αξία, αλλά και βασικό μέρος της 
επιχειρηματικής της στρατηγικής. Στο πλαίσιο 
αυτής της στρατηγικής διαμορφώνει ένα ερ-

γασιακό περιβάλλον, το οποίο ενσωματώνει τις ανάγκες και 
τις αξίες των γυναικών, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως 
πελατών μας. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία έχει εντατι-
κοποιήσει προσπάθειές της για την ένταξη περισσότερων 
γυναικών στο δυναμικό της, ενώ έχει αναλάβει παγκόσμια 
δέσμευση στην ενθάρρυνση των γυναικών να αναλάβουν 
ευρύτερους ρόλους ηγεσίας, τόσο εσωτερικά σε όλες τις 
χώρες στις οποίες βρίσκεται όσο και ευρύτερα στο επιχει-
ρηματικό περιβάλλον. Σήμερα, οι συνθήκες που έχει δημι-
ουργήσει η πανδημία μας οδηγούν στην εντατικοποίηση 
αυτής της προσπάθειας, γι’ αυτό και η συνεργασία με την 
οργάνωση Lean in στην Ελλάδα, μία οργάνωση που έχει 
την παγκόσμια και ελληνική εμπειρία να μας φέρει πιο κο-
ντά στους στόχους μας.»

η Αρετή Γεωργιλή, Regional Leader Lean in Hellas συ-
μπλήρωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά η συνεργα-
σία με τη MetLife Ελλάδας, γιατί η MetLife είναι μία από 
τις εταιρείες που «καταλαβαίνουν», που «αισθάνονται» και 
«ακούνε» τον παλμό της κοινωνίας, μέσα από τα εκατομ-
μύρια των ασφαλισμένων και εργαζομένων της σε όλο τον 
κόσμο. Είναι μία εταιρεία η οποία έχει κουλτούρα διαφορε-
τικότητας και συμπερίληψης και έχει καταφέρει την πραγ-
ματική ισότητα στην πράξη. Επομένως, μαζί μπορούμε να 
καταφέρουμε πολλά και γρήγορα!»

Συνεργασία της MetLife με την οργάνωση Lean in Hellas

ΜΑζΙ γΙΑ ΕνΑν ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΣΜΟ  
ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

«Στη MetLife κατανοούμε απόλυτα τη 
σημασία της συμβολής των γυναικών 
στην κοινωνία και στην οικονομία και 
αυτό το δείχνουμε έμπρακτα, με τις γυ-
ναίκες να αποτελούν πάνω από το 50% 
των εργαζομένων μας παγκόσμια και 
πάνω από το 73% στην Ελλάδα»
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Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Τηλε-Συνέδρια που 
πραγματοποίησε η Εταιρία με τις Διευθύνσεις Πωλή-

σεών της, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 
23 Σεπτεμβρίου 2020.

Στα Τηλε-Συνέδρια συμμετείχαν περίπου 2.500 Συνεργά-
τες από τις Διευθύνσεις Πωλήσεων της Εταιρίας, οι οποί-
οι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις 
ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Χρήστος Γε-
ωργακόπουλος, με την ομιλία του οποίου ξεκίνησαν τα 
Τηλε-Συνέδρια, παρουσίασε στο Δίκτυο Πωλήσεων την 
εξέλιξη των μεγεθών της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη τόσο 
σε σύγκριση με τον εαυτό της όσο και σε σύγκριση με τις 
μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς καθώς και του 
δείκτη φερεγγυότητάς της SCR. Παρουσίασε επίσης τις 
πηγές αυτών των αποτελεσμάτων, που απετέλεσαν και τον 
λόγο της επί 43 χρόνια διακεκριμένης πορείας της στην 
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά όπως οι αρχές της, η φιλο-
σοφία της και οι συνθήκες που αποτελούν ένα περιβάλλον 
ξεχωριστό, ένα περιβάλλον δημιουργίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στις δυσμενείς επιπτώσεις που προ-
καλεί η πανδημία του Covid-19 σε ολόκληρη την ελληνική 

κοινωνία, παρουσιάζοντας στους Συνεργάτες της Εταιρίας 
όλους τους λόγους και τα μέσα που θα διευκολύνουν το 
έργο τους μέσα σε αυτό το πρωτόγνωρο για όλους περι-
βάλλον, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Πίστη θα συνεχίσει 
να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και στους Συνεργάτες 
της συνεχώς, προσφέροντας τους όλα τα μέσα και τις γνώ-
σεις, προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων 
τους. 

Ο κ. Χ. Γεωργακόπουλος έκλεισε την ομιλία του προσκα-
λώντας τους Συνεργάτες της Εταιρίας, σε μια συνειδητή 
συμφωνία σύμπραξης για την επίτευξη τριών στόχων : α) 
της βελτίωσης του εισοδήματος των συνεργατών, (β) της 
ανάδειξης της Εταιρίας ως κορυφαίας Ασφαλιστικής Εται-
ρίας και (γ) της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
προς την κοινωνία για την πλήρη διασφάλιση των αγαθών 
όπως το εισόδημα, η οικογένεια, η περιουσία και η ποιότη-
τα ζωής.

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές Πωλήσεων της Εταιρίας 
παρουσίασαν τους στόχους και τις προκλήσεις που έχουν 
να αντιμετωπίσουν οι συνεργάτες τους έως τα τέλη του 
έτους, σε ένα ιδιαίτερο για όλους λόγω της πανδημίας 
περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, τόνισαν 

πως η Εταιρία επενδύει διαρκώς στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της, δημι-
ουργώντας συνεχώς νέες εφαρμογές 
και θέτει στη διάθεση του Δικτύου 
Πωλήσεων, νέα τεχνολογικά μέσα, 
τα οποία έχουν ως στόχο τη διευκό-
λυνση του έργου του Ασφαλιστικού 
Διαμεσολαβητή στην προώθηση των 
προγραμμάτων της Εταιρίας. 

Τα Τηλε-Συνέδρια έκλεισαν με τη 
δέσμευση, πως η Ευρωπαϊκή Πίστη 
θα συνεχίσει να επενδύει στην επιλο-
γή της να αναπτύσσεται μόνο μέσω 
των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους 
Συνεργάτες της, παρέχοντάς τους 
συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, 
ισχυροποιώντας τη θέση της Εταιρί-
ας ως ηγέτιδα δύναμη στον Κλάδο.

ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩθΗΚΑν ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕ-ΣΥνΕΔΡΙΑ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩν ΤΗΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και Αντιδήμαρχος Αθηναίων  
κ. νικόλαος Μακρόπουλος στην 6η απονομή greek hospitality awards

t ιμητική διάκριση έλαβε ο Δήμος της Αθήνας, ως Best Greek 
City Break Destination, στο πλαίσιο της 6ης απονομής Greek 

Hospitality Awards.
Το βραβείο παρέλαβε ο Νικόλαος Μακρόπουλος, Αντιδή-

μαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων και 
πρόεδρος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ο οποίος απεύθυνε χαι-
ρετισμό, συνεχάρη τους διοργανωτές και μίλησε για τις πρω-
τοβουλίες που αναβαθμίζουν την Αθήνα και δήλωσε υπερήφα-
νος για αυτό το βραβείο, καθώς με τη βράβευση της Αθήνας, 
αναγνωρίζεται η πόλη και τα όσα προσφέρει και επιβεβαιώνο-
νται οι προσπάθειες τόσο του δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη, 
όσο και της δημοτικής αρχής.

Τ η νέα της στέγη αναμένεται να αποκτήσει το επόμενο δι-
άστημα η Generali επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και 

Λαγουμιτζή στην Αθήνα, σε κτίριο με επιφάνεια άνω δομής 
8.000 τ.μ. Το φιλόδοξο εγχείρημα αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί στα τέλη 2021 – αρχές 2022, οπότε και προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες ανέγερσης ενός νέου κτιριακού 
συγκροτήματος. 

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου βιοκλιματικού 
συγκροτήματος γραφείων υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα 
με τους κανόνες πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης του προ-
γράμματος Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED, σε βαθμίδα Gold.

Προς επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, ο σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει βα-
σιστεί στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού ώστε να δη-
μιουργηθούν κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Πα-
ράλληλα, εφαρμόζονται αποδοτικές ενεργειακά τεχνολογίες 
για την κάλυψη των αναγκών και εγκαθίστανται συστήματα 
αυτοματισμών και ελέγχου απόδοσης των εγκαταστάσεων. 
Τα συστήματα που έχουν επιλεγεί είναι της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας και καλύπτουν και όλες τις απαιτήσεις της Ελλη-
νικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

Επίσης, έχουν προβλεφθεί μεγάλοι ενιαίοι χώροι πρασίνου 
με φύτευση εντατικού τύπου και την ανάπτυξη υψηλής βλά-
στησης, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκού μικρο-
κλίματος στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, στην αναβάθ-
μιση του αστικού περιβάλλοντος και περιορίζει το φαινόμενο 
της αστικής θερμικής νησίδας.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του 

κτιριακού συγκροτήματος έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν 
την υψηλή αισθητική του συνδυάζοντάς την με τις σύγχρο-
νες απαιτήσεις για ευελιξία στη λειτουργική οργάνωση του 
κτιρίου και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας συνθηκών ερ-
γασίας. 

Όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas 
κ. Πάνος Δημητρίου: «Το νέο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα 
σηματοδοτεί μία ακόμη σημαντική επένδυση του Ασφαλιστι-
κού Ομίλου Generali στην Ελλάδα. Η νέα μας στέγη, σε μία 
από τις κεντρικότερες λεωφόρους της χώρας, αποτελεί για 
εμάς ένα εμβληματικό πέρασμα σε μία νέα εποχή. Εδώ θα 
φιλοξενήσουμε και θα αναπτύξουμε τα φιλόδοξα σχέδιά μας 
για το μέλλον». 

νΕΑ, ΥΠΕΡΣΥγΧΡΟνΗ ΣΤΕγΗ γΙΑ ΤΗν geneRali 
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Ε ξαιρετικού ενδιαφέροντος ήταν το 18ο Συνέδριο Εται-
ρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπο-

ρικού Επιμελητηρίου, με τίτλο «Tribes: Joined by Purpose», 
που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου διαδικτυακά, 
σε συνδυασμό με φυσική παρουσία ομιλητών. Το Συνέδριο 
ανέδειξε, μέσα από μια πολυδιάστατη θεματολογία, τη ση-
μασία των δυναμικών αλλαγών στην επιχειρηματική προ-
σέγγιση «Tribes for business», που αντικατοπτρίζει σήμερα 
τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες. Σε μια εποχή που η βιωσι-
μότητα αποτελεί κεντρική επιχειρηματική επιδίωξη, ανα-
δείχθηκε η ανάγκη για την σύγχρονη επιχείρηση να εξε-
λιχθεί γύρω από σκοπό (purpose) και να αφουγκραστεί τα 
«tribes», που αναζητούν σκόπιμη αλλαγή. Κατά συνέπεια, 
το εταιρικό μήνυμα δεν περιορίζεται πλέον σε δημογραφι-
κές ομάδες καταναλωτών, αλλά στόχος είναι να πείσει και 
να κινητοποιήσει «φυλές», οι οποίες συνδέονται με έναν 
σκοπό και απαρτίζονται από μέλη που μπορεί να είναι κα-
ταναλωτές, εργαζόμενοι, επενδυτές ή οποιαδήποτε άλλη 
ομάδα ενδιαφερομένων.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
INTERAMERICAN, κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε 
στη δημοσιογράφο Σοφία Μαυραντζά στο δεύτερο μέρος 
του Συνεδρίου, παρουσίασε τη σύγχρονη αντίληψη για την 
οργανωτική δομή του οργανισμού του οποίου ηγείται και 
για τον νέο τρόπο εργασίας σε σχέση με τον σκοπό, πρω-
τοποριακό προς το παρόν για την Ελλάδα. Ο επικεφαλής 
της INTERAMERICAN αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση των 
tribes στη δομική λειτουργία του οργανισμού, υπογραμμί-
ζοντας πως «ο σκοπός δίνει νόημα στην καθημερινότητα 
των εργαζομένων και τους παρακινεί πιο αποτελεσματικά 
από ότι οι παραδοσιακοί μετρήσιμοι στόχοι. Αποτέλεσμα 
είναι η INTERAMERICAN να λειτουργεί πιο ευέλικτα και 
αποδοτικά έχοντας, ταυτόχρονα, πιο ευχαριστημένους 
τους ανθρώπους της».

Ο κ. Καντώρος, μιλώντας για τη σχέση της δρομολογη-
μένης διαδικασίας του μετασχηματισμού του οργανισμού 
με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της φιλοσοφίας 
«purpose driven business», καθώς και για τη σχέση με τη 
δυναμική του σκοπού, ώστε η INTERAMERICAN να διαφο-
ροποιηθεί από τον ανταγωνισμό κερδίζοντας το emotional 
debate, τόνισε πως αυτό που προσδιορίζει τη νέα εταιρική 
ταυτότητα είναι η αίσθηση του «ακούω, αντιλαμβάνομαι 
γρήγορα και αντιδρώ». Όπως επεσήμανε, για την υποστή-
ριξη της βιωσιμότητας χρειάζεται ένας μακροπρόθεσμος 
ορίζοντας σχεδιασμού και αποφάσεων συνδεδεμένων με 
έναν σκοπό, γύρω από τον οποίο μπορούν να εμπνευστούν 
και να συσπειρωθούν οι άνθρωποι. «Είναι πολύ δύσκολο 
να κινητοποιήσεις τους δικούς σου ανθρώπους, αλλά και 
ευρύτερες ομάδες γύρω από την εταιρεία, εάν στοχεύεις 
μόνο σε οικονομικούς δείκτες - όσο σημαντικοί και αν είναι 

αυτοί. Αυτή είναι η διαφορά μιας εταιρείας που παρακινεί-
ται και λειτουργεί γύρω από ένα σκοπό» παρατήρησε.

Αναφερόμενος στον σκοπό της INTERAMERICAN «να βο-
ηθά τους πελάτες της να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσό-
τερο προσέχοντας την υγεία τους και καλύτερα, γιατί έχει 
σημασία η ποιότητα της ζωής και όχι μόνο η διάρκεια», ση-
μείωσε ότι στον οργανισμό, λόγω μεγέθους και αναπτύγ-
ματος δραστηριοτήτων, λειτουργούν σήμερα τρία tribes: 
αυτό που ασχολείται με τις μετακινήσεις, το mobility and 
convenience tribe, που είναι εξειδικευμένο για την ασφά-
λιση περιουσίας, το tribe με αντικείμενο την υγεία και το 
οικονομικό μέλλον και ακόμη, το tribe της τεχνολογίας, που 
υποστηρίζει τα άλλα δύο tribes στην εκπλήρωση των σκο-
πών τους.

«Η λειτουργία των τριών tribes συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανόηση των αναγκών των πελατών και στην πολύ πιο 
γρήγορη αντίδραση. Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ταχύ-
τερη αντίδραση σημαίνει να δοκιμαστούν πολλές φορές 
διαφορετικά πράγματα, ώστε να επιβεβαιωθεί σε σύντομο 
χρόνο ότι δουλεύουν στην πράξη. Αυτή η διαδικασία είναι 
σχεδόν αδύνατη με μια παραδοσιακή δομή. Τα tribes ου-
σιαστικά μας φέρνουν πιο κοντά στον πελάτη, μειώνουν 
τους χρόνους, καθώς επίσης και τα έξοδα. Είναι πολύ πιο 
οικονομικό να πραγματοποιούνται πολλές μικρές δοκιμές 

γίαννήσ καντωροσ, δίΕυθυνων συμβουλοσ interameriCan

πωσ τα tribeS υπήρΕτουν τον σκοπο στο συγχρονο 
ΕπίχΕίρήματίκο μοντΕλο
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νεα ασφαλιστικων εταιρειων

στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός tribe για να γίνει κατα-
νοητό τί χρειάζεται ο πελάτης, από το να δημιουργούνται 
μεγάλα και ακριβά projects, τα οποία μετά από ένα ή δύο 
χρόνια δεν λειτουργούν, ενώ έχουν ξοδευτεί μεγάλα ποσά 
και άπειρες εργατοώρες από τον οργανισμό χωρίς αποτέ-
λεσμα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTERAMERICAN. 

Σχετικά με το πώς τα tribes επιδρούν στην διαμόρφωση 
μιας νέας κουλτούρας για τον τρόπο εργασίας, βασισμένης 

στην  ομαδικότητα, καθώς και με τη 
συμβολή αυτού του τρόπου στο core 
business και στο επιχειρηματικό απο-
τέλεσμα, ο κ. Καντώρος τόνισε  ότι το 
ενδιαφέρον είναι πως στην ουσία οι 
εργαζόμενοι αναδεικνύονται ως πρω-
ταγωνιστές της αλλαγής. «Θα έλεγα 
ότι το μέρος που “χάνει” σε σχέση με 
την προηγούμενη κατάσταση είναι το 
management του οργανισμού. Ο λό-
γος είναι ότι η οργάνωση γύρω από 
tribes και μέσα στα tribes, σε squads 
ή σε άλλου είδους ομάδες, απαιτεί 
πολύ λιγότερη ιεραρχία, θέλει πολύ 
λιγότερο συντονισμό σε σχέση με τα 
παραδοσιακά μοντέλα. Οι εργαζόμε-
νοι προχωρούν τα πράγματα, αναλαμ-
βάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύ-
νης όχι μόνο στις αποφάσεις για το τί 
πρέπει να γίνει, αλλά και αποδεχόμε-
νοι τις συνέπειες για τα αποτελέσμα-
τα των επιλογών και πράξεών τους. 
Είναι, δηλαδή, περισσότερο υπεύ-
θυνοι για την επιχειρηματική πορεία. 
Προφανώς, χρειάζεται χρόνος ώστε 
να γίνει η μετάβαση από το ένα μο-
ντέλο στο άλλο. Τα οργανογράμματα 
αλλάζουν εύκολα, αλλά οι συνήθειες 
-ιδιαίτερα αν ακολουθούνται επί σει-
ρά ετών- αργούν πολύ περισσότερο 
να αλλάξουν μέσα σε ένα οργανισμό» 
συμπλήρωσε. 

Καταλήγοντας ο επικεφαλής της 
INTERAMERICAN, επεσήμανε ως χα-
ρακτηριστικό της καλής ηγεσίας την 
επιλογή να μοιράζεται ο ηγέτης την 
εξουσία επί των αποφάσεων με πολ-
λούς ανθρώπους, να αναγνωρίζει ότι 
δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα και 
να υιοθετεί απόψεις των συνεργατών 
του, που πολλές φορές μπορεί να μην 

είναι ταυτόσημες με τις δικές του. «Εννοώ έναν -κατά κά-
ποιο τρόπο- πιο δημοκρατικό και πιο οριζόντιο τρόπο ηγε-
σίας, που δεν είναι εύκολος. Προφανώς, αναφέρομαι στην 
ικανότητα να επηρεάζει ο ηγέτης περισσότερο και να επι-
βάλλει λιγότερο, σε αντίθεση με πρακτικές του παρελθό-
ντος, όπου ίσχυε ο λόγος του ισχυρού μέσα στην εταιρεία. 
Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, στους 
νέους τρόπος οργάνωσης και νέους τρόπους διοίκησης 
μιας εταιρείας». 



θεματα εΠικαιροτήτασ

6 0  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 121

Η Eurolife FFH, ως στρατηγικός 
συνεργάτης του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης, στηρίζει 
ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες 
του για την προώθηση του αρ-
χαίου ελληνικού πολιτισμού σε 
ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο 
αυτό, με την υποστήριξή της, δύο 
εκπαιδευτικές μουσειοσκευές 
βρίσκονται ήδη στον πρώτο παι-
δικό σταθμό της Πάτμου και στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ελευ-
θερούπολης στην Καβάλα. Πρό-
κειται για δύο βαλίτσες, οι οποί-
ες, με τη χρήση διαδραστικού 
παιχνιδιού και αντιγράφων από 
εκθέματα του Κυκλαδικού Πολιτι-
σμού και από αγγεία της Αρχαίας 
Ελληνικής Τέχνης, δίνουν τη δυ-
νατότητα στα παιδιά να γνωρί-
σουν τις συλλογές του μουσείου, 
να ανακαλύψουν την ιστορία και να αποκτήσουν σημαντικές 
γνώσεις με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης της, η Eurolife FFH στηρίζει τις εκπαιδευτικές μουσει-
οσκευές του Μουσείου, σκοπός των οποίων είναι να μετα-
φέρουν τη μουσειακή εμπειρία σε διαφορετικά σημεία της 
χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά, ενήλικες, εκπαι-
δευτικούς και οικογένειες να μάθουν περισσότερα για τον 
Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. Οι μουσειοσκευές περιλαμβά-
νουν αντίγραφα αντικειμένων του Μουσείου, έντυπο υλικό, 
υλικό σε ψηφιακή μορφή και εκπαιδευτικά παιχνίδια και είναι 
αναμφίβολα ικανές να ζωντανέψουν το Μουσείο οπουδήπο-
τε μεταφερθούν.

Με πρωτοβουλία της Eurolife FFH, η μουσειοσκευή με 
θέμα την Αρχαία Ελληνική Κεραμική βρίσκεται στη Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης Καβάλας, απ’ όπου και είναι 
διαθέσιμη προς δανεισμό από μουσεία, σχολεία και άλλους 
φορείς της περιοχής. Παράλληλα, η μουσειοσκευή με θέμα 
τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, έχει μεταφερθεί στον πρώτο παι-
δικό σταθμό της Πάτμου, ο οποίος εγκαινιάστηκε από τη 
Eurolife FFH σε συνεργασία με τον Δήμο Πάτμου, την Ομάδα 
Αιγαίου και τη HOPEgenesis το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020.

Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Πολιτισμού
Η Μουσειοσκευή με θέμα τον Κυκλαδικό Πολιτισμό του 

Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης σχεδιάστηκε για τους μαθη-

τές όλων των βαθμίδων της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με στόχο τη γνωρι-
μία με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό με 
έναν διαδραστικό και δημιουργικό 
τρόπο. Ο Πρωτοκυκλαδικός πολιτι-
σμός καλύπτει την περίοδο 3200-
2000 π.Χ., περίοδος γνωστή και ως 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, καθώς 
τότε άρχισε η συστηματική χρή-
ση μετάλλων για την κατασκευή 
εργαλείων, όπλων και άλλων αντι-
κειμένων. Οι πιο χαρακτηριστικές 
δημιουργίες της περιόδου είναι τα 
μαρμάρινα ειδώλια και τα περίτε-
χνα μαρμάρινα σκεύη.

Μουσειοσκευή Αρχαίας  
Ελληνικής Κεραμικής

Η Μουσειοσκευή της Αρχαίας 
Ελληνικής Κεραμικής του Μουσεί-

ου παρέχει πληροφορίες για τα βασικά στάδια κατασκευ-
ής ενός πήλινου αγγείου, τους πιο αντιπροσωπευτικούς 
κεραμικούς ρυθμούς -τον τρόπο δηλαδή διακόσμησης των 
αγγείων κατά τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική 
περίοδο στην Αττική-, τα σχήματα και τις ονομασίες των αγ-
γείων, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα σχήμα-
τα και τη χρήση. Τα αρχαία αγγεία είναι τα αντικείμενα που 
συναντάμε πιο συχνά στα Μουσεία. Μόνο από την Αττική 
έχουν σωθεί περίπου 80.000 ακέραια διακοσμημένα αγγεία. 
Παρατηρώντας κανείς τις παραστάσεις πάνω σε αυτά, μα-
θαίνει πώς ζούσαν, ντύνονταν, διασκέδαζαν, δούλευαν και 
λάτρευαν τους θεούς τους οι αρχαίοι Έλληνες. 

Με τις δύο αυτές μουσειοσκευές, η Eurolife FFH δίνει την 
ευκαιρία σε παιδιά, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες πε-
ριοχές της χώρας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και με 
έναν πρωτότυπο τρόπο να έρθουν σε επαφή με τον Κυκλα-
δικό Πολιτισμό και να μάθουν για τα αρχαία ελληνικά αγγεία. 

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής συνεργασίας της Eurolife FFH και του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης έχουν ως στόχο να προάγουν 
την γνώση και τον πολιτισμό στο σύνολο της κοινωνίας. Η 
Eurolife FFH στηρίζει τις μουσειοσκευές, ένα μέσο που δη-
μιουργήθηκε με σκοπό να εκμηδενίσει τις αποστάσεις και 
να φέρει τον κόσμο του Μουσείου κοντά σε όλους αυτούς 
που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν μπορούν να 
το επισκεφθούν. 

οί μουσΕίοσκΕυΕσ ταΞίδΕυουν μΕ το μουσΕίο 
κυκλαδίκήσ τΕχνήσ καί τή eurolife ffH

δύο εκπαιδευτικές μουσειοσκευές βρίσκονται ήδη στον πρώτο παιδικό σταθμό της Πάτμου  
και στη δημοτική βιβλιοθήκη ελευθερούπολης καβάλας
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αγορεσ χρήματοσ - κεφαλαιου

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥηΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη

Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στην λήξη του τρί-
του τριμήνου του 2020, εμφανίζει βελτιωμένο συνολι-

κό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων € 16,82 δισ., αυξη-
μένο κατά 2,43% από την 30/06/2020. Μετά τις αρνητικές 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που είχαν καταγραφεί 
στο πρώτο τρίμηνο, ο κλάδος αντέδρασε γρήγορα επα-
νερχόμενος σε αυξητική τροχιά από το δεύτερο τρίμηνο, η 
οποία συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.9.2020 απο-
τυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2020

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής 
διαχείρισης:

● Με 30/9/2020, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που δια-
χειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του 
συνολικού ενεργητικού κατά 2,7% από το προηγούμενο 
τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαί-
ων να διαμορφώνεται σε €7,3 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €5,57 
δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1,73 δισ.).

Μετά τις αυξημένες εκροές κεφαλαίων του πρώτου 
τριμήνου λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19, oι 
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανέκαμψαν το δεύτερο τρίμηνο με εισροές κε-
φαλαίων ύψους € 161 εκ και συνέχισαν να καταγράφουν 
εισροές κεφαλαίων και το τρίτο τρίμηνο ύψους €121 εκ.

Όπως υποδηλώνουν οι κινήσεις εισροών – εκροών, η 
κατηγορία η οποία επηρεάστηκε περισσότερο από τον 
COVID-19 από την αρχή του έτους ήταν αυτή των Ομολο-
γιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι όμως έδειξαν σημεία ανάκαμ-
ψης καταγράφοντας το δεύτερο τρίμηνο του έτους εισρο-
ές κεφαλαίων ύψους €38 εκ. και €21 εκ. το τρίτο τρίμηνο.

● Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επεν-
δύσεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημεί-
ωσε επίσης αύξηση 0,13% από την 30.6.2020 και ανέρχε-
ται σε €129,4 εκ.

● Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των 
υπό διαχείριση κεφαλαίων των μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέ-
λος του τρίτου τριμήνου του 2020, σημείωσε και αυτό αύ-
ξηση κατά 1,69% από την 30.6.2020 και διαμορφώθηκε σε 
€6.360 εκ.

● Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύ-
σεων σε ακίνητα με 30.6.2020 (τελευταία δημοσιευμένα 
στοιχεία), αυξήθηκε κατά 3,55% στα €3.038 εκ.

H αγορα των συλλογίκων ΕπΕνδυσΕων  
στο 3ο τρίμήνο του 2020
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1 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό 6.779.340,20 1.243.405,23 0,25% 5,4522 -3,17%
2 ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 28.632.858,00 2.137.480,13 0,43% 13,3956 4,67%
3 ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic  55.648.872,46 9.103.182,10 1,82% 6,1131 -0,43%
4 ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 163.569,63 26.396,35 0,01% 6,1967 -0,01%
5 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic  4.727.883,59 539.071,56 0,11% 8,7704 -3,04%
6 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC 67.912.962,68 5.592.968,59 1,12% 12,1426 -0,64%
7 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 77.058,33 6.324,45 0,00% 12,1842 -0,41%
8 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 4.361.433,06 43.003,22 0,01% 101,4211 -2,98%
9 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 6.902.737,14 1.301.462,45 0,26% 5,3038 -3,76%
10 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 11.152.267,53 77.880,17 0,02% 143,1978 6,49%
11 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 17.897.590,66 812.350,18 0,16% 22,0319 6,22%
12 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 155.944.091,93 7.584.152,53 1,52% 20,5618 7,83%
13 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 67.854.674,80 3.252.755,28 0,65% 20,8607 8,28%
14 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 74.569.775,31 16.082.032,04 3,22% 4,6368 -5,37%
15 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 28.522.031,43 6.019.123,20 1,21% 4,7386 -4,77%
16 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 32.134.900,19 3.306.560,93 0,66% 9,7185 3,50%
17 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 3.507.775,80 357.008,73 0,07% 9,8255 3,83%
18 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) 101.473,94 9.713,95 0,00% 10,4462 0,92%
19 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) 343.960,17 32.959,57 0,01% 10,4358 0,88%
20 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) 591.375,41 57.431,39 0,01% 10,2971 0,46%
21 ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.804.025,64 111.735,07 0,02% 16,1456 4,25%
22 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 206.338,02 12.659,91 0,00% 16,2985 4,70%
23 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Β)  203.763,04 12.851,97 0,00% 15,8546 3,61%
24 ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 13.970.631,83 4.231.677,42 0,85% 3,3014 2,03%
25 ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού  597.645,05 67.039,87 0,01% 8,9148 3,90%
26 Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας 4.731.303,98 674.900,61 0,14% 7,0104 -1,22%
27 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 82.959.570,64 8.496.234,03 1,70% 9,7643 -0,59%
28 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 11.121.644,34 855.737,31 0,17% 12,9966 0,41%
29 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 50.032.305,38 3.233.419,12 0,65% 15,4735 -0,51%
30 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 26.672.337,41 699.833,04 0,14% 38,1124 7,37%
31 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 53.986.418,76 48.192.849,72 9,66% 1,1202 -3,06%
32 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 124.729.749,42 78.445.590,30 15,72% 1,59 -1,25%
33 EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 10.410.213,54 877.294,57 0,18% 11,8663 -1,85%
34 EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 77.598.408,46 17.322.121,15 3,47% 4,4797 0,52%
35 EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 35.699.702,68 10.847.183,07 2,17% 3,2911 2,72%
36 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 8.735.779,11 884.894,24 0,18% 9,8721 -0,22%
37 EUROBANK I (LF) Global Bond 1.390.387,12 105.963,50 0,02% 13,1214 0,78%
38 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 14.498.211,04 887.641,71 0,18% 16,3334 0,15%
39 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 7.303.506,50 173.915,66 0,03% 41,9945 8,55%
40 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 5.012.801,99 502.434,57 0,10% 9,977 -1,78%
41 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 2.277.850,09 2.021.200,37 0,40% 1,1269 -2,58%
42 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 24.908.179,35 15.294.969,66 3,06% 1,6285 -0,94%
43 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.028.988,86 4.429.732,11 0,89% 4,5215 0,86%
44 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 2.597.796,56 771.097,85 0,15% 3,369 3,60%
45 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 1.359.136,94 114.538,07 0,02% 11,8662 -1,85%
46 EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4.545.101,07 1.015.524,06 0,20% 4,4756 0,52%
47 INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) 400.532,35 38.304,16 0,01% 10,4566 -1,13%
48 INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) 167.629,65 16.029,16 0,00% 10,4578 -1,12%
49 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 5.644.512,24 576.347,66 0,12% 9,7936 -0,59%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 
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ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

50 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 3.077.408,89 269.463,26 0,05% 11,4205 -1,04%
51 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.671.508,15 42.791,51 0,01% 39,0617 0,01%
52 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 47.727.458,80 953.433,78 0,19% 50,0585 9,16%
53 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό  4.337.674,09 111.861,56 0,02% 38,7772 -0,29%
54 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 147.499.628,29 3.040.321,13 0,61% 48,5145 7,78%
55 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 6.267.411,55 277.729,67 0,06% 22,5666 6,14%
56 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 14.546.011,27 992.004,07 0,20% 14,6633 -3,25%
57 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 33.017.247,14 1.638.506,74 0,33% 20,1508 1,94%
58 MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 6.369.523,82 471.996,01 0,09% 13,4949 2,33%
59 NBG International Funds Sicav/Income Plus/A 8.994.885,50 7.579,90 0,00% 1186,68 -0,59%
60 NBG International Funds Sicav/Income Plus/B 36.808.649,89 30.131,87 0,01% 1221,59 -0,57%
61 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 1.137.694,27 140.124,74 0,03% 8,1192 7,92%
62 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 19.493.307,93 1.188.911,30 0,24% 16,3959 8,68%
63 Optima smart cash ομολογιακό 8.579.036,04 1.618.980,44 0,32% 5,299 -0,09%
64 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL 23.290.330,05 2.380.629,02 0,48% 9,78 -1,51%
65 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL 10.281.719,27 1.137.477,74 0,23% 9,0357 -2,02%
66 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL 2.582.305,45 13.170,35 0,00% 196,07 -0,99%
67 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE 3.590.667,37 367.691,24 0,07% 9,7654 -0,59%
68 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 4.426.540,44 448.264,68 0,09% 9,8748 -2,66%
69 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 24.931.137,96 15.682.695,09 3,14% 1,5897 -1,25%
70 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund  289.880,45 22.272,88 0,00% 13,015 0,41%
71 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 14.587.519,62 942.898,42 0,19% 15,4709 -0,52%
72 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 7.612.285,03 199.754,66 0,04% 38,1082 7,37%
73 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.533.149,30 1.368.634,78 0,27% 1,1202 -3,05%
74 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund  14.155.115,92 1.129.979,66 0,23% 12,5269 -2,02%
75 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond  6.526.201,50 218.793,45 0,04% 29,8281 5,79%
76 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 1.397.044,32 144.113,01 0,03% 9,6941 -4,14%
77 THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό 410.009,80 55.324,37 0,01% 7,411 -0,45%
78 THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 2.853.542,02 497.759,22 0,10% 5,7328 -5,71%
79 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών 31.714.609,37 3.655.979,44 0,73% 8,6747 -1,39%
80 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων  389.246.432,27 112.261.740,61 22,49% 3,4673 5,35%
81 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 69.994.413,46 8.619.397,12 1,73% 8,1206 -0,81%
82 ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό 64.804.486,72 5.987.843,53 1,20% 10,8227 -0,75%
83 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 20.668.955,49 2.675.033,35 0,54% 7,7266 2,04%
84 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 4.089.572,96 379.483,21 0,08% 10,7767 -1,02%
85 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 190.241.112,52 6.418.509,12 1,29% 29,6395 3,74%
86 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό 4.984.987,84 401.058,24 0,08% 12,4296 0,34%
87 Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων 

Ομολογιακό 18.585.549,86 1.387.021,78 0,28% 13,3996 0,14%
88 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) 5.902.692,45 1.794.547,27 0,36% 3,2892 1,52%
89 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 27.549.466,63 16.968.558,27 3,40% 1,6236 0,61%
90 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 4.892.138,56 431.782,71 0,09% 11,3301 1,52%
91 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 12.000.171,34 1.351.801,13 0,27% 8,8772 1,07%
92 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 12.731.100,55 1.129.308,39 0,23% 11,2734 2,33%
93 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 17.983.672,72 4.665.556,83 0,93% 3,8546 1,88%
94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) 31.971,85 2.828,58 0,00% 11,3031 2,68%
95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 7.340.986,30 675.546,09 0,14% 10,8667 -2,56%
96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 170.809.584,20 15.783.524,52 3,16% 10,822 -3,16%
97 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 3.873.118,41 289.138,27 0,06% 13,3954 5,83%
98 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 79.573.644,14 4.572.235,29 0,92% 17,4037 5,12%
99 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 10.790.041,75 805.603,22 0,16% 13,3937 6,24%
100 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) 2.009.359,46 200.869,90 0,04% 10,0033 -0,91%
101 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) 69.512.360,68 13.451.208,98 2,70% 5,1677 -1,16%
102 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) 5.270.927,62 524.978,48 0,11% 10,0403 -0,77%
103 3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών 105.708,90 11.078,57 0,00% 9,5417 -4,58%
104 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11.178.688,17 722.593,55 0,14% 15,4702 -3,22%
105 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 876.745,22 23.007,28 0,00% 38,1073 1,45%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.856.178.496,89 499.082.510,21 100,00%  0,88%

0,96%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020
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1 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  5.679.339,13 743.985,97 0,16% 7,6337 -22,17%
2 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 32.123.839,76 5.081.689,41 1,08% 6,3215 -23,43%
3 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 12.512.501,00 6.653.390,36 1,41% 1,8806 -35,50%
4 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 491.395,13 138.919,65 0,03% 3,5373 -34,51%
5 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 5.815.417,56 2.220.044,71 0,47% 2,6195 -37,37%
6 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 153.845.734,49 24.324.141,38 5,16% 6,3248 -37,24%
7 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.566.461,22 240.247,27 0,05% 6,5202 -36,56%
8 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός 

Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ 11.413.052,93 853.597,00 0,18% 13,3705 -43,30%
9 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 23.376.476,62 1.198.441,91 0,25% 19,5057 -2,06%
10 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 112.292,76 5.582,63 0,00% 20,1147 -1,23%
11 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I 2.136.386,64 21.750,38 0,00% 98,2229 -5,16%
12 ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R 5.698.994,78 1.312.917,40 0,28% 4,3407 -5,97%
13 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 5.650.357,60 61.698,14 0,01% 91,5807 -29,86%
14 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 38.824.059,06 4.270.747,75 0,91% 9,0907 -30,36%
15 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 17.195.574,89 4.728.822,32 1,00% 3,6363 -30,57%
16 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic  42.761.529,81 5.314.423,51 1,13% 8,0463 -35,14%
17 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO 

Institutional 3.724.857,28 444.778,33 0,09% 8,3746 -33,50%
18 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων B) 518.435,02 57.548,72 0,01% 9,0086 -30,94%
19 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.567.659,72 174.084,21 0,04% 9,0052 -30,79%
20 ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 488.436,01 53.567,47 0,01% 9,1181 -30,29%
21 ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 5.519.292,37 11.046.508,34 2,34% 0,4996 -33,26%
22 EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe 2.136.068,14 3.337.242,98 0,71% 0,6401 -35,66%
23 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 7.133.028,03 5.720.018,48 1,21% 1,247 -13,36%
24 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 18.403.478,65 120.861.375,83 25,65% 0,1523 -36,96%
25 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 202.074,66 19.237,15 0,00% 10,5044 -35,66%
26 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 515.029,72 412.892,89 0,09% 1,2474 -13,36%
27 EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 15.366.341,57 6.287.468,57 1,33% 2,444 -12,34%
28 EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 29.081.395,23 9.453.251,58 2,01% 3,0763 -38,44%
29 EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe 2.838.861,29 3.954.158,50 0,84% 0,7179 -34,96%
30 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 3.361.983,85 2.387.029,71 0,51% 1,4084 -12,70%
31 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 623.693,19 3.641.517,14 0,77% 0,1713 -36,11%
32 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 940.843,70 295.387,49 0,06% 3,1851 -37,66%
33 EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού  94.232,69 38.583,14 0,01% 2,4423 -12,34%
34 EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 2.061.309,76 669.671,48 0,14% 3,0781 -38,44%
35 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 11.004.668,45 5.333.925,70 1,13% 2,0631 -32,82%
36 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 536.812,45 825.397,53 0,18% 0,6504 -35,52%
37 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1.647.518,82 1.342.827,54 0,28% 1,2269 -13,54%
38 INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 6.379.815,72 252.546,75 0,05% 25,2619 -12,68%
39 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 28.233.515,46 4.224.894,02 0,90% 6,6827 -38,13%
40 INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 700.228,02 329.623,30 0,07% 2,1243 -32,02%
41 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 849.092,37 123.654,94 0,03% 6,8666 -37,45%
42 INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 6.210.473,72 799.678,70 0,17% 7,7662 -35,69%
43 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 25.556.158,12 3.548.560,72 0,75% 7,2018 -22,99%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 
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44 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC 3.201.057,55 724.214,60 0,15% 4,42 -2,01%
45 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.947.497,40 9.182.064,94 1,95% 0,8655 -40,80%
46 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 3.647.916,11 184.852,77 0,04% 19,7342 -15,31%
47 NBG International Funds Sicav/European Allstars/A 587.145,77 510,74 0,00% 1149,6 -20,54%
48 NBG International Funds Sicav/European Allstars/B 3.248.034,22 2.812,36 0,00% 1154,92 -20,53%
49 NBG International Funds Sicav/Global Equity/A 1.813.514,11 789,32 0,00% 2297,55 -6,72%
50 NBG International Funds Sicav/Global Equity/B 25.925.796,76 11.062,62 0,00% 2343,55 -6,70%
51 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 25.040.097,29 2.881.364,92 0,61% 8,6904 -20,20%
52 Optima ελληνικό μετοχικό 9.537.754,24 12.794.705,12 2,71% 0,7454 -24,72%
53 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL 1.332.119,68 5.368,60 0,00% 248,13 -25,17%
54 PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund 2.640,02 4.125,41 0,00% 0,6399 -35,67%
55 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 258.243,90 207.167,03 0,04% 1,2465 -13,37%
56 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 11.404.385,26 74.877.882,12 15,89% 0,1523 -36,96%
57 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 213.585,56 171.363,94 0,04% 1,2464 -13,36%
58 Phoenix ελληνικό μετοχικό 936.642,91 3.131.438,52 0,66% 0,2991 -28,77%
59 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 1.393.824,58 2.369.009,54 0,50% 0,5884 -32,47%
60 TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού 9.801.760,09 1.614.979,97 0,34% 6,0693 11,46%
61 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 35.502.569,40 1.299.144,75 0,28% 27,3276 -28,16%
62 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 7.222.013,52 2.041.929,21 0,43% 3,5369 -7,72%
63 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 38.679.967,98 34.518.946,52 7,32% 1,1205 -26,29%
64 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 60.078.575,67 23.724.639,82 5,03% 2,5323 -35,54%
65 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 10.285.793,58 2.934.808,81 0,62% 3,5048 -25,01%
66 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 18.674.323,30 3.191.884,72 0,68% 5,8506 -24,58%
67 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  2.132.867,69 150.884,92 0,03% 14,1357 -21,53%
68 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 6.427.029,74 487.098,35 0,10% 13,1945 0,43%
69 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  18.088,91 2.000,00 0,00% 9,0445 -17,75%
70 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 28.498,12 3.205,47 0,00% 8,8905 -16,95%
71 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 7.895.883,40 3.400.172,05 0,72% 2,3222 -18,64%
72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 4.841.798,32 397.653,14 0,08% 12,1759 -0,62%
73 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 5.764.298,20 654.455,07 0,14% 8,8078 -26,25%
74 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 22.596.535,17 26.533.390,78 5,63% 0,8516 -27,08%
75 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 388.979,42 131.093,28 0,03% 2,9672 -31,55%
76 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 5.891.629,23 754.111,84 0,16% 7,8127 -33,66%
77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 52.143.432,38 16.841.234,74 3,57% 3,0962 -34,51%
78 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 14.242.855,24 1.918.156,39 0,41% 7,4253 -33,30%
79 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 2.698.855,80 769.009,68 0,16% 3,5095 -22,34%
80 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 397.834,63 34.971,12 0,01% 11,3761 13,76%
81 3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 746.974,38 69.828,09 0,01% 10,6973 6,97%
82 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 299.521,57 22.802,73 0,00% 13,1353 12,49%
83 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Β) 779.743,42 69.507,87 0,01% 11,2181 2,91%
84 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Ι) 64.713,93 5.722,71 0,00% 11,3083 1,27%
85 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) 858.716,78 309.191,02 0,07% 2,7773 -7,42%
86 Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) 300.355,39 30.100,21 0,01% 9,9785 -0,21%
 ΣΥΝΟΛΑ 940.152.588,01 471.265.486,76 100,00%  -22,34%

-24,73%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) 9.085.231,84 902.389,60 1,56% 10,068 0,01%

2 ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 9.995.670,66 3.140.900,09 5,41% 3,1824 -0,01%
3 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 45.172.529,83 20.210.531,16 34,84% 2,2351 -0,01%
4 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ 

Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 7.973.140,88 1.376.648,45 2,37% 5,7917 -0,06%
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) 138.759.391,80 11.918.734,99 20,55% 11,6421 -0,11%
6 INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού 46.184.724,13 4.512.484,62 7,78% 10,2349 -0,26%
7 ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε 49.141.114,41 3.495.416,78 6,03% 14,0587 -0,30%
8 EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού 31.928.497,55 10.068.262,17 17,36% 3,1712 -0,35%
9 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 8.119.425,16 2.378.652,71 4,10% 3,4135 -0,47%
 ΣΥΝΟΛΑ 332.336.329,19 57.494.662,13 100,00%  -0,14%

-0,17%

1 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 14.472.366,26 1.070.194,05 0,44% 13,5231 1,75%
2 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional 1.141.306,23 61.939,64 0,03% 18,4261 0,07%
3 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 167.054.624,10 9.233.553,03 3,76% 18,0921 -0,46%
4 PRELIUM B (LF) Total Return 1.016.774,83 87.413,98 0,04% 11,6317 -2,77%
5 NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B 12.900.511,72 14.026,86 0,01% 919,7 -2,93%
6 NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α 271.022,36 291,99 0,00% 928,19 -2,95%
7 ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό  18.840.042,99 1.569.014,42 0,64% 12,0076 -3,57%
8 PRELIUM A (LF) Total Return 1.336.319,21 126.432,29 0,05% 10,5694 -3,58%
9 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67.914.279,74 5.418.315,89 2,20% 12,5342 -4,14%
10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) 3.533.435,17 325.316,43 0,13% 10,8615 -4,48%
11 TRITON Μικτό 17.068.107,09 2.014.346,48 0,82% 8,4733 -4,78%
12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 7.351.336,10 889.882,86 0,36% 8,261 -5,42%
13 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι 2.063.895,27 19.789,91 0,01% 104,2903 -5,51%
14 INTERLIFE Μικτό  19.371.665,15 1.514.619,13 0,62% 12,7898 -6,00%
15 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 14.516.692,95 1.215.444,16 0,49% 11,9435 -6,08%
16 Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 755.671,66 52.030,39 0,02% 14,5237 -6,73%
17 3Κ Α/Κ Μικτό  6.040.067,95 1.473.795,31 0,60% 4,0983 -7,36%
18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό  16.719.604,15 939.719,85 0,38% 17,7921 -7,47%
19 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 19.637,55 2.000,00 0,00% 9,8188 -7,63%
20 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 14.527.084,13 6.090.127,56 2,48% 2,3853 -8,14%
21 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό  19.632.690,04 2.463.217,84 1,00% 7,9703 -8,45%
22 GMM WORLD BALANCED FUND 2.640.326,16 442.267,28 0,18% 5,97 -8,61%

ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MIKTA

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020
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ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 

23 ATTICA Μικτό Εξωτερικού 13.415.005,24 4.402.353,03 1,79% 3,0472 -9,74%
24 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 35.330.719,67 2.701.737,27 1,10% 13,077 -9,84%
25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό  14.595.069,32 1.392.930,10 0,57% 10,478 -10,28%
26 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 3.856.429,20 1.391.530,14 0,57% 2,7714 -12,27%
27 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 905.733.708,74 142.038.299,48 57,78% 6,3767 -12,53%
28 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 14.028.322,88 15.100.769,69 6,14% 0,929 -13,91%
29 PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE 

FUND 5.593.031,38 6.020.791,01 2,45% 0,929 -13,91%
30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) 6.055.972,27 992.179,34 0,40% 6,1037 -14,26%
31 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό 9.736.721,35 2.879.506,86 1,17% 3,3814 -14,47%
32 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 375.244,75 36.524,28 0,01% 10,2738 -15,83%
33 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 31.749.245,21 12.399.774,82 5,04% 2,5605 -16,64%
34 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 43.485.026,57 3.622.001,81 1,47% 12,0058 -17,69%
35 N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό  737.843,87 374.117,57 0,15% 1,9722 -18,48%
36 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 532.463,43 49.353,21 0,02% 10,7888 -18,71%
37 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 65.441.784,82 6.161.169,30 2,51% 10,6217 -19,20%
38 THETIS Μικτό 1.433.105,83 935.841,12 0,38% 1,5314 -19,75%
39 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.949.152,41 121.755,71 0,05% 16,0087 -20,30%
40 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό  14.853.903,84 947.448,10 0,39% 15,6778 -20,97%
41 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 7.981.924,51 575.443,41 0,23% 13,8709 -21,27%
42 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8.911.930,87 748.353,28 0,30% 11,9087 -21,37%
43 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 421.556,49 45.123,13 0,02% 9,3424 -22,38%
44 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 22.289.981,26 5.137.458,60 2,09% 4,3387 -22,41%
45 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 119.229,10 43.471,97 0,02% 2,7427 -22,92%
46 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) 5.914.609,28 698.831,69 0,28% 8,4636 -15,36%
47 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P) 15.804.946,44 1.687.293,32 0,69% 9,367 -6,33%
48 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I) 2.640.584,88 277.953,18 0,11% 9,5001 -5,00%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.642.174.974,42 245.805.750,76 100,00%  -10,86%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 -10,99%

1 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 687.260,29 22.773,44 0,03% 30,1781 4,51%

2 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 59.745,93 31.338,98 0,04% 1,9064 4,07%
3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic  34.072.395,25 1.164.118,32 1,46% 29,2688 3,61%
4 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 87.101,82 52.111,13 0,07% 1,6715 3,15%
5 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend  34.536,28 20.716,19 0,03% 1,6671 3,02%
6 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 665.011,22 398.885,04 0,50% 1,6672 3,02%
7 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 80.170.170,16 48.088.311,49 60,30% 1,6671 3,02%
8 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1.005.394,85 603.439,55 0,76% 1,6661 3,00%
9 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Institutional 1.072.199,12 50.474,80 0,06% 21,2423 2,11%
10 EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets 9.824,08 8.509,89 0,01% 1,1544 1,89%
11 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Classic 23.147.869,59 1.114.159,07 1,40% 20,7761 1,46%
12 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL 

EMERGING MARKETS 14.519,29 14.384,80 0,02% 1,0093 1,03%
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13 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 448.620,58 444.485,67 0,56% 1,0093 1,03%
14 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 6.365.881,38 6.306.306,54 7,91% 1,0094 1,03%
15 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 7.212.088,93 7.143.931,51 8,96% 1,0095 1,03%
16 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 42.746,69 42.328,91 0,05% 1,0099 1,03%
17 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 14.600.498,88 2.619.876,36 3,29% 5,573 0,54%
18 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 5.300.016,59 1.095.021,73 1,37% 4,8401 -0,30%
19 ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I  16.617.358,31 1.422.071,41 1,78% 11,6853 -2,31%
20 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.469.595,37 83.003,46 0,10% 17,7052 -2,88%
21 ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR 1.388.523,25 120.043,98 0,15% 11,5668 -2,93%
22 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 1.035.150,00 59.223,23 0,07% 17,4788 -3,08%
23 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 11.112.476,93 636.373,92 0,80% 17,4622 -3,08%
24 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 290.187,57 16.618,94 0,02% 17,4613 -3,08%
25 ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό 10.795.359,17 678.967,45 0,85% 15,8997 -3,36%
26 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 7.845.631,79 712.879,76 0,89% 11,0055 -6,24%
27 S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 12.635.328,42 676.820,93 0,85% 18,6686 -6,93%
28 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 12.166.540,99 765.291,04 0,96% 15,8979 -7,07%
29 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 3.176.866,13 321.123,70 0,40% 9,893 -7,42%
30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 2.136.420,87 584.580,65 0,73% 3,6546 -8,34%
31 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 677.969,71 47.073,85 0,06% 14,4023 -11,03%
32 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 16.853.988,47 1.198.510,85 1,50% 14,0624 -11,59%
33 MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.847.934,97 1.181.475,34 1,48% 4,9497 -13,83%
34 MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 296.665,15 44.569,81 0,06% 6,6562 -19,85%
35 Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I 12.996.896,85 1.251.851,99 1,57% 10,3821 3,82%
36 Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR 7.492.348,43 726.350,24 0,91% 10,3151 3,15%
 ΣΥΝΟΛΑ 299.831.123,31 79.748.003,95 100,00%  -1,88%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 -2,20%

1 PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL 10.116.037,41 915.208,85 0,46% 11,05 1,19%
2 ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I  25.075.855,97 2.482.260,55 1,24% 10,102 0,60%
3 ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR 28.233.251,12 2.812.514,28 1,40% 10,0384 0,37%
4 ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I  22.518.500,82 2.013.262,27 1,00% 11,1851 0,31%
5 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 2.196,22 157,00 0,00% 13,9887 0,25%
6 PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL 8.419.680,19 788.490,05 0,39% 10,68 0,19%
7 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend US 633.102,50 47.049,48 0,02% 13,4561 -0,26%
8 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 6.080.826,51 451.835,58 0,23% 13,4581 -0,26%
9 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10.597.032,42 787.540,76 0,39% 13,4559 -0,26%
10 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 88.000,18 6.538,76 0,00% 13,4582 -0,26%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΙΚΤΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 
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ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 1.100.418,38 97.723,99 1,39% 11,2605 2,34%
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 34.360.784,90 2.650.346,92 37,67% 12,9646 1,99%
3 ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 36.060.999,71 3.157.136,22 44,87% 11,4221 -0,42%
4 Optima global bond fund of funds ομολογιακό 4.093.182,77 1.131.067,32 16,07% 3,6189 -1,20%
 ΣΥΝΟΛΑ 75.615.385,76 7.036.274,45 100,00%  0,68%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 0,68%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/10/2020

Μερίδια 
31/10/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/10/2020

Δ% από 
1/1/2020 

11 ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR 18.994.802,24 1.717.910,96 0,86% 11,0569 -0,26%
12 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium  46.268.743,98 3.655.215,04 1,82% 12,6583 -0,69%
13 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium 5.678.440,95 448.623,20 0,22% 12,6575 -0,69%
14 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium  94.234,49 7.444,42 0,00% 12,6584 -0,69%
15 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 22.103.116,78 1.763.775,25 0,88% 12,5317 -1,14%
16 PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL 7.075.627,77 657.416,98 0,33% 10,76 -1,19%
17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) 5.367.068,85 528.754,90 0,26% 10,1504 -1,79%
18 PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low  10.028,07 927,87 0,00% 10,8076 -2,01%
19 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 6.051.946,41 560.160,03 0,28% 10,804 -2,03%
20 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 993.585,92 91.958,96 0,05% 10,8047 -2,03%
21 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low  247.568.819,66 22.913.368,70 11,42% 10,8046 -2,04%
22 ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό 36.753.978,10 2.961.289,24 1,48% 12,4115 -2,05%
23 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 31.375.792,93 7.988.358,81 3,98% 3,9277 -2,14%
24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) 50.123.557,06 23.878.971,12 11,90% 2,0991 -2,30%
25 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 335.277,43 22.913,82 0,01% 14,6321 -2,54%
26 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High  8.644.108,95 590.769,93 0,29% 14,6319 -2,54%
27 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 35.847,05 2.450,51 0,00% 14,6284 -2,55%
28 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 1.678.104,29 655.517,78 0,33% 2,56 -3,00%
29 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.435.294,55 896.417,14 0,45% 1,6011 -3,96%
30 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 694.792,94 144.112,07 0,07% 4,8212 -4,01%
31 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 3.707.181,82 2.483.201,08 1,24% 1,4929 -4,46%
32 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend Global 852.082,62 570.974,19 0,28% 1,4923 -4,46%
33 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 63.189.446,58 42.323.795,52 21,09% 1,493 -4,47%
34 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 4.712.494,06 3.156.502,51 1,57% 1,4929 -4,47%
35 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 8.520.582,92 5.710.303,99 2,85% 1,4921 -4,47%
36 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 53.086.083,56 11.179.537,01 5,57% 4,7485 -4,54%
37 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 1.379,94 120,00 0,00% 11,4995 -5,52%
38 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 5.280.099,98 478.134,06 0,24% 11,0431 -6,07%
39 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Europe 78.777,50 7.133,42 0,00% 11,0434 -6,07%
40 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 41.254.906,69 37.399.882,57 18,64% 1,1031 -1,58%
41 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 19.626.902,11 17.594.449,38 8,77% 1,1155 -4,49%
 ΣΥΝΟΛΑ 803.357.589,54 200.695.248,00 100,00%  -2,15%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 -2,11%
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει 
το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κιν-

δύνων Ανάκλησης Προϊόντος, προς όφελος της ασφαλιστι-
κής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, δι-
οικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της 
αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, 
αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή 
των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Ση-
μειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρί-
ου, καθώς ο τομέας των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων 
Ανάκλησης Προϊόντος αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψη-
λότερα στις προτεραιότητες των Επιχειρήσεων της αγοράς 
μας, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς η 
θέση του στην ελληνική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονο-
μία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στην εύρυθμη λει-
τουργία του συνόλου των επιχειρήσεων κατοχυρώνεται, ενώ 
το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανά-
πτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική 
περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

Περιγραφή και θεματολογία
Ό,τι παράγεται και καταναλίσκεται, δεν είναι πάντοτε ανώ-

δυνο και απαλλαγμένο κινδύνων! Αντιθέτως, μπορεί να επι-
φέρει οικονομική βλάβη και ζημίες, υλικές ή άυλες. Ενδει-
κτικά, φθορές, βλαπτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, 
δυσφήμιση, μείωση επί των πωλήσεων και απορρέουσα απώ-
λεια εσόδων.

Η βλαπτική αιτία και η αιτία της ζημιάς μπορεί να προέρχο-
νται από αστοχίες στο κατασκευαστικό υλικό του προϊόντος, 
από αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής του, από επέλευση 
κινδύνων κατά τον τρόπο ή τη διαδρομή μεταφοράς του, κα-
θώς και από στοιχεία βλαπτικής μεταβολής των χαρακτηρι-
στικών, των συστατικών ή της ποιότητάς του. 

Συχνά, οι προκαλούμενες ζημιές και οι παρενέργειές τους 
είναι ανυπολόγιστες και δυσβάσταχτες, τόσο για τον κατα-
σκευαστή του προϊόντος και τις επιχειρήσεις εμπορίας του, 
όσο και για όλους όσοι συμμετέχουν στην ευρύτερη παρα-
γωγική «αλυσίδα» και τις αλυσίδες διανομής, εμπορίας και 
κατανάλωσής του. Από τον παραγωγό της πρώτης ύλης, τον 
κατασκευαστή, τον συσκευαστή, τον μεταφορέα, τον διανο-
μέα και τον πωλητή, έως και τον τελικό καταναλωτή. 

Τους εν λόγω κινδύνους και τις προκαλούμενες επιπτώσεις 
τους καλύπτει αποτελεσματικά η Ασφάλιση Ευθύνης και Κιν-
δύνων Ανάκλησης Προϊόντος, που αποτελεί εξαιρετικά ανερ-
χόμενο και στρατηγικά κρίσιμο τομέα ασφαλιστικού ενδιαφέ-
ροντος, διεθνώς και στη Χώρα μας. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύ-

νων Ανάκλησης Προϊόντος, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών 
ωρών παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους 
που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, 
τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, 
τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, κα-
θώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών 
του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ ανα-
λύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη και τους 
κινδύνους ανάκλησης προϊόντος.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 
έχει ως εξής:
α. Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες
β. Νομικό καθεστώς ευθύνης και κινδύνων παραγωγής, δι-
ανομής και εμπορίας προϊόντων 
● Η έννοια του ελαττωματικού προϊόντος και οι επιπτώσεις 
παραγωγής, διανομής και εμπορίας του 
● Ορισμός υπευθυνότητας ελαττωματικού προϊόντος
γ. Ασφαλίσεις Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος 
● Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
● Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι 
● Αντικείμενα Ασφάλισης
● Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασφαλίσεων
δ. Δομή ασφαλιστηρίου συμβολαίου
● Όροι
● Εξαιρέσεις
● Διαπραγματευόμενα Ασφαλιστικά Αντικείμενα 
ε. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting 
● Προϋποθέσεις
● Προασφαλιστικός Έλεγχος
● Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
στ. Τρόποι ασφαλιστικών καλύψεων
● Ασφάλιση
● Αντασφάλιση
● Προαιρετική ασφάλιση
ζ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών
● Αναγγελία
● Πραγματογνωμοσύνη
● Αποζημίωση
η. Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών των 
Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος  
θ. Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών και Τε-
χνικές Πωλήσεων
ι. Διαχείριση και Διατήρηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών 
Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου, 
που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά 
αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρω-
τόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙνΑΡΙΟ ΑΣφΑΛΙΣΕΩν ΕΥθΥνΗΣ  
ΚΑΙ ΚΙνΔΥνΩν ΑνΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟϊΟνΤΟΣ

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ, 24 & 26 νΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 16:00 - 19:20
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studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, 
ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμ-
βάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό 
πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατο-
τήτων πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε: 
● Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εται-

ρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να 
διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί των Ασφαλίσεων 
Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος και να εμβαθύ-
νουν στο εν λόγω θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού 
Σεμιναρίου. 

● Διοικητικά Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση 
σε θέματα Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να ισχυροποιή-
σουν την τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευ-
τικού Σεμιναρίου.

● Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και, ευρύτερα, 
Operations, που επιζητούν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους, 
προς όφελος των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής 
τους.

● Πραγματογνώμονες, Στελέχη Εταιρειών Ανάληψης 
Πραγματογνωμοσύνης και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών που 
επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο εν λόγω πεδίο 
ενδιαφέροντος.

● Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development και 
Εκπαίδευσης, που τα καθήκοντά τους ενισχύονται από την 
απόκτηση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας.  

● Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων 
που επιθυμούν να αναπτύξουν τις εργασίες τους στις αγο-
ρές ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

● Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστι-
κού ενδιαφέροντος. 

● Στελέχη βιομηχανιών και Επιχειρήσεων που εύλογα 
έχουν ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευ-
τικού Σεμιναρίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στό-

χους:
● Να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα των Ασφαλίσεων 

Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, ως ισχυρού 
«μοχλού» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς 
μας.

● Να αναλύσει το Νομικό Καθεστώς που τις διέπει, ώστε 
να διαφανούν οι αυξημένες ανάγκες τέτοιων «μορφών» 
ασφάλισης. 

● Να αναπτύξει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και την 
πλήρη δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ώστε να κατα-
στεί εύχρηστη η ασφάλιση ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης 
προϊόντος. 

● Να παρουσιάσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών (Underwrit-
ing, Εκδόσεις, Αποζημιώσεις, …), κατά τρόπο σαφή, κατανοη-
τό και εφαρμόσιμο στη δομή της ασφαλιστικής επιχείρησης.

● Να παρουσιάσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πει-
στικό, τις ευκαιρίες πωλήσεων αυτών των ασφαλίσεων.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν 

πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, 
στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νί-

κος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές 
σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην 
Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις 
εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de 
Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπει-
ρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Με-
γάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών ερ-
γασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και 
του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance 
audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk 
Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέ-
ροντος.

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €100 
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70  
ανά συμμετοχή 
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100  
ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMnI SOCIETY
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €50 
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέ-
ρα 23 Νοεμβρίου 2020.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε 
περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον φυσικής τάξης 
στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Φοροεκπτώσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώ-

νουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar 
Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέ-

τει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω 
Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρ-
νο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, 
Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται 
να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην 
πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά 
περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής  
σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό 
περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των 
συμμετοχών να το επιτρέπει. 
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Σ τις 30.9.2020 πραγματοποιήθηκε virtual event του Συνδέ-
σμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών 

με ομιλητή τον κ. Ανδρέα Δρυμιώτη, Σύμβουλο Επιχειρήσε-
ων, με θέμα : «Διδάγματα από την κρίση του κορονωϊού».

Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία του ο κ. Δρυμιώτης 
αναφερόμενος στην πανδημία του κορωνοϊού, που μαστί-
ζει την ανθρωπότητα, αναφέρθηκε στα βασικά γνωρίσματα 
του χαρακτήρα των Ελλήνων, τα οποία προσδιόρισαν και τη 
στάση του και τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των δύο 
φάσεων της πανδημίας. 

Η πρώτη φάση αφορά στο χρονικό διάστημα από τις αρ-
χές Μαρτίου μέχρι τη λήξη της καραντίνας και η δεύτερη 
από τη λήξη της καραντίνας μέχρι σήμερα. 

Η πρώτη φάση ανέδειξε ένα Έλληνα που κατέπληξε την 
οικουμένη, δείχνοντας ένα «καλό εαυτό». Μέσα σε πνεύμα 
αλληλεγγύης πρωταγωνίστησαν ως ιδιότητες η υπευθυνό-
τητα, η πειθαρχία, η ειλικρίνεια, η εφευρετικότητα και η γεν-
ναιοδωρία. 

Η δεύτερη φάση χαρακτηρίστηκε από μια, εκ διαμέτρου, 
διαφορετική συμπεριφορά με κύρια γνωρίσματα την ανευ-
θυνότητα και όλα τα “στραβά” που χαρακτηρίζουν τους Έλ-
ληνες, όπως η αμφισβήτηση, η καταστρατήγηση μέτρων κ.ά.

Αναλυτικότερα, επεσήμανε ότι :
● Αγνοούνται οι βασικές ιδιό-

τητες της πανδημίας, τις όποιες 
ένα λογικό άτομο έχει αντιληφθεί, 
όπως η μεταδοτικότητα, η ασυ-
μπτωματικότητα και η θνητότητα, 
με αποτέλεσμα να γιγαντώνεται 
ένα παλιό γνώρισμα της φυλής 
μας, ο διχασμός. 

● Θύματα της ιδιοσυγκρασίας 
μας χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή 
μας και βαδίζουμε με σαφή άγνοια 
του κινδύνου, με επιπολαιότητα και 
απειθαρχία. Κρίνεται επιβεβλημέ-
νο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας 
προκειμένου να έχουμε τις λιγότε-
ρες δυνατές απώλειες.

● Η ζωή μας θα είναι πολύ δια-
φορετική όταν περάσει αυτή η πο-
λυπαραγοντική κρίση. Οι αλλαγές 
θα είναι απίστευτες και δομικές. 

Κλείνοντας εξέφρασε :
● τη βεβαιότητα ότι οι Έλληνες 

είναι εξαιρετικοί συνεργάτες, δημι-
ουργικά μυαλά, αλλά, δυστυχώς, 
η παιδεία και το μεγάλωμά τους, 
τους έχει περιορίσει τα οράματα

● την ευχή να αποβάλλουν το τοξικό περιβάλλον για να 
απελευθερωθεί η «τεράστια δημιουργικότητά τους» και να 
μεγαλουργήσουν !

Συμπερασματικά, ο κ. Ε. Μοάτσος, Αντιπρόεδρος του ΣΕ-
ΣΑΕ,  υπογράμμισε ως κύρια διδάγματα από τη συζήτηση 
που ακολούθησε  :

● Την υπευθυνότητα και την πειθαρχία με την οποία θα 
πρέπει να χαρακτηρίζεται το κοινωνικό σύνολο.

● Τη σημασία της ψηφιακής εποχής, η οποία διαφαίνεται 
διαφορετική.

● Το αποφασιστικό management, το οποίο με τα κατάλλη-
λα συστήματα ελέγχου, θα επιτρέπει στις νέες μεθόδους να 
λειτουργήσουν  αποτελεσματικά και αποδοτικά.

● Τα ηθικά διλήματα και τις γραμμές ισορροπίας που ανα-
πτύσσονται μεταξύ οφέλους και πιθανού προβλήματος (π.χ. 
προσωπικά δεδομένα, οικονομία κ.ά.)

Το event υποστήριξαν οι Εταιρίες :
● «AOn» – Πλατινένιος Χορηγός,
● «ERGO», «EUROLIFE FFH» & «MATRIx BROKERS  
S.A.» – Χρυσοί Χορηγοί,
● «EθΝΙΚη», “InTERAMERICAn»  - Ασημένιοι Χορηγοί.

o ανδρΕασ δρυμίωτήσ στον σΕσαΕ

Από αριστερά, ο Ανδρέας Δρυμιώτης, 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ο Ερρίκος 
Μοάτσος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΣΑΕ






