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Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
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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

16. Generali 
εξαιρετική κερδοφορια του ομιλου,  

με ισχυρή αυξήσή ασφαλιστρων

14. inTeraMeriCan  
αυξήμενή κερδοφορια για τήν ACHMEA 

κατα το πρωτο εξαμήνο 2021

18. e.e.a.
παραδοσή ειδων πρωτήσ αναγκήσ  

σε πυροπλήκτουσ τήσ ευβοιασ

Ο Χρήστος Κάτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Groupama Ασφαλιστικής

Ο Philippe Donnet, CEO  
του Ομίλου Generali

12. Groupama ΑσφΑλιστική 
συνεχεια στήν κερδοφορια  

και το 2020

15. Εθνική ΑσφΑλιστική  
αυξήσή παραγωγήσ και ενισχυσή 

κερδοφοριασ

9. Np ΑσφΑλιστική 
ισχυρο και κερδοφορο το α’ εξαμήνο  

του 2021 

Ο Νίκος Ζάχος, Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών 
Υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική»
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περιεχόμενα

27. araG  
χορήγοσ στο φετινο  

GNC 3on3

49. ΔΥνΑΜισ Α.Ε.Γ.Α. 
ανασυστασή διοικήτικου  

συμβουλιου  

36. erGO 
τιμήσε τουσ συνεργατεσ τήσ σε εκδήλωσή με 

μήνυμα «το μελλον ειναι εδω»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Γεώργιος Καλπάκος

Στιγμιότυπα από τη διοργάνωση  
στην πόλη της Πάτρας 

O Νίκος Αντιμησάρης,  
CEO της ERGO

29. ΥΔρόΓΕιόσ
χορήγοσ στή δρασή «δρομων αφήγήσή:  

ή καλλιθεα των εμπορικων»

Από την παρουσίαση του Λευκώματος «Δρόμων  
Αφήγηση: Η Καλλιθέα των εμπορικών» στην Καλλιθέα

50. ΕΑΕΕ 
στό σΥν 9,4%  
ή ΠΑρΑΓωΓή ΑσφΑλιστρων  
τό Α' ΕξΑΜήνό
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Κ αλό φθινόπωρο. Περάσαμε καυτό καλοκαίρι. 
Οι ώρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, λένε 

αυτοί που παρακολουθούν τις στατιστικές δια-
χρονικά, το φετινό καλοκαίρι ήταν μακράν περισ-
σότερες. 

Δυστυχώς και οι δασικές πυρκαγιές στη διάρ-
κεια του Αυγούστου, επίσης πάρα πολλές και 
άκρως καταστροφικές. Συγκινητικές προσπάθει-
ες εθελοντών πυροσβεστών, διάσωσης από την 
πύρινη λαίλαπα όσων μπορούσαν να σωθούν, πε-
ριουσίες, άνθρωποι, οικόσιτα. Θλίψη για τον Βασί-
λη Φιλώρα, τον 38χρονο πατέρα δύο παιδιών που 
έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, από 
πτώση κολόνας της ΔΕΗ. Στην Αττική και στην Εύ-
βοια περιουσίες έγιναν κάρβουνα και στάχτες σε 
ελάχιστα λεπτά.

Η προτεραιότητα να μην χαθούν άνθρωποι είχε 
το κόστος της. Βαρύτατο κόστος, το οποίο οι πα-
θόντες -είναι βέβαιο- μόνοι τους δεν θα μπορέ-
σουν να αντιμετωπίσουν. Κάποιοι, ελάχιστοι δυ-
στυχώς, ασφαλισμένοι θα έχουν βοήθεια για να 
σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Οι άλλοι, οι πολλοί, εκτός από την συμπόνια 
μας μάλλον θα χρειαστούν και τη σοβαρή στή-
ριξη της Πολιτείας, η οποί α οφείλει να είναι γεν-
ναία σε επίπεδο σχεδιασμού και δομών τουλάχι-
στον.

Η ασφαλιστική αγορά είναι σίγουρο ότι, την 
ώρα που ο άλλος καίγεται - καταστρέφεται, δεν 
μπορεί να του λέει «είδες, αν ήσουν ασφαλισμέ-
νος...» Οφείλει όμως να βρει τρόπους επικοινω-
νίας με αυτό τον κόσμο και να τον βοηθήσει να 
επανασχεδιάσει ίσως τις καταναλωτικές του προ-
τεραιότητες. Τον καταμερισμό του όποιου διαθέ-
σιμου εισοδήματος ανάμεσα σε ανάγκες, αγαθά 
και υπηρεσίες με έναν καλύτερο τρόπο. Ο ρόλος 
του ασφαλιστή είναι να βρίσκεται δίπλα στον πε-
λάτη και στο όποιο αύριο αυτός σχεδιάζει.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής 
αρχής για τον μήνα Αύγουστο του 2021 μαθαί-

νουμε ότι κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 13.612 
αυτοκίνητα, έναντι 13.257 τον αντίστοιχο μήνα 
του 2020.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 κυ-
κλοφόρησαν για πρώτη φορά 140.723 αυτοκίνητα 
καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 
111.649 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περί-
οδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 25,6%. Τα 
καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την 
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 ανέρχο-
νται σε 82.248 έναντι 57.118 που κυκλοφόρησαν 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 44%. 

Στο ίδιο θετικό κλίμα και οι ανακοινώσεις για 
την ισχυρή ανάκαμψη του ΑΕΠ στο δεύτερο τρί-
μηνο του 2021. Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμέ-
να στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του ΑΕΠ στο 
β' τρίμηνο του 2021, κατά 16,2% σε ετήσια βάση, 
υπερέβη τις αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυ-
τών κατά πολύ. Η αύξηση δε αυτή στηρίχθηκε 
κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, αποτέλεσμα 
της περυσινής υποχρεωτικής αποχής από την 
κατανάλωση υπηρεσιών, που συνέβαλε στη συσ-
σώρευση αποταμιεύσεων. Αυτή με τη σειρά της 
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή επίδοση 
του εξαμήνου κατά 6,3%.

Το ίδιο διάστημα, η σχετική με την παραγωγή 
ασφαλίστρων έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνει μεταβολή 
έναντι του 2020 κατά 9,4%. Ειδικότερα οι Ασφαλί-
σεις Ζωής το α' εξάμηνο του 2021 παρουσιάζουν 
αύξηση έναντι του αντίστοιχου περυσινού κατά 
16,5%. Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών εμφανίζονται 
επίσης ενισχυμένες για το ίδιο χρονικό διάστημα 
κατά 3,5%. 

Όσοι ασχολούνται με προβλέψεις δεν παραλεί-
πουν να επισημάνουν πως η εντυπωσιακή ετήσια 
άνοδος του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2021 
συμβαδίζει με τη σημαντική βελτίωση του δείκτη 
οικονομικού κλίματος, πρόδρομο δείκτη της οικο-
νομικής δραστηριότητας.

ed i to r i a l

εντυπωσιακη ανακαμψη



Καθημερινή ενημέρωση 
 για τα νέα της ασφαλιστικής αγοράς 

periodiko-euroasfalistiki.gr

210 3302 843 info@periodiko-euroasfalistiki.gr

ΝΕΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ SITE
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νεα ασφαλιστικων εταιρειων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα και 
την κρισιμότητα που έχει πλέον η προστασία του περι-

βάλλοντος, έχει επικεντρώσει για το 2021, ένα μεγάλο κομ-
μάτι της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης προς αυτή την 
κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρία συμμετείχε στον 
καθαρισμό δύο παραλιών που βρίσκονται στο Νομό Αττικής, 
το “Κόκκινο Λιμανάκι” και τα “Λεγραινά”.

Ο καθαρισμός της παραλίας Κόκκινο Λιμανάκι, εντάσσε-
ται στο “Project Paralies”, μία πρωτοβουλία που αφορά στο 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερ-
μίου και της εταιρίας The Blue Oxygen Ι.Κ.Ε., για τη φροντίδα 
συγκεκριμένων παραλιών της Αττικής. Η Ευρωπαϊκή Πίστη 
υιοθέτησε την παραλία Κόκκινο Λιμανάκι, με στόχο να την 
καθαρίσει από την παρελθούσα ρύπανση και να τη διατηρή-
σει καθαρή καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και να 
τοποθετήσει ξύλινα σετ κάδων για τη χωριστή συλλογή απορ-
ριμμάτων.

O καθαρισμός της δεύτερης παραλίας Λεγραινά, αποτελεί 
μία συνεργασία της Εταιρίας με το Ινστιτούτο για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου 
(EPLO). Το εν λόγω Ινστιτούτο υποστηρίζει το δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του Ο.Η.Ε. και την προώθηση της βιωσιμότητας της Ευ-

ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, πραγματοποιώντας συνεχώς 
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη θέλοντας να παρέχει στήριξη στο Ιν-
στιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στάθηκε αρωγός όχι μόνο 
στην ενέργεια καθαρισμού της παραλίας των Λεγραινών, 
αλλά βοήθησε και στην υλοποίηση του “Εργαστηρίου Θαλάσ-
σιου Γραμματισμού”, που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο, στο 
πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα στη Χώρα 
μου 2021”. 

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η προστασία του περιβάλλοντος 
δεν είναι απλά ένα πεδίο στην ατζέντα σχεδιασμού της Εται-
ρικής και Κοινωνικής της Ευθύνης. Είναι μέρος της κουλτού-
ρας του Οργανισμού και μια καθημερινή προσπάθεια να συμ-
βάλλει ουσιαστικά σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης στον πλανήτη μας.  

ΕυΡΩπΑ ϊΚΗ πισΤΗ 

ΚΑθΑΡισμοσ 2 πΑΡΑλιΩν ΤΗσ ΑΤΤιΚΗσ σΤο πλΑισιο 
ΔΡΑσΕΩν ΕΤΑιΡιΚΗσ ΚοινΩνιΚΗσ ΕυθυνΗσ 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αναβάθμισε την smartphone εφαρ-
μογή “Car Total”, μέσω της οποίας παρέχει άμεση 

ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση περιστατικών Οδικής 
Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ασφαλισμένοι της Εταιρίας μέσω 
της εφαρμογής “Car Total”, μπορούν σε περίπτωση ατυχή-
ματος ή μηχανικής βλάβης να ενημερώσουν με το πάτημα 
ενός κουμπιού για την ακριβή τους τοποθεσία, προκειμέ-
νου να εντοπιστεί το όχημά τους και να εξυπηρετηθούν 

άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγο-
ρα και χωρίς αναμονή, αφού πλέον με τη νέα αυτή υπηρε-
σία δεν απαιτείται τηλεφωνική κλήση.

Η εφαρμογή “Car Total” είναι διαθέσιμη στα stores, τόσο 
για iOS όσο και για Android συσκευές. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η προσθήκη των στοιχείων του Ασφαλιστηρίου Συμ-
βολαίου στην εφαρμογή μπορεί να γίνει και αυτόματα, 
σκανάροντας απλά το QR Code που βρίσκεται πάνω στο 
Ασφαλιστήριο.

Παράλληλα με την αναβάθμιση της εφαρμογής, έχει τε-
θεί σε λειτουργία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το 
“SMS Vehicle Tracking Mondial”, με το οποίο ο Ασφαλι-
σμένος κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης Οδικής Βοήθειας 
και Φροντίδας Ατυχήματος, λαμβάνει ένα SMS με ένα link 
και πατώντας το μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό 
χρόνο το όχημα βοήθειας που τον πλησιάζει για να τον 
εξυπηρετήσει. 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και υψηλών απαιτήσεων 
περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμεύεται πως θα συνε-
χίσει να σχεδιάζει καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, προς 
όφελος των Ασφαλισμένων και των Συνεργατών της.

νΕΑ, ΑνΑβΑθμισμΕνΗ ΕφΑΡμοΓΗ Car ToTal
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Κ αλούμε όλους, όσους αισθάνονται πως ο Σύνδεσμος μας, 
πρέπει να επανέλθει και να παραμείνει διαχρονικά στην 

κανονικότητα! Να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μαζί μας, ώστε 
με πυκνότερες γραμμές και στελεχωμένες δράσεις ν’ αντα-
ποκριθούμε με σύνεση και συνέπεια στις ανάγκες της κοινω-
νίας και των μελών για:

● Ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής ασφάλισης στην 
χώρα μας.
● Ανάδειξη του ρόλου του «Ανθρώπου», στην ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση.
● Καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης. 
● Θεσμική θωράκιση, Προάσπιση εργασιακών σχέσεων,  
Επαγγελματικά δικαιώματα. 
● Παγίωση και διεύρυνση συνεργασίας με διεθνείς θε-
σμούς & οργανισμούς. 
● Εξειδίκευση & Εκπαίδευση με εκπόνηση στοχευμένων 
προγραμμάτων από έμπειρα στελέχη. 
● Επανεκπαίδευση, θεσμικό πλαίσιο, κώδικας δεοντολο-
γίας.
● Εκσυγχρονισμό / Ψηφιοποίηση / Καινοτομία.
● Αυτόνομη διαχείριση φορολογικών υποχρεώσεων.
● Νομική θωράκιση – συμβουλή.
● Ισχυρή κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.
● Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας. 

Ο στόχος και το εξελισσόμενο έργο της παρούσας (διορι-
σμένης) διοίκησης είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες, ώστε, 
πατώντας γερά στα πόδια του ο ΠΣΑΣ, μέσα από αδιάβλητες 
διαδικασίες ν’ αποκτήσει τη νέα αιρετή διοίκηση του. 

Μια διοίκηση που θα εκφράζει με σιγουριά και αυτοπεποί-
θηση όλους εκείνους που αποτελούν την αιχμή του δόρατος 
της «διαμεσολάβησης» της ασφαλιστικής βιομηχανίας της 
χώρας μας. 

Των  επαγγελματιών αυτών, που παρά τις όποιες αντιξο-
ότητες, χρηματοοικονομικές, υγειονομικές κλπ βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του πυρός ως «άνθρωπος!»  προς «άν-
θρωπο!», στηρίζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας, την βιωσι-
μότητα και την κερδοφορία του επιχειρείν της χώρα μας.

Εκ του ΔΣ του ΠΣΑΣ
Η Πρόεδρος
Θεοδώρα Γουργούλη 
Η Γενική Γραμματέας
Ελένη Βάσιου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ό ποιος θέλει να γίνει ο καλύτερος πάροχος Νομικής 
Προστασίας στον κόσμο, θα χαρεί να λάβει μία ανα-

γνώριση σαν αυτή.
Ανάμεσα σε 17 παρόχους προϊόντων Νομικής Προ-

στασίας, το best seller προϊόν ARAG RECHTSSCHUTZ 
KOMFORT κατέκτησε τη πρώτη θέση στη Γερμανία.

Σύμφωνα με ένα από τα μεγαλύτερα γερμανικά ασφα-
λιστικά τεστ, που πραγματοποιήθηκαν από το πρακτορείο 
αξιολόγησης Franke & Bornberg, το κανάλι ειδήσεων N-TV 
και το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας Υπηρεσιών (DISQ), 
όλα αξιολογήθηκαν άριστα. Δηλαδή: υπηρεσίες, σχέση 
ποιότητας- τιμής και εξυπηρέτηση πελατών.

Η Νομική Προστασία της ARAG αποτελεί πλεονέκτημα 
από κάθε άποψη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρα-
κάτω σύνδεσμο:

https://www.arag.de/unternehmen/auszeichnungen/

ΣτΗΝ ARAG τΟ βΡΑβΕίΟ ΓίΑ  
τΟ ΚΑΛύτΕΡΟ ΠΡΟϊΟΝ ΝΟΜίΚΗΣ 

ΠΡΟΣτΑΣίΑΣ ΣτΗ ΓΕΡΜΑΝίΑ
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Τ ο Eurolife Business Academy, η πρώτη ακαδημία ψηφιακών 
δεξιοτήτων για επαγγελματίες ασφαλιστές από τη Eurolife 

FFH, σε συνεργασία με τον φορέα καινοτομίας Found.ation, 
έχει ήδη «επιστρέψει», προσφέροντας από τις 30 Αυγούστου 
νέους κύκλους μαθημάτων. 

Αποτελούμενο από τρεις ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενό-
τητες, το Eurolife Business Academy απευθύνεται στο σύνο-
λο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, χωρίς 
υποχρέωση συνεργασίας με τη Eurolife FFH, και στόχος του 
είναι να εξελίξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες όσων το παρα-
κολουθήσουν στις σύγχρονες online τεχνολογίες. Η Eurolife 
FFH και το Found.ation έχουν σχεδιάσει το πρόγραμμα με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε οι ασφαλιστές του σήμερα να γνωρίσουν 
τα ψηφιακά εργαλεία και τις τεχνολογίες του αύριο, να ανα-
καλύψουν τα οφέλη από τη χρήση τους και να εκπαιδευτούν 
σε νέες μεθόδους που θα αναβαθμίσουν τη σχέση με τους 
πελάτες τους και τις υπηρεσίες που τους παρέχουν. Μέχρι 
σήμερα, το Eurolife Business Academy έχει προσφέρει περισ-
σότερες από 1.900 ώρες μαθημάτων, έχοντας ήδη περισσό-
τερες από 360 δηλώσεις συμμετοχών. 

Η συμμετοχή στο Eurolife Business Academy είναι δωρεάν 
και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για 
τη λήψη του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Τα μαθήματα 
παραδίδονται ζωντανά online από τους εξειδικευμένους ειση-
γητές του Found.ation, οι οποίοι καθοδηγούν τους συμμετέ-

χοντες σε θέματα σχετικά με την καινοτομία, τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, τα data analytics, το Artificial Intelligence, την 
απομακρυσμένη εργασία και το digital marketing. Οι ασφα-
λιστικοί διαμεσολαβητές που παρακολουθούν τα μαθήματα, 
μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις στο επαγγελματικό 
πεδίο τους, να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να αξιο-
ποιούν χρήσιμα εργαλεία για το μέλλον της εργασίας τους. 

Η ακαδημία αποτελείται από τρία μαθήματα, συνολικής δι-
άρκειας 5,5 ωρών, και υλοποιείται σε κύκλους εκπαίδευσης, 
με ένα μάθημα την εβδομάδα. Το πρώτο μάθημα αφορά τον 
Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την κατανόηση των δυναμικών 
του και τα συστατικά για την εφαρμογή του στον ασφαλιστι-
κό κλάδο. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τον αντίκτυπο 
των νέων τεχνολογιών στην εργασία ή την επιχείρησή τους 
και θα διερευνήσουν τρόπους για να δημιουργήσουν υπε-
ραξία για τους πελάτες τους. Το δεύτερο μάθημα αφορά τη 
νέα κανονικότητα της απομακρυσμένης εργασίας και τις νέες 
απαιτήσεις της αγοράς που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Το τρίτο και τελευταίο μά-
θημα είναι μια εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία marketing, 
με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην εμπειρία των πελατών, τα 
mobile ads και τα κοινωνικά δίκτυα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές στο 
Eurolife Business Academy, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.eurolifebusinessacademy.gr.  

νεοι κυκλοι μαθηματων  
για το EurolifE BusinEss AcAdEmy

Οι εγγραφές ξεκίνησαν, δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα www.eurolifebusinessacademy.gr
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νεα ασφαλιστικων εταιρειων

σ το π λα ίσ ιο τ ης ανάπ τυξης του πελατοκεν τρ ι -
κού οικοσυστήματος για την κινητικότητα από την 

INTERAMERICAN και την Anytime, το ιδιόκτητο, πρότυπο 
Κέντρο Επισκευής και Αποζημιώσεων Αυτοκινήτων Car Point 
που λειτουργεί από το 2012, υπογραμμίζει τη διαφορετικό-
τητα της εταιρείας σε καθετοποιημένη οργάνωση υπηρεσι-
ών στον κλάδο. Το δίκτυο των πρότυπων μονάδων Car Point 
της INTERAMERICAN, τώρα διευρύνεται με την προσθήκη 
νέων συνεργατών στις πόλεις Βόλο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη και 
Ξάνθη, όπου μπορούν να υποδέχονται τους πελάτες της 
εταιρείας. 

Έτσι, συνολικά τα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών 
στην ασφάλιση αυτοκινήτου ανέρχονται  σε 12 συνολικά 
και απλώνονται γεωγραφικά σε πολλές περιοχές της χώρας 
με σημαντικό πελατολόγιο της εταιρείας, καθώς οι νέες μο-
νάδες προστέθηκαν σε αυτές που ήδη λειτουργούν στην 
Αττική (Λ. Αθηνών-κεντρικό, Αργυρούπολη, Μαρούσι) και 
στην περιφέρεια σε Θεσσαλονίκη, 
Καβάλα, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα 
και Πάτρα. Η επέκταση του δικτύου 
θα αυξήσει σημαντικά το εύρος των 
εξυπηρετουμένων πελατών, που σή-
μερα ανέρχονται σε 8.000 ετησίως, 
πανελλαδικά.

 Η εμπειρία από τη λειτουργία 
των Car Point δείχνει ότι οι μο -
νάδες παρέχουν τη σιγουριά και 
ασφάλεια που χρειάζεται κάθε πε-
λάτης με ασφάλιση αυτοκινήτου 

INTERAMERICAN ή Anytime, εξασφαλίζοντας την ολιστική 
προσέγγιση της φροντίδας του αυτοκινήτου και τη μονα-
δική εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ ταυτόχρονα η αλυσίδα 
διευκολύνει  ιδιαίτερα και τους συνεργάτες των δικτύων 
πωλήσεων (εταιρικό και πρακτορειακό δίκτυο). Όλες οι 
μονάδες πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας υψηλών 
προδιαγραφών εξοπλισμού και στελέχωσης με επαγγελ-
ματίες τεχνικούς. Ειδικότερα το κεντρικό CarPoint, που λει-
τουργεί σε ένα χώρο 2.300 τ.μ. με 70 άτομα εξειδικευμένο 
προσωπικό, διαθέτει 7 καλίμπρες, 2 οικολογικούς φούρ-
νους, 6 θέσεις προετοιμασίας βαφής, μηχάνημα ελέγχου 
βλαβών, τμήμα αλλαγής ελαστικών (ζυγοστάθμιση) και 
ευθυγράμμιση.

Τα Car Point συγκεντρώνουν όλες τις υπηρεσίες αυτοκινή-
του σε έναν χώρο: από την αναγγελία και εκτίμηση ζημιάς, 
τον διακανονισμό και την άμεση επιτόπου αποζημίωση μέχρι 
την επισκευή του. Από τα συνεργεία του δικτύου  παρέχονται: 

αυτοκίνητο αντικατάστασης καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επισκευής και ανε-
ξαρτήτως του προγράμματος ασφά-
λισης, service σύμφωνα με τις προδι-
αγραφές του κατασκευαστή, γραπτή 
εγγύηση εφ’ όρου ζωής του οχήματος 
για επισκευές φανοποιίας, καθώς επί-
σης γραπτή εγγύηση ενός έτους για 
επισκευές σε μηχανικά μέρη. Για την 
επισκευή, δεν χρειάζεται ο πελάτης 
να εκταμιεύσει χρήματα εκτός από το 
ποσόν απαλλαγής της κάλυψης.

επεκτεινεται το δικτυο συνεργειων 
αυτοκινητου cAr Point τησ intErAmEricAn

Το κεντρικό, ιδιόκτητο Car Point της INTERAMERICAN στη Λεωφόρο Αθηνών
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Groupama ΑσφΑλισΤιΚΗ
συνΕΧΕιΑ σΤΗν ΚΕΡΔοφοΡιΑ ΚΑι Το 2020

ο ι οικονομικές επιδόσεις της 
Groupama Ασφα λ ισ τ ικής 

παρέμειναν σε τροχιά σταθερής 
κερδοφορίας και το 2020, παρά 
τις επιπτώσεις της πανδημίας 
Covid-19 σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο. Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε 
αποτελεσματικά στην πρωτοφανή 
συγκυρία, αναπροσαρμόζοντας 
την επιχειρησιακή λειτουργία και 
τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική 
της, με άξονα αφενός την προ-
στασία των ασφαλισμένων και των 
εργαζομένων, και αφετέρου την 
απρόσκοπτη παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
Μέρος των οικονομικών αποτε-
λεσμάτων, που παρουσιάστηκαν 
στο πλαίσιο πρόσφατης εταιρι-
κής εκδήλωσης στη Λίμνη της 
Βουλιαγμένης, επιβεβαιώνουν ότι 
τα έγκαιρα αντανακλαστικά της 
Groupama Ασφαλιστικής απέδω-
σαν καρπούς, οι οποίοι συνοψίζο-
νται στα εξής δεδομένα: 

● Αύξηση του μεριδίου αγοράς 
στον κλάδο Ζωής και Υγείας (2,76% 
το 2020 από 2,50% το 2019) με σημαντική αύξηση στην παρα-
γωγή ατομικών και ομαδικών συμβολαίων υγείας (11,7% και 
25,8% αντίστοιχα).

● Αύξηση του μεριδίου αγοράς και στον κλάδο ομαδικών 
συνταξιοδοτικών συμβολαίων (DAF) (8,6% το 2020 από 6,5% 
το 2019).

● Αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο πυρός (6,4% το 
2020 από 6,3% το 2019)

Πιο αναλυτικά, η πανδημία επηρέασε το σύνολο της ελλη-
νικής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία παρουσίασε κάμψη το 
2020, κλείνοντας με μείωση 2,4% στην παραγωγή ασφαλί-
στρων. Σε αυτό το κλίμα ωστόσο, η Groupama Ασφαλιστική 
πέτυχε να διευρύνει οριακά το μερίδιο αγοράς της (3,59% το 
2020 έναντι 3,56% το 2019) στο σύνολο των κλάδων επί των 
ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Η διεύρυνση 
οφείλεται στην αξιοσημείωτη αύξηση παραγωγής στον κλά-
δο Ζωής και Υγείας, ο κύκλος εργασιών του οποίου (συμπερι-
λαμβανομένης της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων) 
διαμορφώθηκε στα 64,3 εκ. ευρώ το 2020 έναντι 60,2 εκ. 
ευρώ το 2019. Αντίστοιχα και στον κλάδο πυρός, τον δεύτερο 
σημαντικότερο στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η Groupama 

Ασφαλιστική παρουσίασε αύξηση 
μεριδίου χάρη στην αύξηση της 
παραγωγής συμβολαίων στις κα-
τοικίες κατά 1,2%. Τα επιτυχημέ-
να αποτελέσματα σε σχέση με το 
σύνολο της αγοράς σημειώθηκαν 
παρά τη μείωση παραγωγής στον 
κλάδο αυτοκινήτου, ο οποίος επη-
ρεάστηκε σημαντικά από την εξά-
πλωση της πανδημίας λόγω της 
αύξησης του ανταγωνισμού, επη-
ρεάζοντας τελικά το επίπεδο των 
τιμών του κλάδου. 

Τη χρονιά που η πανδημία είχε 
δυστυχώς καθοριστική επίδραση 
στην οικονομική δραστηριότητα 
παγκοσμίως και το ΑΕΠ συρρικνώ-
θηκε κατά 8,2% σε σχέση με το 
2019,  η Groupama Ασφαλιστική 
διατήρησε ανεπηρέαστους τους 
χρηματοοικονομικούς της δείκτες, 
καταφέρνοντας να κλείσει την εται-
ρική χρήση με καθαρά έσοδα 6.8 
εκ. ευρώ. Παράλληλα, βελτίωσε 
και την κάλυψη της κεφαλαιακής 
απαίτησης φερεγγυότητας (SCR), 
η οποία προ διανομής μερίσματος 

διαμορφώνεται σε 183,3% για το 2020, αυξημένη κατά 13,8% 
σε σχέση με το 2019 (169,5%). 

Ο Χρήστος Κάτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama 
Ασφαλιστικής, σχολίασε σχετικά: «Παρά τις δριμύες επιπτώ-
σεις της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά,  η αισιοδοξία μας για την ανοδική πορεία της Groupama 
Ασφαλιστικής επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο: μία 
ακόμα χρονιά κερδοφορίας με αξιοσημείωτη διεύρυνση του 
μεριδίου αγοράς σε σημαντικούς κλάδους ασφάλισης. Τα κα-
ταφέραμε έχοντας ως διττή προτεραιότητα την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και συνεργατών, εφαρμόζοντας 
ένα αποτελεσματικό μοντέλο εξ’ αποστάσεως εργασίας και 
ταυτόχρονα, την εξασφάλιση συνέχειας στην υψηλού επιπέ-
δου εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας μέσα από τις ψη-
φιακές πλατφόρμες της εταιρείας μας. Θεωρώ δεδομένο ότι, 
με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τον πολυπροϊοντικό 
και πολυκαναλικό χαρακτήρα της Groupama Aσφαλιστικής 
και τη σιγουριά που εμπνέει η εμπειρία και η τεχνογνωσία 
μας, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά και το 
2021,  αφουγκραζόμενοι πάντα τις εξελισσόμενες ανάγκες 
των πελατών μας».  

Ο Χρήστος Κάτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Groupama Ασφαλιστικής
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ισχυρο και κερδοφορο το α’ εξαμηνο του 2021 
τησ «nP ασφαλιστικη»

π ολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν τα μεγέθη 
της «NP Ασφαλιστική» στο Α’ εξάμηνο 

2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυ-
σινό διάστημα αλλά και με το σύνολο της 
ασφαλιστικής αγοράς. Τα θεμελιώδη μεγέθη 
της Εταιρίας επιδεικνύουν σημαντική αντο-
χή απέναντι στην κρίση, συνέπεια στα καλά 
αποτελέσματα και αυξημένη παραγωγικότητα 
στις ασφαλιστικές εργασίες.  H «NP Ασφαλι-
στική» διατήρησε στο Α’ εξάμηνο του έτους 
τους πολύ υψηλούς  Δείκτες Φερεγγυότητας 
της και ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια 
του οργανισμού.

Συνοπτικά τα κυριότερα οικονομικά αποτε-
λέσματα για το Α’ εξάμηνο της «NP Ασφαλι-
στική»: 

● Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυ-
ξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020. 

● Ο Κλάδος Αυτοκινήτων είναι θετικός +4,5% και οι Λοι-
ποί Κλάδοι (κυρίως οι Κλάδοι Περιουσίας, ΓΑΕ, Μεταφο-
ρών και τα Έργα) σημειώνουν σημαντική αύξηση +29,2%!!

● Το Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ξεπέρασε τα 118,0 εκατ. 
Ευρώ.  

● Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 6,8 
εκατ. Ευρώ, με τα Κέρδη προ φόρων να υπερβαίνουν τα 
5,7 εκατ. Ευρώ βάσει των IFRS.  

● Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε 78,9 εκατ. 
Ευρώ, αυξημένα κατά +7,6%.

Ο Νίκος Ζάχος, Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών   
Υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική»
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σ ταθερά στον δρόμο της υλοποίησης 
του στρατηγικού σχεδίου «Όλοι Εμείς» 

πορεύεται η ACHMEA, ο ολλανδικός ασφα-
λιστικός οργανισμός, στον οποίο ανήκει η 
INTERAMERICAN. Σύμφωνα με την πρόσφα-
τη ανακοίνωση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους η ACHMEA παρουσίασε κέρδη προ 
φόρων 363 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύ-
ξηση 186% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 
εξαμήνου (127 εκατ.), παρά την αβεβαιότητα του οικονομικού 
περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της COVID-19.

Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από τα βελτιωμένα 
αποτελέσματα του οργανισμού στις Κάτω Χώρες στους κλά-
δους Υγείας (147 εκατ.), Σύνταξης και Ζωής (170 εκατ.). Ειδικό-
τερα, η αύξηση στη βασική ασφάλιση Υγείας προήλθε, κυρί-
ως, από τον συνδυασμό χαμηλότερων ιατρικών δαπανών και 
των πρόσθετων κρατικών συνδρομών από το θεσμοθετημένο 
πρόγραμμα αντιμετώπισης καταστροφών λόγω της πανδημί-
ας. Στις Κάτω Χώρες στον κλάδο Υγείας, τα μεικτά εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 13,8 δισ. ευρώ. Στους κλάδους 
Σύνταξης και Ζωής, η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμά-
των προήλθε από τα υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις, που 
απέφεραν οι ευνοϊκές εξελίξεις στις χρηματαγορές. Μικρή μεί-
ωση παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των Υπηρεσιών Συντα-
ξιοδότησης. Οι κλάδοι Σύνταξης και Ζωής έδωσαν παραγωγή 
ασφαλίστρων 457 εκατ. ευρώ.

Οι Γενικές ασφαλίσεις στις Κάτω Χώρες παρουσίασαν, επί-
σης, αύξηση 13% στα λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία 
ανήλθαν στα 103 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση των κερδών στις Γε-
νικές ασφαλίσεις οφείλεται όχι μόνο στην υψηλότερη παραγω-
γή ασφαλίστρων, που έφθασαν στα 2,4 δισ. αυξημένα κατά 3%, 
αλλά και στις χαμηλότερες αποζημιώσεις οδικών ατυχημάτων 
και ακόμη, στα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλισης προστασί-
ας εισοδήματος και ομαδικής ασφάλισης από ασθένεια.

Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της 
ACHMEA κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν στα 17,4 δισ. ευρώ, 
έναντι 17,7 πέρυσι (μείωση 2%). Οι διεθνείς δραστηριότητες 
στις χώρες Σλοβακία, Ελλάδα, Τουρκία και Αυστραλία συνει-
σέφεραν 23 εκατ. στα αποτελέσματα και 621 εκατ. στα μεικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, με σημαντική τη συμβολή της 
INTERAMERICAN (τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν 
προσεχώς).

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της 

ACHMEA η Bianca Tetteroo, νέα πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου -διαδέχθηκε 
πρόσφατα τον απελθόντα Willem van Duin- 
μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι ειδικότερα 
στον κλάδο Υγείας, που αποτελεί κορμό 
των δραστηριοτήτων στις Κάτω Χώρες, 
«τα θετικά αποτελέσματα θα χρησιμο-
ποιηθούν για τον μετριασμό μελλοντικών 
αυξήσεων των ασφαλίστρων και για την 
περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής 
περίθαλψης στο μέλλον». Η επικεφαλής 
του οργανισμού τονίζει, επίσης, την άμεση 
αντίδραση για την υποστήριξη των ασφα-
λισμένων που υπέστησαν φέτος ζημιές 
από καταστροφικά φαινόμενα (χιονοθύελ-
λα, πλημμύρες).

Επιπροσθέτως, η Bianca Tetteroo υπο-
γραμμίζει την ενίσχυση της ηγετικής θέσης του οργανισμού 
στις Κάτω Χώρες σε υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας και 
διαδικτύου με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και 
σε καινοτομίες, νέες ιδέες και απαντήσεις σε ποικίλα κοινωνικά 
ζητήματα. Προτεραιότητα για την ACHMEA αποτελούν τρεις 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης από τους 17 SDGs του Ο.Η.Ε.: ο 
Στόχος «καλή υγεία και ευημερία», ο Στόχος «βιώσιμες πόλεις 
και κοινότητες» και ο Στόχος «δράση για το κλίμα». «Λόγω του 
συνεταιριστικού μας DNA, εξακολουθούμε να είμαστε εστια-
σμένοι στη φιλοδοξία δημιουργίας βιώσιμης αξίας για τους 
πελάτες μας και για ολόκληρη την κοινωνία, περιβάλλοντας 
με εμπιστοσύνη τους εργαζομένους μας, που υλοποιούν ση-
μαντικά προγράμματα εφαρμόζοντας με επιτυχία το μοντέλο 
της τηλεργασίας» επισημαίνει η πρόεδρος του οργανισμού. 
Η ACHMEA περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 μεγαλυτέρων συ-
νεταιριστικών ασφαλιστικών οργανισμών παγκοσμίως (στην 
όγδοη θέση).

● Η λεπτομερής ανακοίνωση της Achmea στο site: https://
news.achmea.nl/interim-results-2021/ 

Τα κεντρικά γραφεία της ACHMEA

Η Bianca Tetteroo, πρόεδρος  
του Δ.Σ. της ACHMEA

● Κέρδη προ φόρων 363 εκατ. €, 
αυξημένα κατά 186%
● Παραγωγή ασφαλίστρων 17,4 δισ. €, 
με αύξηση στις Γενικές ασφαλίσεις
● Ισχυρός δείκτης φερεγγυότητας 
211% και υγιής θέση ρευστότητας

αυξημενη κερδοφορια για την AcHmEA,  
μητρικη τησ intErAmEricAn, κατα το πρωτο 

εξαμηνο 2021
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Ε νίσχυση της κερδοφορίας της σημείωσε η Εθνική Ασφα-
λιστική, σε συνέχεια των υψηλών αποτελεσμάτων του α’ 

τριμήνου 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της 
Εθνικής Ασφαλιστικής για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλ-
θαν σε €65,6 εκ. έναντι €17,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε 
€45,5 εκ., έναντι €15,1 εκ. το α’ εξάμηνο του 2020, περίο-
δο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της 
μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών 
αποθεμάτων.

Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφα-
λίστρων έναντι του α’ εξαμήνου 2020 κατά 11,3%, με τα 
συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 
€361,8 εκ. για το α’ εξάμηνο 2021. Αναλυτικότερα, τα εγ-
γεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το 
α’ εξάμηνο του 2021 σε €284,5 εκ., έναντι €242,9 εκ. το 
α’ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 17,1%, κυρίως λόγω της 
παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-
Linked “Full Capital Plan”. Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε €77,4 εκ. το α’ 
εξάμηνο του 2021, έναντι €82,2 εκ. το α’ εξάμηνο του 2020, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8%, προερχόμενη κυρίως 
από το Κλάδο Πυρός.

Οι ανωτέρω επιδόσεις είναι αποτέλεσμα της δυναμικής 
και της συστηματικής προσπάθειας όλων των δικτύων της 
Εταιρίας. Συγκεκριμένα, αυξημένη παραγωγή παρουσία-
σαν τόσο το δίκτυο Συνεργατών, όσο και το δίκτυο Πρα-
κτόρων/ Μεσιτών, καθώς και το δίκτυο των καταστημάτων 
της Εθνικής Τράπεζας (Bancassurance).  Η παραγωγή του 
Bancassurance ανήλθε σε €107,4 εκ. το α’ εξάμηνο 2021, 
αυξημένη κατά 33,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αποτα-
μιευτικών προϊόντων. 

Η ανοδική μεταβολή της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύ-
νου κατά το α’ εξάμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές 
ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εται-
ρίας, οι οποίες ωστόσο αντισταθμίστηκαν από τα μετά φό-
ρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
κατά την 30.06.2021 να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα σε 
€1.223,5 εκ. (31.12.2020: €1.223,7 εκ.). 

Σήμερα σε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ως μια από τις κρισιμότερες στην σύγχρονη ιστορία 

λόγω της πανδημίας, η Εθνική Ασφαλιστική, με ετοιμότητα 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης, πιστή στην 130χρονη πορεία 
της, ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στα νέα δεδομέ-
να και παραμένει ηγέτιδα δύναμη στην εγχώρια ασφαλιστι-
κή αγορά. Ως επιστέγασμα των προσπαθειών της, η Εθνι-
κή Ασφαλιστική διακρίθηκε με την “Bronze” διάκριση για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης «CR Index 2020-2021», που για 
13η χρονιά διενήργησε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, 
σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC). 
Ο CR Index αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκριτική 
αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
σε τέσσερις επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Ερ-
γαζόμενοι και Αγορά.

Το 2021, αποτελεί μια χρονιά μεγάλων και σημαντικών 
προκλήσεων, καθώς η Εταιρία περνά σε μια νέα εποχή – 
σταθμό στη μακρά ιστορία της, με αλλαγή στο μετοχικό 
καθεστώς της, με τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για 
τη μεταβίβαση του 90,01% του μετοχικού της κεφαλαίου 
από την Εθνική Τράπεζα στο CVC Capital Partners’ Fund 
VII. Η Εθνική Ασφαλιστική βλέπει με αισιοδοξία την «επό-
μενη ημέρα» στοχεύοντας συστηματικά στην οικονομική 
της ευρωστία, στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της 
και στη συνεχή στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

οικονομικα αποτελεσματα  
εθνικησ ασφαλιστικησ α’ εξαμηνου 2021

αυξηση παραγωγησ και ενισχυση κερδοφοριασ
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● Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε στα € 3 δις 
(+10,4%), χάρη στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής, 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και λοιπών τμημά-
των. Η εξαιρετική συμβολή του κλάδου Περιουσίας & Ζη-
μιών επιβεβαιώθηκε 
● Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε 
€38 δις (+5,5%), σημειώνοντας αύξηση τόσο στον κλάδο 
Ζωής (+5,8%) όσο και στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών 
(+4,9%). Ισχυρές καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής που 
ανέρχονται στα €6,3 δις (-8,6%). Το νέο επιχειρηματικό 
περιθώριο- New Business Margin χαρακτηρίζεται εξαι-
ρετικό, στο 4,67%, μεταξύ των καλύτερων του κλάδου 
(3,94% 1H20). Ο δείκτης Combined Ratio ήταν σημαντικά 
σταθερός στο 89,7% (+0,2 π.μ.) 
● Ισχυρή αύξηση του καθαρού αποτελέσματος που ανήλ-
θε σε € 1.540 εκατ. (€ 774 million 1H20)
● Δείκτης Solvency Ratio εξαιρετικά σταθερός στο 231% 
(224% FY2020)

ο Όμιλος οδεύει σταθερά προς την επίτευξη των στόχων 
του για το έτος και την επιτυχή του στρατηγικού σχε-

δίου «Generali 2021» 
O CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet, δήλωσε: 

«Τα σημερινά, εξαιρετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν 
ότι προχωράμε δυναμικά προς την επίτευξη των φιλόδο-
ξων στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου «Generali 2021», 
ακόμη και σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον. Η σημα-
ντική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε το πρώτο εξάμηνο του 
έτους ενισχύει τη θέση της Generali ως ευρωπαίου ηγέτη 
στον κλάδο, χάρη στην επιχειρησιακή μας αριστεία, την 
επιτάχυνση της ψηφιακής μας καινοτομίας και την ποιό-
τητα του δικτύου διανομής μας. Θα συνεχίσουμε να προ-
χωράμε με ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό στην επίτευξη 
του οράματός μας, να αποτελούμε τον Lifetime Partner-Δια 
Βίου Εταίρο των πελατών και των Συνεργατών μας, αξιο-
ποιώντας τον ενθουσιασμό, το πάθος και την ενέργεια των 
72.000 συναδέλφων μας και των 165.000 ασφαλιστικών δι-
αμεσολαβητών παγκοσμίως, και ανυπομονούμε να παρου-
σιάσουμε το νέο στρατηγικό μας πλάνο, την Ημέρα του 
Επενδυτή- Investor Day, στις 15 Δεκεμβρίου 2021».

Η Generali ΕπιβΕβΑιΩνΕι ΤΗν ΕξΑιΡΕΤιΚΗ ΚΕΡΔοφοΡιΑ 
Του ομιλου, μΕ ισΧυΡΗ ΑυξΗσΗ ΑσφΑλισΤΡΩν, 

λΕιΤουΡΓιΚου & ΚΑθΑΡου ΑποΤΕλΕσμΑΤοσ  
& ΕξΑιΡΕΤιΚΑ σΤΑθΕΡΗ ΚΕφΑλΑιΑΚΗ θΕσΗ

Ο Philippe Donnet, CEO του Ομίλου Generali
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O Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN, με σταθερή τη λει-
τουργική ανταπόκριση και αμεσότητα 

και με την ευελιξία που της εξασφαλίζει η 
απλοποιημένη διαχείριση και ψηφιοποίηση, 
κατέβαλε συνολικά, από τον Ιανουάριο μέ-
χρι και τον Ιούνιο, 112,9 εκατ. ευρώ αποζημι-
ώσεις και πληρωμές σε δικαιούχους, έναντι 
111,1 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό χρο-
νικό διάστημα σημειώνοντας αύξηση 1,6%. 
Αντιθέτως, μειωμένες ήταν οι περιπτώσεις 
καταβολής ποσού, που έφθασαν τις 172.968 
(182.945 περιπτώσεις πέρυσι) με μέσο όρο 
ανά πληρωμή 653 ευρώ.

Ο σύνθετος Δείκτης Ποιοτικού Ελέγχου 
(Net Promoters Score - NPS) παραμένει ιδι-
αίτερα υψηλός, συγκρινόμενος με τα διεθνή 
standards. Στο τέλος του Ιουνίου, το NPS για 
το σύνολο του οργανισμού ανήλθε στις 67 
μονάδες (64,2 στο πρώτο εξάμηνο του 2020). 
Ειδικότερα, το NPS της INTERAMERICAN 
ήταν 55, της Βοήθειας (οδικής και άμεσης 
ιατρικής) 81, της Anytime 78, ενώ της Εξυπηρέτησης Πε-
λατών έφθασε στο 72. Ο τεχνικός Δείκτης NPS που σημα-
τοδοτεί, κυρίως, την πρόθεση σύστασης της εταιρείας σε 
τρίτους, παρακολουθείται συστηματικά από το 2014.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, η εταιρεία κατέβαλε 38,8 εκατ. 
ευρώ σε 8.318 περιπτώσεις, με τα μεγαλύτερα ποσά να 
αφορούν σε λήξεις συμβολαίων (17,4 εκατ.) και εξαγορές 
(18,7 εκατ.). Στον τομέα Υγείας, πληρώθηκαν 25,3 εκατ. σε 
98.399 περιπτώσεις, με τις αποζημιώσεις νοσηλείας (προ-
γράμματα νοσοκομειακά, Medisystem και Bewell) να έχουν 
το μεγαλύτερο μερίδιο με 21,2 εκατ. ευρώ.

Στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων, οι αποζημιώσεις 
ανήλθαν σε 37,9 εκατ. ευρώ σε σύνολο 24.696 περιπτώ-
σεων. Το 77,6% του ποσού αφορά σε αποζημιώσεις του 
κλάδου οχημάτων, με μέσο όρο αποζημίωσης οχήματος 
1.325 ευρώ ανά περίπτωση. Οι αποζημιώσεις κατοικιών και 
επιχειρήσεων έφθασαν τα 4,2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι Ομαδικές ασφαλίσεις πλήρωσαν 10,9 εκατ. σε 
41.555 περιπτώσεις για συμβόλαια Ζωής, Υγείας και Ζημι-
ών.

«Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία δοκιμάζεται 
ιδιαίτερα η οικονομία σε ατομικό και οικογενειακό επί-

πεδο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κάθε δικαιούχο με 
δίκαιες και γρήγορες αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα, ενισχύ-
ουμε την υποστηρικτική παρουσία μας στην καθημερινό-
τητα, σε κάθε πτυχή που αφορά στην ποιότητα περισσο-
τέρων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους μας» τονίζει 
ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου 
INTERAMERICAN.

112,9 εκατ. ευρω απο την intErAmEricAn  
σε αποζημιωσεισ και πληρωμεσ,  

κατα το πρωτο εξαμηνο

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΝ (ΕΚΑΤ. €)

Οχημάτων  22.194  29,4
Λοιποί Γενικών 2.502 8,5
Ασφαλίσεις Υγείας  98.399  25,3
Ασφαλίσεις Ζωής  8.318  38,8
Ομαδικές  41.555  10,9
ΣΥΝΟΛΟ  172.968  112,9

ΑΠΟΖΗμΙώΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑρΟΧΕΣ  
ΠρώΤΟΥ ΕξΑμΗΝΟΥ 2021
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Τ ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας (ΕΕΑ), συνεχίζοντας την 

παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε 
πληγέντες, από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, 
παρέδωσε, σε συνεργασία με την 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος (ΚΕΕΕ), στους πυρόπληκτους 
της Εύβοιας, το πρώτο φορτίο. Είχε 
προηγηθεί η επιτόπια επίσκεψη 
στους πληγέντες της Αττικής και η 
παροχή ειδών πρώτης ανάγκης προς 
αυτούς, ενώ ανακοίνωσε και τη διά-
θεση 100.000 ευρώ για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών των πληγέντων επι-
χειρηματιών. 

 Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της 
ΚΕΕΕ και του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζη-
θεοδοσίου «Πιστοί στις υποσχέσεις 
μας για παροχή στήριξη στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, 
συνεχίζουμε το έργο μας σήμερα με την παράδοση μιας παρ-
τίδας υλικών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους  της 
Ευβοίας. Οι καταστροφές ήταν μεγάλες και απαιτείται όχι 
μόνο άμεση βοήθεια αλλά και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 
αποκατάστασης της παραγωγής, του τουρισμού και της οι-
κονομικής δραστηριότητας για να αποφευχθεί η ερήμωση. 
΄΄Η ελπίδα ζει ανάμεσα μας, ας σπείρουμε τους καρπούς της 
στην Εύβοια΄ ,́ είναι το σύνθημα των ανθρώπων εδώ. Σε αυτό 
το θα είμαστε στο πλευρό τους παίζοντας τον οικονομικό και 
κοινωνικό ρόλο μας, για την οικονομική ανάπτυξη της περιο-
χής».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύ-
βοιας κ. Γιάννης Γεροντίτης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και 
τους Αντιπροέδρους του ΕΕΑ για τη, σπουδαίας σημασίας, 
συμβολική κίνηση. 

Η παράδοση των ειδών πρώτης ανάγκης πραγματοποιή-
θηκε, στις 25 Αυγούστου 2021, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, 
στο περιθώριο της διευρυμένης κοινής συνεδρίασης της 
Διοικητικής Επιτροπής της 
ΚΕΕΕ υπό τον Πρόεδρο 
της και των ΔΕ των κατά 
τόπους Επιμελητηρίων με 
στόχο τον καθορισμό των 
δράσεων για την ενίσχυση 
των πυρόπληκτων. Στην όλη 
διαδικασία συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του 

ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, οι Αντιπρόεδροι του ΕΕΑ κ.κ. 
Νίκος  Γρέντζελος 

και Ηλίας Μάνδρος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύ-
βοιας κ. Γιάννης Γεροντίτης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γε-
ώργιος Καββαθάς, η Δήμαρχος Χαλκιδέων κα Έλενα Βάκα, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ο Δή-
μαρχος Μαντουδίου κ. Γιώργος Τσαπουρνιώτης, φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων της πολιτικής ηγε-
σίας.

Στη συγκέντρωση και παράδοση των ειδών, σημαντική ήταν 
η συμβολή της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
του ΕΕΑ, με επικεφαλής την Πρόεδρο κα Χριστίνα Φυτέα, ενώ 
είδη πρώτης ανάγκης συγκέντρωσε και προσέφερε η κα Ματί-
να Κυριάκου, του κοινωνικής αντίληψης Φορέα «Αλέξανδρος».

E.E . A .
παραδοση ειδων πρωτησ αναγκησ  

σε πυροπληκτουσ τησ ευβοιασ
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Η Εθνική Ασφαλιστική στα 130 χρόνια της ιστορικής της 
διαδρομής ήταν πάντα παρούσα σε όλες τις κρίσιμες 

στιγμές που έζησε η χώρα μας, υποστηρίζοντας με όλες της 
τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια που αποσκοπούσε στη στήρι-
ξη της κοινωνίας και την ανάταξη της οικονομίας.

Η Εθνική Ασφαλιστική, παρακολουθώντας με βαθιά λύπη 
την τεράστια οικολογική καταστροφή σε Αττική, Εύβοια, 
Ηλεία και άλλες περιοχές της χώρας, στέκεται δίπλα στο 
έργο της πολιτείας, έχοντας ως προτεραιότητα την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την στήριξη της κοινωνίας. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Εταιρείας, Χριστόφορος 
Σαρδελής, και ο διευθύνων σύμβουλος, Σταύρος Κωνσταντάς, 
εκφράζουν τη βούληση της Εθνικής Ασφαλιστικής να συνδρά-
μει στις προσπάθειες της πολιτείας και των αρμοδίων φορέων 
για άμεση αναδάσωση και αποκατάσταση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Ειδικότερα, η Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής προτίθε-

ται να συμβάλει οικονομικά με το ποσό των 50.000 ευρώ στην 
αναδάσωση περιοχής που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία, σε 
συνεργασία με τους φορείς που θα αναλάβουν την μελέτη και 
εκπόνηση του εν λόγω έργου. 

Ταυτόχρονα, στελέχη και εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλι-
στικής θα συμμετάσχουν σε συμβολική δενδροφύτευση 500 
δενδρυλλίων (ενδεικτικός αριθμός), όπου κριθεί αναγκαίο.

«Με την ευχή και την ελπίδα ότι η καταστροφική αυτή 
πυρκαγιά θα είναι η τελευταία πληγή για την κοινωνία, το 
περιβάλλον και την οικονομία υποστηρίζουμε το δύσκολο 
έργο σας και στεκόμαστε δίπλα στους πληγέντες συναν-
θρώπους μας αυτές τις δύσκολες στιγμές», τονίζουν χαρα-
κτηριστικά στην επιστολή τους οι κ.κ.Χρ.Σαρδελής και Στ. 
Κωνσταντάς.

εθνικη ασφαλιστικη

αρωγοσ στην προσπαθεια αποκαταστασησ  
του  περιβαλλοντοσ σε περιοχεσ που επληγησαν 

απο τισ πυρκαγιεσ

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

σαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Βόρεια Αττική, 
Βόρεια Εύβοια, Μεσσηνία, Ηλεία και Γρεβενά, προβαίνει 
στις παρακάτω ενέργειες ανακούφισής 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 1/08/2021 έως 
31/9/2021 μπορούν να εξοφληθούν έως την 31/12/2021, 
χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση και ασφαλώς χωρίς 
κάποια επίπτωση στην ισχύ των συμβολαίων για το διά-
στημα 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 πληρο-
φορίες και θα υποδέχεται τα αιτήματα των πληγέντων. 

η εθνικη ασφαλιστικη για τουσ πληγεντεσ  
απο τισ καταστροφικεσ πυρκαγιεσσε βορεια αττικη, 

βορεια ευβοια, μεσσηνια, ηλεια και γρεβενα
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σ ε άμεση προτεραιότητα έθεσε η INTERLIFE Ασφαλι-
στική την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της που 

πλήττονται από την καταστροφική επέλαση των πυρκα-
γιών στη χώρα με στόχο την άμεση συνδρομή και διευκό-
λυνσή τους.

Συγκεκριμένα, και για την ταχύτερη αποκατάσταση των 
προκληθέντων ζημιών περιουσίας ή/και οχημάτων, οι αυ-
τοψίες και οι εκτιμήσεις θα πραγματοποιούνται άμεσα 
από πραγματογνώμονες που είναι ήδη σε ετοιμότητα. 

Οι Διευθύνσεις του Τμήματος Αποζημιώσεων της Εται-
ρείας, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη είναι 
στη διάθεση των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμε-

σολαβητών και ασφαλισμένων πελατών, προκειμένου να 
ανταποκριθούν με ταχύτητα και απλές διαδικασίες στην 
καταβολή των αποζημιώσεων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης “προσφέρω …αλλιώς” που υλοποιεί, 
η Εταιρεία προγραμματίζει την αποστολή τροφίμων και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.

Η INTERLIFE με συνέπεια και υπευθυνότητα εκφράζει 
τη συμπαράστασή της σε όλους τους πληγέντες και πλη-
ροί τις επαγγελματικές και ηθικές της υποχρεώσεις κάνο-
ντας πράξη το διαχρονικό της πιστεύω: “πάνω απ’ όλα ο 
άνθρωπος”.

αμεση ανταποκριση  
τησ intErlifE στουσ πληγεντεσ

αποκλειστικη γραμμη υποστηριξησ  
για τουσ πυροπληκτουσ πελατεσ μασ

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στηρίζει έμπρακτα τους πελάτες 
της και είναι πάντα δίπλα τους στις δύσκολες στιγμές.

Τηρώντας αυτή τη δέσμευσή μας και με σκοπό τη διευκό-
λυνση των πελατών μας στις περιοχές που επλήγησαν από 
τις τελευταίες καταστροφικές φωτιές θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε ότι έχουμε θέσει σε λειτουργία την Αποκλειστική 
Γραμμή Υποστήριξης 211 180 3562, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι 
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλλουν τα αι-
τήματά τους για άμεσο συντονισμό ενεργειών και πληρωμή 

αποζημίωσης με ταχύτατες διαδικασίες εξυπηρέτησης.
Βασικός μας στόχος είναι, με τη γρήγορη κινητοποίηση 

όλων των απαραίτητων μηχανισμών υποστήριξης, να ελαχι-
στοποιήσουμε τον χρόνο αυτοψίας των ζημιωθέντων περιου-
σιακών στοιχείων και να ανταποκριθούμε άμεσα στην πληρω-
μή αιτημάτων των ασφαλισμένων μας.

Στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παραμένουμε σε εγρήγορση 
παρακολουθώντας τις εξελίξεις και βρισκόμαστε πάντα δίπλα 
σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
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Η INTERAMERICAN, με αίσθη-
μα κοινωνικής ευθύνης κατά 

τις δύσκολες ώρες της μεγάλης 
μάχης με τις πυρκαγιές, που 
έχουν εκδηλωθεί σε μεγάλες 
δασικές εκτάσεις και κατοικημέ-
νες περιοχές, ανακοινώνει την 
απόλυτη διαθεσιμότητα των ιδι-
όκτητων Μονάδων Υγείας για τις 
ανάγκες των πληγέντων πολιτών 
στην περιοχή Αττικής.

Τόσο τα δύο πολυ ιατρε ία 
MEDIFIRST, στον Παράδεισο 
Αμαρουσίου και στην Αργυρούπολη όσο και η γενική κλινι-
κή ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, ανοίγουν τις πόρτες τους για 
προσφορά πρώτων βοηθειών σε πολίτες που έχουν ανάγκη 
εξ αιτίας των πυρκαγιών στις περιοχές που πλήττονται: για 
εγκαύματα, αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα.

Επίσης, η Εταιρεία και για πολίτες που έχουν σχετικά προ-
βλήματα και αδυνατούν να μετακινηθούν, θέτει δωρεάν τις 
υπηρεσίες της Άμεσης Βοήθειας INTERAMERICAN και την 
τηλεφωνική Γραμμή Υγείας 1010 στη διάθεσή τους για άμεση 
επικοινωνία και συμβουλευτική υποστήριξη, εφ’ όσον χρεια-
στεί.

Για κάθε σχετική ανάγκη, η επικοινωνία πραγματοποιείται 
μέσω της Γραμμής Υγείας 1010.

δωρεαν διαθεση υπηρεσιων 
πρωτων βοηθειων  

απο την intErAmEricAn σε 
πληγεντεσ απο τισ πυρκαγιεσ

Προσφέρει το ποσό των €50.000 
για αναδάσωσεις

Η Groupama ΑσφΑλισΤιΚΗ  
σΤο πλΕυΡο ΤΩν πλΗΤΤομΕνΩν  

Απο Τισ πυΡΚΑΓιΕσ 
ΑσφΑλισμΕνΩν ΤΗσ

Δ ιαχρονική δέσμευση της Groupama Ασφαλιστικής  
είναι να βρίσκεται Σίγουρα Δίπλα τόσο στους ασφα-

λισμένους της, ειδικά στις περιπτώσεις που το έχουν πε-
ρισσότερο ανάγκη, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοι-
νωνίας σε κρίσιμες στιγμές. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες 
που η Ελλάδα δοκιμάζεται από μεγάλες πυρκαγιές σε 
πολλά διαφορετικά μέτωπα, η Groupama Ασφαλιστική 
προχωρά σε μία σειρά πρωτοβουλιών για την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση και ανακούφιση των πληττόμενων ασφαλι-
σμένων της, αλλά και για την έμπρακτη συνεισφορά στην 
προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος 
που καταστράφηκε. 

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει 
δύο γραμμές εξυπηρέτησης (6955696760 και 6947834828) 
των αιτημάτων αποζημίωσης και αποκατάστασης ζημιών 
από πληγείσες περιοχές της χώρας, τα οποία λαμβάνουν 
απόλυτη προτεραιότητα. Εξειδικευμένοι συνεργάτες βρί-
σκονται στη διάθεση των πυρόπληκτων πελατών της για 
καταγραφή ζημιών και την αντίστοιχη ταχεία προώθηση 
των αιτημάτων τους με σκοπό την αμεσότερη ικανοποίηση 
τους. 

Επιπλέον, με απόφαση της διοίκησης της Groupama 
Ασφαλιστικής:

H διαδικασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
των κλάδων Πυρός, Αυτοκινήτου και Υγείας για όσους 
ασφαλισμένους επλήγησαν με ολική καταστροφή της πρώ-
της τους κατοικίας τις τελευταίες 48 ώρες, πραγματοποι-
είται απευθείας από την εταιρεία χωρίς καμία περαιτέρω 
χρέωση, μέχρι τις 31/12/2021.

Και με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή Χρήστου 
Κάτσιου, η Εταιρεία θα προσφέρει άμεσα το ποσό των 
€50.000 για σκοπούς αναδάσωσης στις πληγείσες περιο-
χές.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους 
που την εμπιστέυονται και αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται, η 
Groupama Ασφαλιστική δεσμεύεται για την ταχύτερη και 
πληρέστερη εξυπηρέτησή τους. Η διοίκηση και τα στελέ-
χη της Εταιρείας, δηλώνουν την αμέριστη συμπαράσταση 
τους σε όλους τους συμπολίτες που περνούν δύσκολα αυ-
τές τις στιγμές και εύχονται από καρδιάς οι πυρκαγιές σε 
όλη την επικράτεια να τεθούν άμεσα υπό έλεγχο.
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Α ν τ ιπροσωπεία 
του Επαγγελμα-

τικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο 
του και Πρόεδρο της 
ΚΕΕΕ Γ. Χατζηθεο-
δοσίου, επισκέφθη-
κε τον Δήμο Αχαρ-
νών την Τετάρτη 26/8/2021.

Σε συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο 
Σ. Βρεττό και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, συζη-
τήθηκε η περαιτέρω στήριξη των πληγέντων επιχειρήσεων 
και η ανασυγκρότηση της περιοχής, μετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΒΕ Γ. Καββαθάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-
τικής Θ. Αυγερινός και οι βουλευτές της ΝΔ Β. Οικονόμου και 
της Ελληνικής Λύσης Α. Μυλωνάκης. Επίσης, οι Αντιπρόεδροι 
του Ε.Ε.Α. Ν. Γρέντζελος και Η. Μάνδρος, το μέλος του ΔΣ του 
Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμε-
λητηρίου «Αρωγός» Δ. Βαρδακώστας και τα μέλη του ΔΣ του 
Ε.Ε.Α. Ν. Παναγιωτάκης και Κ. Δρόσος. 

Στην τοποθέτηση του ο Γ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε 
στην στήριξη που προσφέρει το Ε.Ε.Α. στις πυρόπληκτες 
επιχειρήσεις της Αττικής με το ποσό των 100.000 ευρώ, διευ-
κρινίζοντας ότι τα χρήματα θα κατατεθούν απευθείας στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων. Εστιάζοντας στην «επόμενη 
μέρα», ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε την άμεση ανάγκη κατα-
σκευής αντιπλημμυρικών έργων, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος νέων καταστροφών τη χειμερινή περίοδο. «Είμα-
στε από την πρώτη στιγμή εδώ, και όλα τα χρόνια έχουμε 
αποδείξει σαν Επιμελητήριο ότι είμαστε δίπλα στις περιοχές 
που πλήττονται, δίπλα στις επιχειρήσεις που μας έχουν ανά-
γκη. Βεβαίως, δεν θεωρούμε ότι θα λύσουμε το μεγάλο αυτό 
πρόβλημα με τις 100 χιλιάδες ευρώ, αλλά δίνουμε το μήνυ-
μα αλληλεγγύης που υπάρχει στον επιχειρηματικό κόσμο», 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενώ εξήρε την 
αγαστή συνεργασία του με τον Γ. Πατούλη επικαλούμενος τις 
κοινές δράσεις Περιφέρειας και Επιμελητηρίου για τη στήρι-
ξη των επιχειρήσεων, τόσο την περίοδο της πανδημίας όσο 
και τώρα που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

O Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αφού συνεχάρη τον 
Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου για την ανάληψη και 
της Προεδρίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τον 
ευχαρίστησε για την προσφορά του προς τις πληγείσες επι-
χειρήσεις. Στη συνέχεια υπογράμμισε πως οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις 

αυτοψίες προκειμέ-
νου οι πληγέντες να 
αποζημιωθούν όσο 
το δυνατόν πιο σύ-
ντομα από το αρμό-
διο υπουργείο. Σε ότι 
αφορά το σχεδιασμό 
της επόμενης μέρας στην Ανατολική Αττική, επισήμανε πως 
προτεραιότητα τώρα είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων 
αντιπλημμυρικών έργων αλλά και έργων υποδομών που θα 
συμβάλλουν στην αποκατάσταση της περιοχής, με χρηματο-
δότηση που θα αγγίξει τα 2.5 εκ. ευρώ. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σ. Βρεττός επισήμανε:
«Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκονται 

σήμερα εδώ, τον πρόεδρο κ. Χατζηθεοδοσίου για την πρω-
τοβουλία στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής μας που 
έχουν πληγεί, τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, τους βουλευτές 
μας, τον Αντιπεριφερειάρχη. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
για τις Αχαρνές τέτοιες κινήσεις έχουν συμβολική, αλλά και 
ουσιαστική σημασία, γιατί μπορούν να βοηθήσουν να δημι-
ουργηθούν ξανά όσα χάθηκαν. Ιδιαίτερα για τους πληγέντες 
επιχειρηματίες είναι σημαντικό να νοιώθουν πως είμαστε όλοι 
δίπλα τους για να επιστρέψουν στη δραστηριότητά τους και 
το Επιμελητήριο και οι άνθρωποί του το κάνουν πράξη.» 

Την ανάγκη συνεργασίας όλων για την αντιμετώπιση της 
δύσκολης κατάστασης τόνισε μεταξύ άλλων σε τοποθέτηση 
του και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος της ΔΕ του Ε.Ε.Α. 
Γ. Καββαθάς.

to E.E . A . στην πυροπληκτη περιοχη  
των αχαρνων για την ενισχυση  

των πληγεντων επιχειρησεων με 100.000 ευρω

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σ. Βρεττός και ο Πρόεδρος του E.E.A. Γ. Χατζηθεοδοσίου
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Άμεση η ανταπόκριση της εταιρείας στους πελάτες της  
που πλήττονται από τις πυρκαγιές

Η Eurolife FFH έχει δε-
σμευθεί να βρίσκεται 

πάντα δίπλα στους ασφα-
λισμένους της, φροντίζο-
ντας να ανταποκρίνεται με 
συνέπεια και αμεσότητα 
όποτε τη χρειαστούν. Με 
αφορμή τις καταστροφικές 
πυρκαγιές, η εταιρεία έδει-
ξε γρήγορα αντανακλαστι-
κά και ενεργοποίησε μια 
σειρά από ενέργειες για 
την ταχύτερη εξυπηρέτη-
ση των πληγέντων πελα-
τών της.

Πιο συγκεκρ ιμένα, η 
Eurolife FFH είναι στο πλευ-
ρό τους από την πρώτη 
στιγμή, έχοντας βάλει σε 
προτεραιότητα τα αιτήμα-
τά τους, ώστε να έχουν μηδενική αναμονή κατά την τηλε-
φωνική επικοινωνία τους με την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, 
ενεργοποίησε ειδική γραμμή εξυπηρέτησης (2109303800, 
επιλογή 8) για τους πληγέντες από πυρκαγιές, καθώς και 
σχετικό ενημερωτικό μήνυμα πριν από τις υπόλοιπες επι-
λογές. 

Βασικός σκοπός της Eurolife FFH και του Κέντρου Εξυπη-
ρέτησης Πελατών της (Eurolife Experience Center) είναι, με 
τη γρήγορη κινητοποίησή τους, να ανταποκρίνονται άμεσα 
στα αιτήματα των ασφαλισμένων. Για την ταχύτερη υπο-
στήριξή τους, η εταιρεία έχει ορίσει το χρόνο αυτοψίας 
ζημιωθέντων κινδύνων εντός 24 ωρών από την αναγγελία, 
με στόχο την άμεση αποζημίωση των πελατών της, ενώ πα-
ρέχει και τη δυνατότητα για προκαταβολές, με βάση τους 
όρους του εκάστοτε συμβολαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία έχει προχωρήσει στις παρα-
κάτω ενέργειες:

● Συνεχής και προσωπική επικοινωνία με τους πληγέ-

ντες πελάτες, ενημερώνοντάς τους για την πορεία και την 
εξέλιξη του αιτήματός τους

● Ειδική υποστήριξη και επικοινωνία με τους πληγέντες 
πελάτες, εξυπηρετώντας τους με συνέπεια για την κατα-
γραφή των αιτημάτων τους

● Άμεσος συντονισμός ενεργειών για την ικανοποίηση 
των αιτημάτων αποζημίωσης που καταθέτουν οι ασφαλι-
σμένοι, με fast track διαδικασίες εξυπηρέτησης 

● Εξάμηνη αναστολή στις ακυρώσεις ασφαλιστηρίων 
για όλους τους ασφαλισμένους της εταιρείας στον κλάδο 
Περιουσίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να ανταποκρίνεται με επαγ-
γελματισμό στις δύσκολες περιστάσεις, αποδεικνύοντας 
το σεβασμό της απέναντι σε κάθε άνθρωπο που την έχει 
εμπιστευθεί. Με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα, η εται-
ρεία και οι άνθρωποί της βρίσκονται στο πλευρό του, πά-
ντα με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήρι-
ξή του.

EurolifE ffH 
παντα στο πλευρο των ασφαλισμενων τησ 
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ΕΚΤΑΚΤΑ μΕΤΡΑ  
ΓιΑ ΤΗν ΕξυπΗΡΕΤΗσΗ  
ΤΩν πλΗΓΕνΤΩν Απο  

Τισ πυΡΚΑΓιΕσ

μ ε αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε 
αρκετές περιοχές στη χώρα μας, θέτουμε σε εφαρμο-

γή έκτακτο σχέδιο ανταπόκρισης, προκειμένου να είμαστε 
δίπλα σε ασφαλισμένους που τυχόν έχουν πληγεί. Συγκε-
κριμένα, έχουμε θέσει σε λειτουργία μηχανισμό έκτακτης 
ανάγκης, για την ταχύτερη καταγραφή των αναγγελιών ζη-
μιών και την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, προβαίνουμε στις 
παρακάτω ενέργειες:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕώΝ
● Έχουμε συντονίσει ομάδα γραφείων πραγματογνωμό-

νων για τη συνεχή και άμεση επιθεώρηση των ζημιών και 
παράλληλα για την παροχή συμβουλών προς τους ασφα-
λισμένους.

● Επιταχύνουμε τη διαδικασία αποζημίωσης εγκρίνοντας 
ποσά προκαταβολών, μετά την

αναγγελία και την αυτοψία της ζημιάς.
● Αποστέλλουμε μήνυμα στους ασφαλισμένους που βρί-

σκονται στις πληγείσες περιοχές, προτρέποντάς τους να 
έρθουν σε επαφή με τον Ασφαλιστικό τους Σύμβουλο για 
την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους:

Κείμενο SMS
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ / 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑ-
ΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥ-
ΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ 2108096100, ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΑΝΑΓΚΗ.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
● Μειώνουμε το χρόνο εκτίμησης των ζημιών με την 

εφαρμογή της εξ’αποστάσεως πραγματογνωμοσύνης.
● Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία για την εξέλιξη 

της αποζημίωσης, απαλλάσσοντας τους Ασφαλισμένους 
από κάθε έγνοια και προχωράμε σε άμεση αποζημίωση.

Συντονιζόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των Ασφαλισμένων μας.

Eνημέρωση η οποία εστάλη στο Δίκτυο 
Συνεργατών σχετικά με τα μέτρα για την 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που έχουν 
πληγεί από τις πυρκαγιές

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέ-
σμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και 

τα Μέλη του εκφράζουν την ειλικρινή συμπαράσταση 
προς τους πυρόπληκτους στην Εύβοια, την Αττική και 
την Πελοπόννησο που επλήγησαν από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές, συμμετέχοντας άμεσα στις ενέργειες 
ανακούφισης των πληγέντων.

Χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ανάγκη αρωγής με 
καθημερινές πράξεις αλληλεγγύης,  ανακουφίζοντας 
στο ελάχιστο τον πόνο και την θλίψη που νιώθουν οικο-
γενειάρχες, επαγγελματίες, παιδιά, γιαγιάδες και παπ-
πούδες που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τους κόπους 
μίας ζωής, όχι όμως την ελπίδα τους.

Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση είναι παρούσα και ο 
καθένας από εμάς έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να παρέχει την αλληλεγγύη του μέσα από ένα οργανω-
μένο σύστημα υποστήριξης.

Ο ΠΣΣΑΣ ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα 
της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που ανέλαβε για 
την στήριξη των πληγέντων, προσφέρει περισσότερα 
από 700kg τρόφιμα διαρκείας και άλλα είδη 1ης ανά-
γκης στο ΕΕΑ για τον συντονισμό της διανομής τους.

Είναι δεδομένο ότι όλη η Ασφαλιστική Κοινότητα θα 
πράξει το καλύτερο δυνατό για την υποστήριξη των 
συμπολιτών μας, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, 
στο πλαίσιο της Κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης.

Ως Σύνδεσμος θα συνεχίσουμε έμπρακτα να υπο-
στηρίζουμε με πράξεις τους συμπολίτες μας διότι οι 
ανάγκες τους είναι διαχρονικές.

Επιπλέον, οποιοδήποτε μέλος μας ή συμπολίτης μας 
επιθυμεί να προσφέρει ατομική βοήθεια σε είδη 1ης 
ανάγκης, ας ακολουθήσει τον κάτωθι σύνδεσμο για να 
ενημερωθεί για περισσότερες λεπτομέρειες.  

https://www.insurance-eea.gr/arthra-insurance/
to-e-e-a-sigkentroni-idi-protis-anagkis-gia-tous-
piropliktous/ 

Δεν είναι πρωτοβουλία. Είναι θέμα ευθύνης, ανθρω-
πιάς και συμπαράστασης προς τους πληγέντες συμπο-
λίτες μας με πράξεις αλληλεγγύης!

υπαρχουμε...  
διοτι υπαρχουν  

οι συνανθρωποι μασ
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μ ε τη διάκριση του μάνατζερ 
της χρονιάς για το 2021 τιμή-

θηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύ-
ρος Κωνσταντάς, στο πλαίσιο του 
Forum επιχειρηματικής αριστείας 
«Diamonds of the Greek Economy 
2021», που διοργάνωσε η εταιρεία 
New Times Publishing.

Κατά τον χαιρετισμό του στη 
διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. 
Κωνσταντάς, αφού εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του για την διάκριση 
προς την Εθνική Ασφαλιστική και 
τον ίδιο προσωπικά, επεσήμανε 
ότι η Εταιρεία τα τελευταία χρό-
νια μέσα από ιδιαίτερα δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες κατάφερε 
χάρη στην ισχυρή Διοικητική της 
ομάδα, το σύνολο του προσωπικού 
της και όλα τα Δίκτυα πωλήσεων, 
να ανταπεξέλθει με ιδιαίτερη επι-
τυχία.  Ενίσχυε συνεχώς την θέση 
της στην αγορά, δημιουργώντας 
νέα καινοτόμα προϊόντα, ισχυρο-
ποιώντας συνεχώς την Οικονομική και Κεφα-
λαιακή της θέση, επιτυγχάνοντας σημαντι-
κή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία 
και παραμένοντας σταθερά αρωγός 
στο Κοινωνικό σύνολο, αλλά και στον 
Αθλητισμό, Περιβάλλον και Πολιτισμό. 

«Σήμερα», τόνισε, «που η Εθνική 
Ασφαλιστική μπαίνει σε μια νέα φάση 
με την αλλαγή μετόχου, σε μια κρίσι-
μη στιγμή στα 130 χρόνια της ιστορίας 
της, βρίσκεται σε μια ισχυρή αναπτυξια-
κή τροχιά με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και  
υψηλή σταθερή κερδοφορία». 

«Σας διαβεβαιώνω ότι η Εθνική Ασφαλιστική, 
θα συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
Ασφαλιστική Αγορά, οδηγώντας τις εξελίξεις στον Κλάδο και 
στηρίζοντας την Ελληνική Οικονομία και την Κοινωνία», υπο-
γράμμισε ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς.

Η εκδήλωση του θεσμού επιχειρηματικών διακρίσεων 
«Diamonds of the Greek Economy 2021», πραγματοποιήθηκε 
στις 7 Ιουλίου, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων προ-
στασίας για την Covid 19.

διακριση για την εθνικη ασφαλιστικη  
και για τον διευθυνοντα συμβουλο  

σταυρο κωνσταντα

O Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής,  
κ. Σταύρος Κωνσταντάς

Η βράβευση του κ. Σταύρου Κωνσταντά
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nP ασφαλιστικη
μεγαλοσ χορηγοσ στον αυθεντικο μαραθωνιο 

κολυμβησησ 2021 στο πευκι β. ευβοιασ

Η NP Ασφαλιστική στήριξε και την εφε-
τινή διοργάνωση του Αυθεντικού Μα-

ραθωνίου Κολύμβησης, που διεξήχθη με 
απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 3/7 και τη 
Κυριακή 4/7/2021 στο Πευκί Βορείου Ευ-
βοίας, ως μεγάλος χορηγός.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμ-
βησης, έγραψε ιστορία αναβιώνοντας 
την αυθεντική μαραθώνια διαδρομή των 
14χλμ του Σκυλλία και της κόρης του Ύδ-
νας, των πρώτων δηλαδή κολυμβητών 
υπεραποστάσεων που βοηθήσαν τις ελληνικές δυνάμεις στην 
ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου εναντίον του περσικού στό-
λου, το 480 π.Χ. Ο κολυμβητικός αγώνας παρέχει τη δυνατό-
τητα στους σύγχρονους κολυμβητές να μιμηθούν το ιστορικό 
κατόρθωμα του Σκυλλία και της Ύδνας, κολυμπώντας πάνω 
από τα ναυάγια της ιστορικής ναυμαχίας του Αρτεμισίου.

Η διαδρομή περιλάμβανε αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θα-
λάσσης 10χλμ, 5χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ και 800μ. (για παιδιά), από 
τους οποίους όλοι οι αγώνες εκτός των 10χλμ είχαν ως σημείο 
εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί. Την 1η θέση 
στην αγωνιστική διαδρομή των 10χλμ κατέκτησε ο Γιώργος 
Αρνιακός, πρωταθλητής κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης.

Τη σπουδαία αυτή αθλητική διοργάνωση τίμησαν με την 

παρουσία τους από τον πολιτικό χώρο η 
Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, 
ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού κ. Γιάννης 
Κοντζιάς και ο Βουλευτής με τη Νέα Δη-
μοκρατία κ. Σίμος Κεδίκογλου, από τον 
χώρο του αθλητισμού το παρόν έδωσε 
και φέτος ο αργυρός Ολυμπιονίκης, πα-
γκόσμιος πρωταθλητής και μέλος του 
International Marathon Swimming Hall of 
Fame, κ. Σπύρος Γιαννιώτης, ενώ την NP 
Ασφαλιστική εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος 

& Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Ζάχος, ο Διευθυντής Διοικητικών 
& Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ν. Ζάχος, ο Διευθυντής Πωλή-
σεων κ. Αθ. Κυράνας και ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Ευ. 
Λελεδάκης.

Η NP Ασφαλιστική είναι κάθε χρόνο υπερήφανος χορηγός 
αυτής της ιστορικής αθλητικής διοργάνωσης, αποτίοντας 
φόρο τιμής στην ιστορία της μαραθώνιας κολύμβησης και 
συμβάλλοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη της περιο-
χής ως τουριστικό προορισμό.

Οι περίπου 250 κολυμβητές που έλαβαν μέρος στα αγωνί-
σματα, ήταν όλοι ασφαλισμένοι από την NP Ασφαλιστική για 
την κάλυψη τυχόν προσωπικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια 
των αγώνων.
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Η Ευρωπαϊκή Πίστη αξιολογήθηκε σε μια σειρά κριτηρίων 
και είναι μια εκ των 35 εταιριών που διακρίθηκαν και συ-

μπεριλαμβάνονται στο νέο δείκτη ESG (Environmental Social 
Governance) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελώντας τη 
μοναδική Εταιρία που εκπροσωπεί τον Ασφαλιστικό Κλάδο. 
Ο δείκτης περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρ-
νησης ESG, έκανε την εκκίνησή του στις 02 Αυγούστου 2021. 
Στόχος του είναι να παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή από-
δοση των εισηγμένων εταιριών που υιοθετούν και προβάλουν 
τις πρακτικές τους σε θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον, 
στην Κοινωνία και στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Με τον τρό-
πο αυτό διαφαίνεται η ικανότητα των εταιριών να δημιουρ-
γούν αξία, μέσω της υλοποίησης μακροπρόθεσμων βιώσιμων 
στρατηγικών.

Ο εν λόγω δείκτης δημιουργήθηκε μετά από κοινή πρωτο-
βουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμι-
κών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών 
Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών τη διενέργεια σχετικής μελέτης για το βαθμό 
αναγνώρισης από τις εισηγμένες εταιρίες της ESG τάσης, 
λαμβάνοντας υπόψιν και τα δημοσιευμένα στοιχεία της κάθε 
εταιρίας για το οικονομικό έτος 2019.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει αποδείξει πως, παράλληλα με την 
ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της, αναπτύσσει διαρ-
κώς νέες ενέργειες και δράσεις προς όφελος της Κοινωνίας 
και του Περιβάλλοντος, υλοποιώντας στο έπακρο τη δέσμευ-
σή της για πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης άμεσα συνυ-
φασμένες με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

ΕυΡΩπΑ ϊΚΗ πισΤΗ 
Η μονΑΔιΚΗ ΑσφΑλισΤιΚΗ 

ΕΤΑιΡιΑ που ΕνΤΑσσΕΤΑι  
σΤο νΕο «πΡΑσινο» ΔΕιΚΤΗ eSG 
Του ΧΡΗμΑΤισΤΗΡιου ΑθΗνΩν

η ArAG χορηγοσ 
στο φετινο Gnc 3on3

Τ ο 3on3, ένα άθλημα που συνδυάζει στοιχεία sport & event, 
αποτελεί ένα από τα πιο ταχέως αναπτυσσόμενα αθλήματα 

στον κόσμο.
Η απλότητα του -καθώς απαιτεί μόνο δύο ομάδες τριών παι-

κτών, μια μπασκέτα και πολλή όρεξη για μπάσκετ-το έχει εκτο-
ξεύσει σε δημοφιλία, με αποτέλεσμα να αποτελεί ήδη Ολυ-
μπιακό Άθλημα, που έκανε πρεμιέρα στους αγώνες του Τόκιο.

Το GNC 3on3, έκανε την παρουσία του σε 10 πόλεις όλης 
της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους 
να απολαύσουν τη συμμετοχή σε μια FIBA endorsed διοργά-
νωση, με απόλυτη ασφάλεια, υψηλού επιπέδου ανταγωνισμό 
& άψογη υλικοτεχνική υποδομή.

Η ARAG δεν μπορούσε παρά να υποστηρίξει θερμά αυτή 
τη διοργάνωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σκοπό την 
προαγωγή υγιών δραστηριοτήτων με ευγενή για το κοινωνικό 
σύνολο χαρακτήρα.

Στιγμιότυπα από τη διοργάνωση στην πόλη της Πάτρας, πλησίον του 
υποκαταστήματος της ARAG
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Τ ην υποχρεωτική ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης, 
επαγγελματιών που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, 

ζητεί ο ΣΕΜΑ, με επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς 
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι ανάλογη υποχρέωση 
προβλέπεται από το άρθρο 24, παρ. 5, του ν. 3844/2010, που 
ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123 στην ελληνική 
νομοθεσία.

Ειδικότερα, το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι οι πάροχοι υπη-
ρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων ενέχουν άμεσο και συγκε-
κριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη 
ή τρίτου ή τη χρηματοοικονομική ασφάλεια του αποδέκτη, 
θα πρέπει να συνάπτουν ανάλογη με τη φύση και την έκταση 
του κινδύνου ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή να την 
αντικαθιστούν με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη ή ουσιαστι-
κά συγκρίσιμη, ως προς τον σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη 
διευθέτηση.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΜΑ στην επιστολή του, την οποία 
υπογράφει το Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Τάσος Χα-
τζηθεοδοσίου, πρόκειται για διάταξη η οποία, αν και έχουν 
παρέλθει 11 χρόνια από την ψήφιση του σχετικού νόμου, 
παραμένει ανενεργή λόγω μη έκδοσης της προβλεπόμενης 
Υπουργικής Απόφασης.

Προσθέτει, δε, ότι η μη έκδοση της εν λόγω Υπουργικής 
Απόφασης προκαλεί εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υπη-
ρεσιών σε όλα τα κράτη, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/123, με αποτέλε-
σμα οποιοσδήποτε Έλληνας επαγγελματίας που εντάσσεται 
στις κατηγορίες του Ν. 3844/2010 θελήσει να δραστηριοποι-
ηθεί σε άλλο κράτος - μέλος, να αντιμετωπίζει δυσχέρειες 
καθόσον δεν θα διαθέτει ασφαλιστικό κάλυμμα.

Για την ελεύθερη διάθεση ανάλογων υπηρεσιών εντός της 
ΕΕ η οδηγία προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός ηλεκτρο-
νικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών - μελών, την εξασφάλιση της τήρησης των οριζόμε-
νων σε αυτήν και την κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ των 
επαγγελματιών τους οποίους αφορά. Το ηλεκτρονικό σύστη-
μα (πλατφόρμα), που προβλέπεται και στο άρθρο 28 παρ. 9 
του Ν.3844/2010, αποτελεί επίσης ενέργεια που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί για την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου, 
προσθέτει ο ΣΕΜΑ.

Θεωρεί, τέλος, ότι, η εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 
3844/2010 θα αποτελέσει ένα κατ΄

ουσίαν αναπτυξιακού τύπου μέτρο, δεδομένου ότι:
● Θα επιτρέψει την πλήρη προσαρμογή της εθνικής νομο-

θεσίας στην κοινοτική, στο ζήτημα της ασφάλισης των ελεύ-
θερων επαγγελματιών.

● Θα συμβάλλει στη διεύρυνση των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων των ελεύθερων επαγγελματιών, αφού η ασφάλισή 
τους για τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης θα τους 
επιτρέψει τη δυναμικότερη ανάπτυξή τους.

● Θα βοηθήσει στον περιορισμό των ρίσκων που αναλαμ-
βάνει κάθε επαγγελματίας ασκώντας τη δραστηριότητά του.

● Θα προσδώσει νέα πεδία δράσης σε πολλές κατηγορίες 
επαγγελμάτων, επιτρέποντάς τους την επέκταση των εργασι-
ών τους και εκτός συνόρων της χώρας.

● Θα διευρύνει το πεδίο ανάπτυξης της ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης και εν γένει της ασφαλιστικής αγοράς.

● Θα οδηγήσει στην τόνωση των φορολογικών εσόδων του 
δημοσίου, μέσω αύξησης των ασφαλιστικών εργασιών.

● Θα βοηθήσει, ουσιαστικά, στην ανάκαμψη της οικονομί-
ας, σε μια περίοδο όπως η τρέχουσα που η χώρα έχει ανάγκη 
κάθε δυνατής στήριξης με στόχο την επιστροφή

της στην ανάπτυξη.
Σημειώνεται ότι ο ΣΕΜΑ έχει ζητήσει συναντήσεις από 

τους αρμόδιους υπουργούς και τα επιτελεία τους για να τους 
παρουσιάσει πώς μπορεί να συνδράμει στη διευθέτηση του 
θέματος.

ο σεμα ζητα απο την κυβερνηση  
την εφαρμογη του νομου περι υποχρεωτικησ

ασφαλισησ συγκεκριμενων επαγγελματιων
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Η Υδρόγε ιος Ασφα λ ι -
στική συμπράττει με 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
ΠέΖΟ (Πολιτισμού & Εθε-
λοντισμού Ζωής Όραμα) 
ως μέγας χορηγός σε μία 
δράση που αναδεικνύει 
την ιστορία της πόλης της 
Καλλιθέας και των εμπορι-
κών της επιχειρήσεων.

Περιοχή με διαχρονικά 
πλούσια εμπορική δρα -
στηριότητα, η Καλλιθέα 
αποτελεί το «σπίτ ι» της 
Υδρογείου Ασφαλιστικής, 
όπου η εταιρεία στεγάζει 
τα κεντρικά της γραφεία από ιδρύσεώς της, το 1973. Οι 
στενοί δεσμοί που συνδέουν την εταιρεία με την πόλη και 
τους ανθρώπους της αλλά και η ευαισθητοποίησή της 
απέναντι σε δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού ενδια-
φέροντος την ώθησαν να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία  
του Πολιτιστικού Συλλόγου ΠέΖΟ. Η δράση αυτή, βασι-
σμένη στη συλλογή προφορικών και γραπτών μαρτυριών 
από τους κατοίκους της πόλης καθώς και άλλου αρχεια-
κού υλικού, αποτυπώθηκε τελικά στο Λεύκωμα «Δρόμων 
Αφήγηση, η Καλλιθέα των Εμπορικών», όπου, μέσα από 
κείμενα – αφηγήσεις και φωτογραφίες, παρουσιάζονται 51 
ιστορικές επιχειρήσεις – ορόσημο της πόλης.

«Είναι οι άνθρωποι που δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτή-
ρα στις πόλεις και τις γειτονιές μας. Ο εμπορικός κόσμος 
της Καλλιθέας αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της πό-
λης. Οι επαγγελματίες και οι  επιχειρήσεις αποτελούν το 
θεμέλιο της τοπικής κοινωνίας, από γενιά σε γενιά. Εμείς 
πιστεύουμε στις τοπικές κοινωνίες και θέλουμε να είμα-
στε δίπλα τους όχι μόνο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας αλλά και μέσα από τις κοινωνικές μας δράσεις. Σήμε-
ρα αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμάς που μπορούμε να 
στηρίζουμε αυτήν την τόσο αξιέπαινη πρωτοβουλία του 
Συλλόγου ΠέΖΟ, η οποία αφήνει μια σπουδαία παρακα-
ταθήκη στην Καλλιθέα και τους πολίτες της», ανέφερε ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. 
Παύλος Κασκαρέλης, κατά την παρουσίαση του Λευκώ-
ματος. 

Η παρουσίαση έγινε στις 5 Ιουλίου 2021 σε μία ιδιαίτερα 
προσεγμένη και συγκινητική εκδήλωση, παρουσία,  μετα-
ξύ άλλων, του Δημάρχου Καλλιθέας, κ. Δημήτρη Κάρνα-
βου, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας, κ. Ανδρέα 
Αναστόπουλου, της Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.), κας Χρύ-
σας Νικολάου, του  Προϊσταμένου του Τμήματος  Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του  Υπουργείου Πολιτισμού, κ. 
Ιωάννη Δρίνη και φυσικά όλης της ομάδας του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου ΠέΖΟ, ο οποίος ζωντάνεψε επί σκηνής τη 
διαδρομή της δημιουργίας του Λευκώματος αλλά και τις 
αυτούσιες αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της.  

«ΔΡομΩν ΑφΗΓΗσΗ: Η ΚΑλλιθΕΑ ΤΩν ΕμποΡιΚΩν»
η υδρογειοσ ασφαλιστικη χορηγοσ στη δραση 
που αναδεικνυει την ιστορια και δυναμικη  

του εμπορικου κοσμου τησ καλλιθεασ

Από την παρουσίαση του Λευκώματος «Δρόμων Αφήγηση. 
Η Καλλιθέα των εμπορικών» στις 5 Ιουλίου 2021, στην Καλλιθέα.
(Από δεξιά) Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος και μαίρη 
Βογιατζή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής 
με την κα Στέλλα Γεωργίου, Πρόεδρο Δ.Σ. και μέλη της ομάδας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΠέΖΟ. 
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● Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,17% και διαμορφώθηκε στα 
20.366 εκατ. ευρώ έναντι 20.131 εκατ. ευρώ το προηγούμε-
νο τρίμηνο.

● Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 
123 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.887 εκατ. ευρώ 
έναντι 14.764 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων αυξήθηκε κατά 235 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 

προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.366 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ και δια-
μορφώθηκαν στα 1.600 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμή-
νου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του 
εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθη-
καν στα 936 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 55 εκατ. ευρώ και 
διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των κατα-
θέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,9% το 
β΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 7,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 12.150 
εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021, έναντι 
12.246 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται σε ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού. Το 
ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενερ-
γητικού μειώθηκε στο 59,7% από 60.8% το προηγούμενο 
τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαί-
ων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3.739 εκατ. ευρώ, έναντι 3.469 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους 
επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 18,2%, ένα-
ντι 17,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των 
τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μερι-
δίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά 
μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 726 εκατ. ευρώ, έναντι 702 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των τιμών των μετοχών εσωτερικού. Το 
ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώ-
θηκε στο 3,6%, έναντι 3,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθη-
καν κατά 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.685 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές 
τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ και δι-
αμορφώθηκαν στα 14.887 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύ-
ξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 
130 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν 

κατά 7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.037 εκατ. ευρώ. 
Το 72,5% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί 
σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου 
σε εκατ. ευρώ)

ΣτατιΣτικα Στοιχεια αΣφαλιΣτικών επιχειρήΣεών
β΄ τριμήνο 2021

2021 Α΄ 
τρίμηνο

2021 Β’ 
τρίμηνο

ΕΝΕρΓΗΤΙΚΟ 

Καταθέσεις 1.537 1.600

Εσωτερικό 928 936

Εξωτερικό 609 664

Χρεωστικοί Τίτλοι 12.246 12.150

Εσωτερικό 5.156 5.106

Εξωτερικό 7.090 7.044

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3.469 3.739

Εσωτερικό 1.037 1.093

Εξωτερικό 2.432 2.646

μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 702 726

Εσωτερικό 508 525

Εξωτερικό 194 201

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 693 693

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 9 4

Δάνεια 202 204

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 418 411

Λοιπά στοιχεία 855 839

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 20.131 20.366

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ίδια Κεφάλαια 3.585 3.685

Ασφαλιστικές προβλέψεις 14.764 14.887

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις 
Ζωής

11.720 11.850

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις 
Συντάξεων

1.020 1.020

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις 
Ζημιών

3.044 3.037

Δάνεια 129 127

Λοιπά στοιχεία 1.654 1.667
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Πίνακας 2:  
Καθαρές ροές τοποθετήσεων  
των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων  
(σε εκατ. ευρώ)

Tοποθετήσεις
2021 

Α΄τρίμηνο
2021 Β’ 
τρίμηνο

Χρεωστικοί 
Τίτλοι  

-111 -86

Εσωτερικό -43 -87

Εξωτερικό -68 1

μερίδια αμοι-
βαίων κεφα-
λαίων

207 193

Εσωτερικό 23 30

Εξωτερικό 184 163

μετοχές και 
λοιπά μέσα 
κυριότητας

17 -6

Εσωτερικό 4 -10

Εξωτερικό 13 4

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Σημειώσεις:

1. Στοιχεία προς 
την Τράπεζα της 
Ελλάδος υποβάλλουν 
οι εποπτευόμενες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Πράξης 
Εκτελεστικής Επιτροπής 
94/16.5.2016 με θέμα 
«Ενιαία υποβολή εθνικών 
αναφορών ασφαλιστικών 
και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων προς 
την Τράπεζα της 
Ελλάδος, στο πλαίσιο 
της Φερεγγυότητας 
ΙΙ για εποπτικούς και 
στατιστικούς σκοπούς».

2. Οι καθαρές ροές 
προκύπτουν από τη 
μεταβολή των υπολοίπων 
διορθωμένη για το 
μέρος της μεταβολής 
που οφείλεται σε 
διαφορές αποτίμησης 
και προσαρμογές από 
αναταξινομήσεις
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Ε πιτάχυνση του μετασχηματισμού στην υγεία παγκοσμίως 
φέρνει ο η νόσος του COVID-19, με τις δυσκολίες σε σχέ-

ση με το ανθρώπινο δυναμικό και την εφαρμογή της ψηφια-
κής καινοτομίας να ψαλιδίζουν τις φιλοδοξίες των CEOs

 200 επικεφαλής στην υγεία μοιράζονται τις απόψεις τους 
για τον μετασχηματισμό του κλάδου στην πρώτη έρευνα 
“Healthcare CEO Future Pulse” της KPMG  

● Το 97% αναφέρει ότι η πανδημία της νόσου του COVID-19 
έχει επιταχύνει σημαντικά την ατζέντα των αλλαγών 

● Το 79% πιστεύει ότι εντός των επόμενων τριών ετών, 
όλες οι πτυχές των μοντέλων παροχής φροντίδας θα μετα-
σχηματιστούν 

● Το 84% θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός δεν θα επέλθει 
χωρίς πραγματικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων ο τρόπος 
παροχής κινήτρων στους παρόχους φροντίδας

 peggy velliotou pic
Η πανδημία της νόσου του COVID-19 επιταχύνει τον μετα-

σχηματισμό στα συστήματα υγείας παγκοσμίως, με εμπόδια 
όμως όπως η σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η 
παροχή κινήτρων τους παρόχους και οι φραγμοί στην καινο-
τομία τα οποία θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την πρόοδο, 
κατά την άποψη 200 ηγετικών στελεχών από τον κλάδο της 
υγείας από όλο τον κόσμο.

Σε αυτήν την πρώτη έρευνα «Global Healthcare CEO Future 
Pulse» της KPMG, συμμετείχαν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι 
κάποιων από τους κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς πα-
ρόχους υγείας του κόσμου, σε οχτώ γεωγραφικές περιοχές. 
Το εύρος και η κλίμακα της έκθεσης προσφέρουν τη δυνατό-
τητα εξαγωγής συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο 
οι επικεφαλής στην υγεία που επιβλέπουν νοσοκομεία, συ-
στήματα υγείας και δίκτυα παροχής φροντίδας, προετοιμά-
ζονται για το μέλλον.

Οι πάροχοι υγείας βρέθηκαν από την αρχή στην πρώτη 
γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Πλέον, καθώς πολλές περιοχές σχεδιάζουν και 
προχωρούν στην ανάκαμψη της μετά-COVID εποχής, ο ίδιος 
ο κλάδος της υγείας προετοιμάζεται για πιο μακροπρόθε-
σμο μετασχηματισμό. Ενώ περισσότεροι από τους μισούς 
CEOs (62%) είχαν ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές 
και πριν την πανδημία, η νόσος του COVID-19 έχει επιταχύνει 
σημαντικά την ατζέντα των αλλαγών στο 97% των ερωτηθέ-
ντων.

Η συντριπτική πλειοψηφία (79%) των CEOs που συμμε-
τείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι εντός των επόμενων τριών 
ετών όλες οι πτυχές των μοντέλων παροχής φροντίδας θα 

μετασχηματιστούν, ο κλάδος όμως έχει σημαντικά εμπόδια 
και προκλήσεις να αντιμετωπίσει στο προσεχές μέλλον.

Η ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση, ο αντίκτυπος των 
νέων λειτουργικών μοντέλων στο προσωπικό, η υποστήριξη 
της ευεξίας και η προσέλκυση νέου ταλαντούχου δυναμικού 
ήταν οι βασικοί προβληματισμοί που ανέφεραν τα ηγετικά 
στελέχη σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ο κλάδος 
προετοιμάζεται για σημαντικές μελλοντικές μεταρρυθμίσεις 
και αλλαγές.

Το 65% των CEOs αναγνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζο-
νται με τις τεχνολογικές αλλαγές ως το μεγαλύτερο εμπόδιο 
τους για την καινοτομία, ενώ περίπου τα δύο τρίτα (67%) των 
στελεχών αναγνωρίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης 
σε ταλαντούχο δυναμικό και πόρους και το 84% θεωρεί ότι ο 
μετασχηματισμός δεν θα συμβεί χωρίς πιο συστημικές αλλα-
γές όπως μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται 
κίνητρα στους παρόχους φροντίδας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs συμφωνεί ότι το πα-
ραδοσιακό οικοσύστημα παροχής φροντίδας είναι υπό εξέ-
λιξη, με το 70% να αναμένει από τα ίδια τα νοσοκομεία να 
εξελιχθούν σε «κόμβους υγειονομικής περίθαλψης», με εστί-
αση στην εξειδικευμένη φροντίδα, και το 63% να θεωρεί ότι 
είναι σημαντικό η παροχή φροντίδας να μεταφερθεί σε ένα 
πιο κοινοτικό περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Dr. Anna van Poucke, Παγκό-
σμια Επικεφαλής του Κλάδου Υγείας της KPMG, αναφέρει «Ο 
τελευταίος ενάμισης χρόνος αποτέλεσε τεράστια πρόκληση 
για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, η νόσος του 
COVID-19 ωστόσο ανέδειξε τον ζωτικό ρόλο του κλάδου στη 

ερευνα “HealtHcare ceO Future Pulse” τήΣ KPMG 

επιταχυνΣή του μεταΣχήματιΣμου Στήν υγεια 
παγκοΣμιώΣ φερνει ο cOVID-19

Η Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια στον τομέα Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών στην KPMG στην Ελλάδα 
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λειτουργία και τη γενική επιτυχία της κοινωνίας. Πριν την παν-
δημία, ο μετασχηματισμός βρισκόταν στις προθέσεις πολλών 
επικεφαλής της υγείας, οι οποίοι όμως συχνά αντιμετώπιζαν 
εμπόδια όπως η γραφειοκρατία, η συγκέντρωση της στήρι-
ξης των ενδιαφερομένων και ο παρατεταμένος σχεδιασμός. 
Η κρίση λειτούργησε ως επιταχυντής, με τους CEOs πλέον 
να προετοιμάζονται για άμεσες και απαραίτητες αλλαγές. 
Ένα κρίσιμο ποσοστό 80% αναφέρει ότι πιστεύει ότι ο κλά-
δος έχει ανάγκη τις ανατροπές και τις αλλαγές.

Η KPMG περιγράφει την τρέχουσα περίοδο ως «από τα 
όνειρα στην πραγματικότητα», καθώς βρισκόμαστε σε μια 
κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου η ηγεσία κατανοεί ότι επίκειται 
μαζικός μετασχηματισμός, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι 
κάποιες υποκείμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την πρόοδο - από τεχνολο-
γικούς φραγμούς έως θέματα ταλαντούχου δυναμικού και 
πόρων.

Ο κλάδος απέδειξε την ανθεκτικότητα και την προσαρμο-
στικότητά του στη διάρκεια της πανδημίας. Πλέον, οι πολύ-
πλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί υγείας 
θα απαιτήσουν ηγεσία με ολιστική και ευέλικτη προσέγγιση 
και όραμα για το μέλλον. Οι επικεφαλής του κλάδου υγείας 
θα πρέπει επίσης να εξετάσουν προσεκτικά τα χρόνια μετα-
σχηματισμού που έρχονται, και το πόσο καλά τα μεμονωμένα 
σχέδιά τους ανταποκρίνονται σε αυτό. Για να κατακτηθεί το 
μέλλον, το κλειδί βρίσκεται στην παροχή κινήτρων και δυνα-
τοτήτων στις ομάδες τους και τις κοινότητές τους».  

Η Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια στον τομέα Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών στην KPMG στην Ελλάδα δήλωσε 
σχετικά «Η χώρα μας δεν αποκλίνει από τα ευρήματα της 

έρευνας στις υπόλοιπες χώρες. Ο κλάδος της υγείας αντιμε-
τωπίζει ενδιαφέρουσες προκλήσεις και μία πίεση για αλλαγή 
σε διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας του, όπως είναι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, η αλλαγή οργανογραμμάτων 
και ρόλων, η αναζήτηση στελεχών και εξειδικευμένου προσω-
πικού με άλλες γνώσεις και δεξιότητες, η αλλαγή της σχέσης 
με τον ασθενή και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλεί-
ται να λειτουργήσει. Κάθε ανάγκη για αλλαγή αποτελεί μία 
ευκαιρία και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι.»  

Σχετικά με την έρευνα  
Healthcare CEO Future Pulse της KPMG

Πρόκειται για μια διαδικτυακή έρευνα σε 200 CEOs υγει-
ονομικής περίθαλψης σε οκτώ δικαιοδοσίες που ανέθεσε η 
KPMG και διεξήχθη από την Forbes Insights τον Μάρτιο έως 
τον Απρίλιο του 2021.

Περιοχές στις οποίες διεξήχθη η έρευνα και αριθμός ερω-
τηθέντων:

Αυστραλία (N=24), Καναδάς (N=24), Κίνα (N=24), Γερμανί-
α(N=24), Ολλανδία (N=10), Σαουδική Αραβία (N=10), Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (N=24) και  Ηνωμένες Πολιτείες (N=60)

Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι ερωτηθέντες πλη-
ρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια:

Διευθύνοντες Σύμβουλοι νοσοκομείων, συστημάτων υγείας 
ή / και δικτύων παροχής υπηρεσιών φροντίδας

Οργανισμοί με ελάχιστο ετήσιο προϋπολογισμό ή όριο 
εσόδων 250 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα και τον Καναδά ή 100 εκα-
τομμύρια δολάρια στην Αυστραλία, την Ολλανδία και τη Σα-
ουδική Αραβία
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ο ι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην ελλη-
νική επικράτεια το καλοκαίρι του 2021 θα καταλογογρα-

φηθούν στο τέλος του έτους στο αρχείο συμβάντων για τις 
δασικές πυρκαγιές που τηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα με την 
υποχρέωση του ν. 4305/2014. Το «ήπιο» 2020 καταγράφηκαν 
11.799 συμβάντα δασικών πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια, 
αφήνοντας πίσω τους 167.000 στρέμματα καμένων δασών και 
δασικών εκτάσεων. Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα του φετινού 
Αυγούστου κάηκαν περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα σε 
όλη τη χώρα...

«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και 
να φαίνεται τίμια». Πόσο όμως το καταφέρνουμε αυτό στη 
χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες όσον αφορά το κόστος 
πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών;

Tο Mεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας 
(MIIR) προσπαθεί να απαντήσει το παραπάνω ερώτημα ερευ-
νώντας την καταγραφή των πόρων που δαπανά η χώρα για την 
πρόληψη αλλά και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, και η 
οποία υλοποιείται με το WWF Ελλάς στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Active Citizens Fund των EEA Grants.

Θα περίμενε κανείς ότι μετά από μεγάλες καταστροφές όπως 
το 2007 και το 2018 αλλά και τις φετινές, θα άλλαζε συνολικά ο 
τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές και 
κυρίως ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε σαφή εικόνα για τις απο-
φάσεις και τον τρόπο λήψης τους. Και τα οικονομικά στοιχεία 
παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτό. Η αποτελεσματική κατανομή 
και η διαθεσιμότητα των πόρων θα πρέπει επίσης να συμβαδίζει 
με το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, 
και ειδικά λόγω των προκλήσεων που προσθέτει η κλιματική 
αλλαγή. Καθώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν απεριόριστους πό-
ρους για τις δασικές πυρκαγιές θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
σύστημα που θα πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με 
το μικρότερο δυνατό κόστος. H ισορροπία μεταξύ κόστους και 
οφέλους αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
της διοίκησης και δημιουργεί ένα αίσθημα στους πολίτες ότι τα 
χρήματα τους δεν πάνε σε ένα βαρέλι δίχως πάτο.

Η υποχρέωση τήρησης αρχείου συμβάντων  πυρκαγιών και 
των εκτάσεων τους από το Πυροσβεστικό Σώμα βάσει του 
ν.4305/2014  είναι μόνο ένα ελάχιστο προαπαιτούμενο για τη δι-
αμόρφωση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών που εστιάζουν 
στην πρόληψη και την καταστολή τους, καθώς γίνεται ορατό το 
εύρος και η περιοδικότητα του φαινομένου. Η απλή παρουσία-
ση αποτελεσμάτων περιστατικών και καμένων εκτάσεων από 
μόνη της δεν αρκεί για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότη-
τα ενός συστήματος.

Παγκοσμίως, παρατηρείται μία ανησυχητική τάση αύξησης 
της έντασης των περιστατικών δασικών πυρκαγιών, οφειλόμενη 
στις υψηλές θερμοκρασίες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή 
και στην περίσσεια της καύσιμης ύλης που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων, από τις σύγχρονες αγροτικές πρακτικές και τις αλλαγές 
χρήσεων γης. Έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες το κόστος της δα-
σοπυροπροστασίας (πρόληψη και καταστολή) τη δεκαετία του 
1990 ήταν μικρότερο του 1 δισ. δολαρίων ετησίως, για να ανέλ-
θει από το 2002 και εξής σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύ-

ρια. Η αύξηση του προϋπολογισμού, αν και επιβεβλημένη, δεν 
είναι από μόνη της επαρκής λύση για τον περιορισμό των κα-
ταστροφικών πυρκαγιών. Η πολιτεία της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ 
βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με μερικές από τις πιο 
φονικές και περιβαλλοντικά επιζήμιες δασικές πυρκαγιές στον 
πλανήτη. Η πύρινη κόλαση που κατέστρεψε την πόλη Paradise 
το 2018, αφήνοντας πίσω της 85 θύματα, αλλά και η φωτιά 
που κατέκαψε περισσότερο από 1 εκατομμύριο εκτάρια γης 
το 2020, καθώς και η φετινή πυρκαγιά “Caldor”, αποτελούν εν-
δεικτικά παραδείγματα των επικίνδυνων και επιζήμιων δασικών 
πυρκαγιών που καλούνται οι αρχές να καταστείλουν. Οι απο-
φάσεις για την πυροπροστασία επηρεάζονται από την κεντρική 
πολιτική των ΗΠΑ, που ορίζει ότι οι δράσεις πρόληψης και κα-
ταστολής δασικών πυρκαγιών χρηματοδοτούνται από την Ομο-
σπονδιακή Δασική Υπηρεσία με βάση το μέσο οικονομικό κό-
στος της προηγούμενης δεκαετίας. Βάσει αυτού συντάσσεται 
ο προϋπολογισμός από το Τμήμα Εσωτερικών και το Γραφείο 
Δασικών Πυρκαγιών της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Η κυβέρ-
νηση της Καλιφόρνια εκδίδει ετήσια αναφορά με τα στατιστι-
κά των δασικών πυρκαγιών χωρίς να περιλαμβάνει οικονομική 
ανάλυση, αφού στην πολιτεία δεν υπάρχει σχετικό νομικά δε-
σμευτικό πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας. Τα αποτελέσματα 
της πολιτικής αυτής γίνονται ορατά, αφού η πολιτεία μοιάζει 
ανήμπορη να αντιμετωπίσει προς το παρόν τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Για την περίπτωση των ΗΠΑ υπάρχει και 
Ομοσπονδιακή νομοθεσία αποκλειστικά για τα θέματα χρημα-
τοδότησης δασικών πυρκαγιών (Wildfire Disaster Funding Act). 
Θεσπίστηκε προκειμένου να μην απομυζώνται πόροι από άλλες 
πηγές εις βάρος άλλων δράσεων δασικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας.

Πολλά μοντέλα υπολογισμού του μελλοντικού κόστους 
πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, όπως και το 
ελληνικό, βασίζονται κατά κύριο λόγο στα ιστορικά δεδομένα 
των πυρκαγιών και του κόστους την τελευταία δεκαετία ή την 
τελευταία χρονιά και δεν συμβαδίζουν με μελλοντικά σενάρια 
σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και της αλλα-
γής συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών.

Στην Ελλάδα σήμερα, το συνολικό κόστος καταστολής (από 
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και φορείς) για το 2020 υπο-
λογίζεται στα 169.000.000 ευρώ,  ενώ της πρόληψης μόνο στα 
72.000.000 ευρώ, τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν το κόστος 
της εμπλοκής του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Το αυξημένο κόστος της καταστολής σε σχέση με 
την πρόληψη, αποτελεί ένα πρώτο προβληματικό σημείο της οι-
κονομικής διαχείρισης της δασοπυροπροστασίας. Όπως έχου-
με ξαναγράψει, στρεβλά κριτήρια χρηματοδότησης έχουν ως 
αποτέλεσμα να δίνονται μεγαλύτερες οικονομικές ενισχύσεις  
για τη δασοπυροπροστασία σε δήμους που δεν έχουν στην επι-
κράτειά τους μεγάλες δασικές εκτάσεις, εις βάρος άλλων που 
αντιμετωπίζουν αυξημένη επικινδυνότητα για καταστροφικές 
πυρκαγιές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της αποτελε-
σματικότητας των υπαρχουσών στρατηγικών αντιμετώπισης 
των πυρκαγιών είναι η διαφάνεια. Έτσι επιχειρήσαμε να  συ-

ο ρολοσ τησ διαφανειασ  
στη δασοπυροπροστασια

Εν μέσω πυρκαγιών ένα σχόλιο για τη διαφάνεια - βασισμένο στη συγκριτική  
ανάλυση μεθόδων δασοπυροπροστασίας

του Μεσογειακού ίνστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR)
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γκρίνουμε πρακτικές διαχείρισης των οικονομικών των πυρκα-
γιών, χωρών που φέρουν ομοιότητες με την Ελλάδα και αντιμε-
τωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Οι τομείς σύγκρισης μεταξύ έντεκα κρατών (Αυστραλία, 
Βολιβία, Βουλγαρία, Πολιτεία της Καλιφόρνια/ΗΠΑ, Κύπρος, 
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Τουρκία) 
αφορούσαν σε πρακτικές που σχετίζονται με τη δημοσίευση 
εθνικών αναφορών που αφορούν την ανάλυση των οικονομικών 
της δασοπυροπροστασίας ως προς την πρόληψη και την κατα-
στολή, αλλά και την κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας που 
υπάρχει στις υπό εξέταση χώρες. Η Ισπανία φαίνεται πως είναι 
η χώρα που συγκεντρώνει τις περισσότερες βέλτιστες πρακτι-
κές στον τομέα, καθώς δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουρ-
γείου Οικολογικής Μετάβασης την αναλυτική ετήσια αναφορά 
για τα οικονομικά των δασικών πυρκαγιών που περιλαμβάνει 
νομικές, επιχειρησιακές και οικονομικές παραμέτρους, ενώ εί-
ναι δημόσια και εύκολα προσβάσιμη στο κοινό. Περιλαμβάνει 
επίσης στατιστικές αναλύσεις και επικαιροποιημένες εκθέσεις 
τοπικών φορέων.  Η αναφορά αυτή πληροί τα κριτήρια της 
έρευνας: 1. να εκδίδεται σε ετήσια βάση, 2. να είναι δημόσια και 
εύκολα προσβάσιμη στο κοινό και 3. να περιλαμβάνει συγκε-
κριμένα οικονομικά στοιχεία και αναλύσεις για τα οικονομικά 
της πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών. Στη σωστή 
κατεύθυνση και η Τουρκία που -παρά το συνολικότερο έλλειμμα 
διαφάνειας- φαίνεται πως δημοσιεύει στοιχεία για εσωτερική, 
διοικητική χρήση των εμπλεκόμενων φορέων στη δασοπυρο-
προστασία καθώς δεσμεύεται για αυτό από την εσωτερική της 
νομοθεσία. Η γενική αυτή υποχρέωση περιλαμβάνει και απολο-
γισμό για τον προϋπολογισμό και τον σχεδιασμό για την πρόλη-
ψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία (ειδικά μετά την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/37) ενθαρρύνει τη διαφάνεια προβλέποντας τη 
δημοσίευση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σχετικά 
με τις δημόσιες πολιτικές. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο το είδος 
των πληροφοριών που είναι κάθε φορά κρίσιμες για έναν τομέα. 
Έτσι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι φορείς συμμορφώνονται 
τυπικά με τις κείμενες διατάξεις, το είδος της πληροφορίας που 
παρέχεται δεν επαρκεί για την κατανόηση της ενδεχόμενης κα-
κής διαχείρισης των πόρων που δαπανώνται για την πρόληψη 
και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Τα οικονομικά στοιχεία 
δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις δημόσια διαθέσιμα και η από-
κτηση τους είναι από δύσκολη ως και αδύνατη ακόμα και με 
συγκεκριμένα αιτήματα πληροφοριών. Την απουσία αυτών των 
δεδομένων διαπιστώνει άλλωστε και η Έκθεση Goldhammer 
(που ολοκληρώθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι 
το 2018) όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Δεν έχει υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη μελέτη -με βάση το υπάρχον σύστημα- που να 
καθορίζει το ελάχιστο, το ιδανικό και το μέγιστο επίπεδο προ-
ϋπολογισμού, που αξιοποιούμενος κατάλληλα θα μπορεί να 
επιτύχει ένα καθορισμένο επίπεδο αποτελέσματος (π.χ. ετήσια 
μέση καιγόμενη έκταση). Σε συνέχεια της ανωτέρω έλλειψης, 
οι διατιθέμενες πιστώσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών 
δασών και υπαίθρου ορίζονται ως προς το συνολικό ύψος και 
κατανέμονται χωρίς σαφή αντικειμενικά κριτήρια, με βάση υπο-

κειμενικές προσεγγίσεις/αντιλήψεις πολιτικών στελεχών, συ-
γκυρίες όπως πολιτικές πιέσεις για προσλήψεις με κοινωνικά 
κριτήρια, πίεση προερχόμενη από καταστροφές, συσχετισμοί 
δυνάμεων και επιρροής φορέων, οικονομική δυσπραγία του 
κράτους, κ.λπ.»

Από τις χώρες του δείγματος προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν 
είναι η μόνη χώρα με έλλειψη στοχευμένης πληροφόρησης του 
κοινού. Εθνική αναφορά σχετικά με τα οικονομικά της δασοπυ-
ροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης δημοσιεύουν μόνο η Ισπα-
νία και η Τουρκία, ενώ στατιστικά των πυρκαγιών και κάποια 
γενικά οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για ορισμένες χώρες 
μέσω του Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού συστήματος για τις δα-
σικές πυρκαγιές (EFFIS). Μόνο η Τουρκία και σε περιορισμένο 
βαθμό η Γαλλία προχωρούν και σε περαιτέρω ανάλυση της σχέ-
σης κόστους-οφέλους σχετικά με τον τρόπο που δαπανώνται οι 
διατιθέμενοι πόροι, ενώ η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Κύπρος 
έχουν νομική υποχρέωση να το πράττουν, άρα προφανώς πα-
ραβαίνουν την ίδια τη νομοθεσία τους.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι τα υπό εξέταση κρά-
τη έχουν διαφορετικές νομοθετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
την υποχρέωση σε διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με τα ζη-
τήματα των δασικών πυρκαγιών. Γενικό συμπέρασμα είναι πως 
η (κακή) πρακτική προκύπτει από το νομοθετικό κενό. Για τις 
περισσότερες υπό εξέταση χώρες, το νομικό κενό για τη δια-
φάνεια και τη λογοδοσία αποτελεί τη βάση για τη μη εδραίωση 
καλών πρακτικών.

Η σημασία της πρόληψης
Η ανάγκη για καλές πρακτικές διαφάνειας και λογοδοσίας 

δεν υπογραμμίζεται μόνο για να ικανοποιηθεί το αίτημα των πο-
λιτών να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματά τους -για να το 
πούμε με απλά λόγια. Η δημοσίευση στοιχείων που αφορούν 
κυρίως τις στρατηγικές πρόληψης και καταστολής και τη χρη-
ματοδότηση των σχετιζόμενων ενεργειών είναι το πρώτο βήμα 
για να καταλάβουμε τι πηγαίνει προοδευτικά λάθος με τις πυρ-
καγιές.

Το έργο με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας στη 
χρηματοδότηση της πρόληψης και της καταστολής των δασικών 
πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών» υλοποιεί-
ται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα 
υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο το Μεσογειακό Ινστιτού-
το Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR).Το πρόγραμμα Active 
citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδο-
τικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πε-
ριόδου 2014 – 2021. Στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη 
του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επι-
χορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελ-
λάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 
SolidarityNow.
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σ ε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδή-
λωση που διοργάνωσε η ERGO προς τιμήν των συνερ-

γατών της και με κεντρικό μήνυμα “το μέλλον είναι εδώ” 
σηματοδότησε την αρχή μια νέας εποχής για την εται-
ρεία. Η φετινή εκδήλωση είχε μία ιδιαίτερη χροιά καθώς 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στο πλαίσιο των μέτρων 
περιορισμού της πανδημίας, διατηρώντας όμως τον στό-
χο της να επιβραβεύσει τους Συνεργάτες της, που αποτε-
λούν την κινητήριο δύναμη για την εταιρεία.

Ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση έμελλε να δώσει η 
παρθενική εμφάνιση στον ετήσιο αυτό θεσμό της εται-
ρείας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ERGO κ. Νίκου 
Αντιμησάρη, την ίδια στιγμή που το πλήρωμα του χρόνου 
για τη συνταξιοδότησή του έφτασε για τον κ. Δημήτρη 
Χατζηπαναγιώτου, μέλος του Δ.Σ και σύμβουλο διοίκησης 
της εταιρείας, μετά από μία εξαιρετικά επιτυχημένη πο-

ρεία 34 χρόνων κοντά της, πάντοτε σε ανώτατες θέσεις 
ευθύνης.

Ο κ. Αντιμησάρης, στο καλωσόρισμα που απηύθυνε 
στους συνεργάτες και τους εργαζομένους, αναφέρθηκε 
στην μετά χαράς απόφασή του να αποδεχθεί την πρότα-
ση να επιστρέψει στην Ελλάδα αφού πιστεύει στη χώρα 
και τις δυνατότητές της, καθώς επίσης στην ασφαλιστική 
αγορά και ακόμη περισσότερο στην ίδια την εταιρεία, στο 
ανθρώπινο δυναμικό της και στους συνεργάτες της.

Κατά την ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος μοιράστη-
κε με το κοινό τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που 
διαφαίνονται στον κλάδο, διαβλέποντας ότι, παρά την 
αβεβαιότητα που κυριαρχεί λόγω της πανδημίας, θα ακο-
λουθήσουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης επηρεάζοντας εξ 
αυτού ακριβώς του λόγου θετικά τον ασφαλιστικό κλάδο, 
με ριζικές αλλαγές. Υπογράμμισε δε την αναγκαιότητα 

Η ERGO τίΜΗΣΕ τΟύΣ ΣύΝΕΡΓΑτΕΣ τΗΣ  
ΣτΗΝ ΕτΗΣίΑ ΕΟΡτΑΣτίΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΕΝτΡίΚΟ ΜΗΝύΜΑ  

«τΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕίΝΑί ΕΔΩ»

O Νίκος Αντιμησάρης, CEO της ERGO
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της ψηφιοποίησης, που αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγο-
ντα ανάπτυξης των επιχειρήσεων λόγω της αλλαγής στις 
συνήθειες των καταναλωτών. Στον αντίποδα ωστόσο των 
ψηφιακών υπηρεσιών, όπως περαιτέρω σημείωσε, παρα-
μένει η υψηλή σημασία του συμβουλευτικού ρόλου του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της προσωπικής επα-
φής του με τους ασφαλισμένους.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι κύριος άξονας της στρατη-
γικής της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια παραμένει η 
βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη έχοντας ως όραμα για το 
μέλλον “η ERGO να γίνει η πρώτη επιλογή για ασφαλισμέ-
νους και συνεργάτες”, επισημαίνοντας ότι το επιθυμητό 
αυτό αποτέλεσμα θα επιτευχθεί μόνο με τη συλλογική ερ-
γασία και την υποστήριξη των διαμεσολαβητών. Κλείνο-
ντας την ομιλία του, ο κ. Αντιμησάρης ευχαρίστησε όλους 
τους τελευταίους για την καθοριστική συμβολή τους στη 
μέχρι τώρα επιτυχία της εταιρείας και τους διαβεβαίω-
σε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της ERGO, η εγγύτητα 
και το ανθρώπινο πρόσωπο προς τους συνεργάτες της, 
οι σχέσεις εμπιστοσύνης και όλα τα χαρακτηριστικά που 
τη διέκριναν μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουν να είναι κύριο 
συστατικό της κουλτούρας της και της στρατηγικής της 

και στο μέλλον.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Στάθης Τσαούσης, Δι-

ευθυντής Τομέα Πωλήσεων της ERGO, ο οποίος έκανε μια 
αναδρομή στη δύσκολη χρονιά του 2020 αναφέροντας τις 
ενέργειες στις οποίες προέβη η εταιρεία προκειμένου να 
στηρίξει συνεργάτες, ασφαλισμένους και εργαζόμενους, 
“ενέργειες που επιβεβαίωσαν ότι η ERGO ήταν και παρα-
μένει ένας ζωντανός οργανισμός με γρήγορα αντανακλα-
στικά, ετοιμότητα και οργάνωση», όπως επισήμανε. Μέσα 
από ένα video γραφημάτων παρουσιάστηκαν τα οικονομι-
κά και παραγωγικά αποτελέσματα του 2020, σύμφωνα με 
τα οποία η εταιρεία κατέγραψε 3,5% αύξηση της παραγω-
γής και 244 εκατομμύρια ευρώ συνολικά εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα, ενώ οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν 
στα 95,80 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κος Τσαούσης τόνι-
σε την αναγκαιότητα της ασφάλισης σήμερα περισσότε-
ρο από ποτέ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι «η ERGO, 
διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τα προϊόντα και την απαι-
τούμενη υποστήριξη, συνεχίζει να είναι ισχυρή, ακλόνητη 
και αποφασισμένη να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά καθώς και να 

Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων
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επενδύει στο μέλλον μέσα από το ανθρώπινο κεφάλαιό 
της. Γιατί η οικογένεια της ERGO παραμένει μεγάλη, ευ-
αίσθητη, ανθρώπινη και δυναμική, με ένα κοινό όραμα: 
Να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και γιατί όχι οι πιο 
καλοί.». 

Στη συνέχεια, σε αναγνώριση των αποτελεσμάτων τους 
για τη χρονιά που πέρασε, η ERGO βράβευσε συνολικά 67 
συνεργάτες που διακρίθηκαν για την επίτευξη ποιοτικών 
και παραγωγικών στόχων τους, επιφυλάσσοντάς τους μία 
έκπληξη αναφορικά με το επόμενο ταξίδι επιβράβευσης, 
τον νέο Διαγωνισμό Πωλήσεων. Οι συνεργάτες είχαν τη 
δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία ζωντανής ψηφοφο-
ρίας να επιλέξουν οι ίδιοι, ανάμεσα σε τρεις εξαιρετικά 
ενδιαφέροντες, τον προορισμό του ταξιδιού.

Η εκδήλωση έκλεισε σε έντονα συγκινησιακό κλίμα με 
τον αποχαιρετισμό του κου Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου και 
το αφιέρωμα που συνάδελφοι και συνεργάτες είχαν ετοι-
μάσει προς τιμήν του μέσα από δύο διαφορετικά videos, 
που αναφέρονταν και στην τόσο σημαντική πορεία του 
στην εταιρεία αλλά και σε μερικές όμορφες αναμνήσεις 
από την επαγγελματική του διαδρομή, που ασφαλώς θα 
τον ακολουθούν.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η στιγμή της βράβευσης του 
Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου από τον CEO της εταιρείας 
κ. Νίκο Αντιμησάρη, ο οποίος, αφού τον ευχαρίστησε για 
την πολυετή όσο και ουσιώδη προσφορά του στην ERGO 
μέσα από το εξαιρετικό έργο του, τον συνεχάρη για την 

Βράβευση Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου

Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου
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αγάπη και τη σπάνια αφοσίωσή του στην εταιρεία, το 
εξαιρετικό του ήθος και τον επαγγελματισμό του.

Ο κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου στην ομιλία του δεν 
μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και ευχαρίστησε 

από βάθους καρδιάς όλους τους 
ανθρώπους με τους οποίους συ-
νεργάστηκε αυτά τα χρόνια, «συ-
νοδοιπόρους μιας ενδιαφέρουσας 
και ιδιαίτερα όμορφης διαδρομής», 
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ευ-
χαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Θοδω-
ρή Κοκκάλα, για τη συνεργασία και 
την εμπιστοσύνη που του έδειξε 
καθ’ όλο το διάστημα που συμπο-
ρεύτηκαν, αλλά και τον κ. Νίκο 
Αντιμησάρη, γιατί στο σύντομο 
διάστημα της συνεργασίας τους 
αναγνώρισε έμπρακτα την προ -
σφορά του στην εταιρεία. Έκλεισε 
δε την αποχαιρετιστήρια ομιλία 
του λέγοντας ότι οι σχέσεις αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης που έχουν 
δομηθεί στην ERGO είναι η πραγ-
ματική δύναμή της και το στοιχείο 
εκείνο που τη διαφοροποιεί από 
τον ανταγωνισμό.

Αμέσως μετά την εκδήλωση, ο 
CEO της ERGO κ. Νίκος Αντιμησάρης, παρέθεσε αποχαι-
ρετιστήριο δείπνο προς τιμή του κ. Δημήτρη Χατζηπανα-
γιώτου, παρουσία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της εταιρείας.

Ομαδική φωτογραφία μελών Εκτελεστικής Επιτροπής ERGO

Βράβευση Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου
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BROKERS UNION Α.Ε., ΚΑΛΑμΠΑΛΙΚΗΣ ΦώΤΗΣ

ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.,  
ΚώΣΤΗΣ ΑΛΦΙΕρΗΣ

F.I.LEADERS Ι.Κ.Ε., ΣώΤΗρΑΚΟΣ μΙΧΑΗΛ

ΒΕΛώΤΑΣ Χρ. ΛΥμΠΕρΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. Ο.Ε.,  
ΧρΗΣΤΟΣ ΒΕΛώΤΑΣ

ΒΝΤ μΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕώΝ μΟΝ.Ι.Κ.Ε.,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

TZORTZIS A.E., ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖώρΤΖΗΣ ΙΙ

DESIGNIA μΟΝ. Α.Ε. μΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕώΝ, ΚΑ ΑΝΝΥ ΤρΥΦώΝ
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FARAOS MY LIFE PARTNERS I.K.E., 
ΦΑρΑΟΣ ΠΕρΙΚΛΗΣ

ΓρΙΒΑ ΦρΕΙΔΕρΙΚΗ

ΑΝΑΓΝώΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗμΗΤρΗΣ ΦΑρΑΝΤΟΥρΗΣ μΑρΑΒΕΛΙΑ ΕΙρΗΝΗ

μΑΛΑμΑ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
μΑΛΑμΑ, ΧΑρΑ μΑΛΑμΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΥ μΑρΙΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΟΚΚΙΝΟΥ

SOFOS INSURANCE AGENCY Α.Ε., ΓΙώρΓΟΣ & ΘρΑΣΟΣ ΣΟΦΟΣ

βΡΑβΕύΜΕΝΟί ΣύΝΕΡΓΑτΕΣ
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μΑρΙΑ ΚΑρΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚώΣΤΑΣμΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥρΑΝΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚώΝ ΠρΑΚΤΟρώΝ,  
ΙώΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

μΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥρΑΝΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚώΝ  
ΠρΑΚΤΟρώΝ, ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ

μΑρΙΑ ΑΣμΑΝΙΔΟΥ 
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βΡΑβΕύΜΕΝΟί ΣύΝΕΡΓΑτΕΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟμΟΠΟΥΛΟΣ Φ. & ΣΙΑ ΣΥΝ.ΑΣ.ΣΥμ.Ε.Ε.,  
ΦώΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟμΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥξΕΝΙΔΗΣ μΑρΙΟΣ - ΠΕΤΙΔΟΥ ΒΑρΒΑρΑ,  
ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΠΟΛΥξΕΝΙΔΗΣ

μΙΧΑΗΛ μΠΙΛΙΑΣΣΥρΙΓΟΣ ΙώΑΝΝΗΣΝΙΚΟΣ ΒΑΝΤΖΟΣ

ΠΕΙρΑΙώΣ FINANCIAL HOLDINGS, ΙώΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΑΚΗΣ
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Τ ις τέλειες συνθήκες για τους κυβερνοεγκληματίες έχει 
δημιουργήσει η εξ αποστάσεως εργασία. Ταυτόχρονα 

το υβριδικό μοντέλο εργασίας, το οποίο - όπως φαίνεται 
- ήρθε για να μείνει, “πάει πακέτο” με κάποιες προκλήσεις 
ασφαλείας.

Έρευνα της ESET διαπίστωσε ότι το 80% των επιχειρή-
σεων, διεθνώς, θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται 
στο σπίτι έχουν τη γνώση, αλλά και την τεχνολογία που 
απαιτείται για να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοαπειλές.

Ωστόσο, στην ίδια μελέτη, τα τρία τέταρτα (73%) των 
επιχειρήσεων παραδέχθηκαν ότι είναι πιθανό να βιώσουν 
ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Μάλιστα, το 50% δηλώ-
νει ότι έχει ήδη πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης στο παρελθόν.

“Σίγουρα, αυτή η απόκλιση των απόψεων δεν συντείνει 
στην ανάπτυξη ενός συνοπτικού πλάνου κυβερνοασφάλει-
ας”, αναφέρουν οι αναλυτές. Σύμφωνα με τους επαγγελμα-
τίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο πιο “αδύναμος 
κρίκος” στην αλυσίδα εταιρικής ασφάλειας είναι ο ίδιος ο 
εργαζόμενος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είδαμε εκστρατείες ηλε-

κτρονικού ψαρέματος να χρησιμοποιούνται μαζικά τις πρώ-
τες μέρες της πανδημίας, για να παρασύρουν τους χρήστες 
που ένοιωθαν απελπισία μετά τα τελευταία νέα σχετικά με 
την κρίση.

Τον Απρίλιο του 2020, η Google ισχυρίστηκε ότι απομόνω-
νε καθημερινά πάνω από 240 εκατομμύρια μηνύματα spam 
με θέμα τον COVID και 18 εκατομμύρια email ηλεκτρονικού 
ψαρέματος (phishing) ή email που περιείχαν κακόβουλα προ-
γράμματα (malware).

 
Κίνδυνοι

Όσον αφορά τις προκλήσεις σε επίπεδο ψηφιακής ασφά-
λειας, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι όσοι εργάζονται από 
το σπίτι είναι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, επειδή η προ-
σοχή τους μπορεί να αποσπαστεί από συγκάτοικους ή μέλη 
της οικογένειας. Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να κάνουν 
αφηρημένα κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους.

“Η επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης IT ή ο έλεγχος 
ενός ύποπτου email από κάποιο συνάδελφο είναι κάτι δύ-
σκολο, όταν εργάζεστε από απόσταση, ενώ οι προσωπικοί 

ΕΡΕυνΑ
το νεο υβριδικο μοντελο εργασιασ  
κερκοπορτα για κυβερνο-επιθεσεισ

Πώς μπορούν οι εταιρείες να περιορίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι 
μετακινούνται εντός και εκτός γραφείου
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φορητοί υπολογιστές και τα οικιακά δίκτυα μπορεί, επίσης, 
να προσφέρουν λιγότερη προστασία από κακόβουλο λογι-
σμικό”, σημειώνει η ESET.

Μάλιστα, τώρα που οι εργαζόμενοι επιστρέφουν σιγά σιγά 
στο γραφείο, υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να φέρουν μαζί 
τους κακές συνήθειες, που υιοθέτησαν τους τελευταίους 18 
μήνες.

Προκλήσεις για το cloud
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η υποδομή απομακρυ-

σμένης εργασίας ήταν εκτεθειμένη. Η ESET ανέφερε αύξη-
ση 140% των επιθέσεων RDP το 3ο τρίμηνο του 2020.

Παράλληλα, πέρυσι η εκτεταμένη υιοθέτηση νέων υπηρε-
σιών cloud τράβηξε την προσοχή των κυβερνοεγκληματιών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 41% των εταιρειών, που συμμε-
τείχαν σε έρευνα του Cloud Industry Forum, εξακολουθεί να 
πιστεύει ότι το γραφείο είναι ασφαλέστερο περιβάλλον από 
το cloud.

“Επιπλέον, ένας υβριδικός χώρος εργασίας θα απαιτήσει 
αναμφισβήτητα ακόμη μεγαλύτερη μεταφορά δεδομένων 

μεταξύ απομακρυσμένων εργαζομένων, διακομιστών cloud 
και υπαλλήλων, που βρίσκονται στα γραφεία. Αυτή η πολυ-
πλοκότητα θα απαιτήσει προσεκτική διαχείριση”, τονίζει η 
ESET.

 
μηδενική Εμπιστοσύνη

Στις βέλτιστες πρακτικές, που μπορούν να καθοδηγήσουν 
τους διευθυντές κυβερνοασφάλειας των εταιρειών, το μο-
ντέλο Zero Trust (Μηδενική Εμπιστοσύνη) κερδίζει δημοτικό-
τητα ως τρόπος διαχείρισης των εργαζομένων στο γραφείο 
και όσων εργάζονται από το σπίτι μέσω συστημάτων, που 
βασίζονται στο cloud.

Σήμερα, δεν πρέπει να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη στις 
συσκευές και τους χρήστες εντός του εταιρικού δικτύου. Για 
να λειτουργήσει το μοντέλο σωστά, θα απαιτηθούν πολλα-
πλές τεχνολογίες: από έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών πα-
ραγόντων (MFA) και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, έως 
ανίχνευση και απόκριση δικτύου, στρατηγική κατάτμησης 
και πολλά άλλα.
ΠΗΓΗ: SEPE.GR
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Η Ελλάδα μέχρι και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας 
δεν είχε σπουδαία επιτεύγματα να επιδείξει στον τομέα 

της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως για παράδειγμα η Φινλανδία, η Ελλάδα υστερεί 
σε σημαντικούς δείκτες, που σχετίζονται με την ενσωμάτωση 
της τεχνητής νοημοσύνης.

Για παράδειγμα, οι ελληνικές εταιρείες παρουσιάζουν σημα-
ντική υστέρηση στην υιοθέτηση εργαλείων, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη: μόλις 1 στις 10 ελληνικές εταιρείες έχει υιοθετή-
σει τεχνολογίες ΑΙ. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
παραμένουν σήμερα ελάχιστα ενημερωμένες, σε ό,τι αφορά 
στις εφαρμογές και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύ-
νης.

Αυτό το κενό φιλοδοξεί να συμπληρώσει η Ελλάδα, επενδύ-
οντας σε εφαρμογές ΑΙ, μέσα από την υλοποίηση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσω της μελέτης, 
που προκηρύχθηκε, θα καθοριστούν οι μηχανισμοί σχεδι-
ασμού και υλοποίησης δράσεων τεχνητής νοημοσύνης στο 
πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, οι τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων 
και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την υιοθέτηση της Τε-
χνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε ώριμους τομείς πολιτικής απο-
φάσισε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προ-
χωρά στην διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την Ανάδειξη Αναδόχου στο πλαίσιο του Έργου “Μελέτη 
ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 

ΕΡΕυνΑ

εθνικη στρατηγικη 
για την τεχνητη 
νοημοσυνη  
αποκτα  
η ελλαδα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο “Μελέτη ωρίμανσης για την υλοποίηση  
τ ης Εθνικής Στρατηγικής για την τεχνητή Νοημοσύνη”
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για την Τεχνητή Νοημοσύνη”. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης ανέρχεται στο ποσό των €120.000,00 μη περιλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24%. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η μελέτη αναμένεται να εκκινήσει από τα βασικά κείμενα 

στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης που σχετίζονται με 
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους προκειμένου:

● Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υφιστάμε-
νου συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ υπό το πρίσμα των στόχων 
και επιδιώξεων των ανωτέρω στρατηγικών κειμένων σχετικά 
με την ΤΝ.

● Να αναδείξει τις προβληματικές περιοχές του υφιστά-
μενου συστήματος, τεκμηριώνοντας κατά πόσο μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ανασχετικοί μηχανισμοί στην υλοποίηση 
της εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ.

● Να προτείνει τρόπους βελτίωσης στο νέο ΕΣΠΑ, υπό το 
πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων, που παρουσιάζει το οικοσύστημα 
εταιρειών που αναπτύσσει τέτοιες τεχνολογίες.

● Να προτείνει οργανωτικές και διοικητικές παρεμβάσεις 
τόσο στο επίπεδο του ίδιου του ΕΣΠΑ, όσο και του ΥΨΔ προ-
κειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις σχετικές πολιτι-
κές και έργα.

● Να αναδείξει περιοχές και τομείς πολιτικής, που είναι πιο 
ώριμες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΤΝ από 
το νέο ΕΣΠΑ.

● Να αναδείξει τρόπους ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ΤΝ, 
μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

● Να αναδείξει έργα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων και 
παροχής κινήτρων, που αφορούν στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και οι οποίες θα μπο-
ρούν να υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

● Να αναδείξει σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκη-
σης, οι οποίοι μπορεί να επωφεληθούν από δράσεις ΤΝ που 
θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

● Να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται ο 
σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η υλοποίηση των σχετικών 
έργων όπως ενδεικτικά: δείκτες παρακολούθησης, χρονοδια-
γράμματα, τρόπος κοστολόγησης και budgeting των προτει-
νόμενων έργων.

● Να αναδείξει νέους τρόπους συμβασιοποίησης έργων 
στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας για τις δημόσιες συμ-
βάσεις, όπως π.χ. συμβάσεις καινοτομίας, οι οποίες να αποτε-
λούν πιο κατάλληλα εργαλεία για έργα ΤΝ.

● Να αναδείξει τους τομείς εκείνους της ΤΝ, που παρουσι-
άζουν ερευνητικό ενδιαφέρον και προοπτική και να προτείνει 
τρόπους ενίσχυσης της έρευνας στους τομείς αυτούς μέσω 
δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. 
Ευρωπαϊκά βήματα

Φιλόδοξα σχέδια για τις τεχνολογίες, που σχετίζονται με 
την τεχνητή νοημοσύνη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας 
ως στόχο να αυξήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 

στα €20 δισ. ετησίως. Ήδη, η ΑΙ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην Πράσινη Συμφωνία και στο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ε.Ε. 
από την πανδημία της COVID-19.  

Εκτίμηση της Ένωσης είναι ότι, με δεδομένες τις προκλή-
σεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, η εστίαση στην τεχνη-
τή νοημοσύνη μπορεί να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση των 
δημόσιων και ιδιωτικών τομέων. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τις 
τεράστιες αλλαγές, που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ 
άλλων, στον χώρο της εργασίας, των επιχειρήσεων, της οικο-
νομίας, της υγείας, της ασφάλειας, της γεωργίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. προετοιμάζει την πρώτη δέσμη κα-
νόνων για τη διαχείριση των ευκαιριών και των απειλών της 
τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η οικοδόμηση εμπιστο-
σύνης στην ΑΙ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
πιθανών επιπτώσεών της στους πολίτες, την κοινωνία και την 
οικονομία, καθώς και στη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλ-
λοντος για τους ερευνητές, τους προγραμματιστές, αλλά 
και τις επιχειρήσεις. 
ΠΗΓΗ: SEPE.GR
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σ ε μια περίοδο έντονων προκλήσεων, η δραστηριότη-
τα της MEGA Brokers, όχι μόνο δεν κλονίστηκε, αντι-

θέτως, η εταιρία συνεχίζει σπουδαίες πρωτιές καθώς 
επέδειξε την απαιτούμενη αντοχή και τα αντανακλαστικά 
να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Άλλωστε η ξεχωριστή βράβευση της εταιρείας στις 
καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις ως «Diamonds 
of the Greek Economy» επιβεβαιώνει πως αποτελεί μια 
από τις δυναμικότερές εταιρείες των υγιέστερων εν Ελ-
λάδι επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η MEGA Brokers απέσπασε τις ακόλουθες 
διακρίσεις στα ετήσια συνέδρια βραβεύσεων των εται-
ρειών για το 2020

Ergo Ασφαλιστική: 
● Βραβείο Διακεκριμένου Συνεργάτη 
● 2η στη κατηγορία Νέας Παραγωγής Κλάδου Ζωής και 
Υγείας 

Interamerican Ασφαλιστική:
● 1η στη κατηγορία Εγγεγραμμένα Γενικών 
● 3η στη κατηγορία Εγγεγραμμένα Αστικής Ευθύνης & 
Τεχνικών Ασφαλειών 

Οι νέες αυτές βραβεύσεις αποτελούν μια πολύ σημα-
ντική αναγνώριση των προσπαθειών και της μακροχρό-
νιας δέσμευσής της εταιρείας στην υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν πως η εμπιστοσύνη των 
συνεργατών αποτελεί την πιο σπουδαία επιβράβευση και 
παράλληλα την κινητήρια δύναμη για όλους εμάς στη 
Mega Brokers να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικές 
και καινοτόμες υπηρεσίες. 

Συνεχίζουμε δυναμικά! 
#Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να διακρίνονται

Tremble ΕπιΤυΧιΑσ ΓιΑ ΕνΑ ξΕΧΩΡισΤο «DiamonD» 
ΤΗσ ΕλλΗνιΚΗσ οιΚονομιΑσ ΓιΑ Το 2021
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ΑΝΑΣύΣτΑΣΗ ΔίΟίΚΗτίΚΟύ ΣύΜβΟύΛίΟύ 
ΔύΝΑΜίΣ Α.Ε.Γ.Α. 

σ ε Έκτακτη Συνεδρίαση συνήλθαν οι μέτοχοι της ΔΥΝΑΜΙΣ 
Α.Ε.Γ.Α. με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανασυγκροτήθη-
κε σε σώμα ως ακολούθως

● Πρόεδρος, Γεώργιος Καλπάκος, μη Εκτελεστικό μέλος.
● Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 
Κίμων – ρεϊνίερ Ευσταθόπουλος, Εκτελεστικό μέλος.
● Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Τζανάκος, Εκτελεστικό 
μέλος.
● Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος, Εκτελεστικό μέλος.
Δανάη Καρακώστα, μη Εκτελεστικό μέλος.
● μαρία Άννα Παπαμιχαήλ, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό 
μέλος.
● μαρία Δημτσούδη, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος.

Οι μέτοχοι ευχαρίστησαν τα μέλη του απερχόμενου διοι-
κητικού συμβουλίου, κ.κ. Δημήτριο Χριστοδουλιά, Αναστά-
σιο Μάρκου, Ιωάννη Κοσμέα, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, 
Λεωνίδα Παπαγεωργίου και Σωτήριο Σώκο, για την πολύτιμη 
συμβολή τους στην σταθερά ανοδική πορεία της εταιρίας. 
Το νέο Δ.Σ. θα συνεχίσει την ανάπτυξη της εταιρίας στην 
επόμενη μέρα, αναδεικνύοντας την έννοια του Πολιτισμού 
και της Αλληλεγγύης ως συστατικού στοιχείου της ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Γεώργιος Καλπάκος,
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παραγωγη ασφαλιστρων 
ιανουαριου - ιουνιου 2021

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά 
μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά 

ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 
94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 
99,8% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προη-
γουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν 
στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 18 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του 
προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη 
σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου 
- Ιουνίου του 2021 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας 
περιόδου για το 2020 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων 
Ζωής ακολουθεί την μεθοδολογία αποτίμησης των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής 
συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιο-
δοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογα-
ριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του 
έτους και β) το 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής 
συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση1 μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’ά-
παξ καταβολής).

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

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της πα-
ραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 
2020 – Ιουνίου 2021, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλί-
σεις κατά Ζημιών.

1 «Company Valuation under IFRS», N. Antill, K. Lee, 2008, Great Britain.r
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πΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΕΓΡΑμμΕνΩν ΑσφΑλισΤΡΩν 2020-2021

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγω-
γής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το 
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2021 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου 
διαστήματος του 2020.
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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 2021 καθώς και η μεταβολή τους έναντι των αντίστοιχων του Ιουνίου του 2020.
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά1 στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήμα-
τα», μηνός Ιουνίου 2021. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκά-

λεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 15,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 (1.033 
τον Ιούνιο του 2021, έναντι 898 τον Ιούνιο του 2020).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 48 νεκροί, 65 βαριά τραυματίες και 1.150 
ελαφρά τραυματίες, έναντι 50 νεκρών, 56 βαριά τραυματιών και 1.042 ελαφρά τραυματιών τον Ιούνιο του 2020, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 4,0% σε νεκρούς και αύξηση κατά 16,1% σε βαριά τραυματίες και κατά 10,4% σε ελαφρά τραυματίες.

οδικα τροχαια ατυχηματα και παθοντεσ, ιουνιοσ 2019 - 2021*

οδικα τροχαια ατυχηματα
ιουνιοσ 2021
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οδικα τροχαια ατυχηματα κατα περιφερεια , ιουνιοσ 2021*

νεκροι κατα περιφερεια , ιουνιοσ 2021*
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Κ ορυφαίες διακρίσεις απέσπασαν οι ελληνικές ομάδες που 
συμμετείχαν στους πανευρωπαϊκούς φοιτητικούς και μα-

θητικούς διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
του Junior Achievement Europe, κατακτώντας το πρώτο και 
δεύτερο βραβείο αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, η ομάδα Swim.me που αποτελείται από φοιτη-
τές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έλαβε το πρώτο βραβείο στον Πα-
νευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φοιτητικής Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας JA Europe Enterprise Challenge 2021, παρου-
σιάζοντας το «έξυπνο» σκουφάκι για άτομα με προβλήματα 
όρασης. 

Επίσης, η ομάδα FlowOn από το Πειραματικό Λύκειο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατέκτησε το δεύτερο βραβείο 
στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας JA Europe Company of the Year 2021, με 
την «έξυπνη βρύση» που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και 
τη μετάδοση μικροβίων.

Οι δύο ομάδες εκπροσώπησαν την Ελλάδα, έχοντας λάβει 

αντίστοιχα το πρώτο βραβείο στους Πανελλαδικούς Διαγω-
νισμούς «JA Start Up 2021» και «Μαθητική Εικονική Επιχεί-
ρηση 2021» που διοργάνωσε το Junior Achievement Greece, 
με την υποστήριξη της MetLife. Η εταιρία στηρίζει εδώ και 
οκτώ χρόνια τη διοργάνωση των φοιτητικών και μαθητικών 
προγραμμάτων του Junior Achievement Greece, μέσω χορη-
γιών αλλά και με την εθελοντική συμμετοχή περισσότερων 
από 430 στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της, οι 
οποίοι έχουν εκπαιδεύσει ως μέντορες περισσότερους από 
4.500 μαθητές και φοιτητές. 

«Οι ελληνικές ομάδες για πρώτη φορά κατέκτησαν την κο-
ρυφή της Ευρώπης, με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά 
τους. Η επιτυχία τους μας γεμίζει υπερηφάνεια και αισιοδο-
ξία. Επιβεβαιώνει τη σταθερή πίστη μας στις δυνατότητες 
της νέας γενιάς της χώρας, αλλά και στο εξαιρετικό έργο που 
επιτελεί το JA Greece για την καλλιέργεια και την ανάδειξη 
αυτών των δυνατοτήτων. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!» 
δήλωσε σχετικά η κ. Θάλεια Αγγελίδη, Head of Marketing and 
Communications, MetLife Greece.

Οι πανευρωπαϊκο ί 
διαγωνισμοί πραγματο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Φε -
στιβάλ Επιχειρηματι-
κότητας GEN-E του JA 
Europe, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυ-
ακά από τις 29 Ιουνίου 
μέχρι τις 15 Ιουλίου, 
με «οικοδεσπότη» το 
Junior Achievement Λι-
θουανίας. Οι Έλληνες 
και Ελληνίδες φοιτη-
τές/τριες και μαθητές/
τριες ξεχώρισαν ανά-
μεσα σε 370.000 νέους 
από όλη την Ευρώπη, 
πο υ  έ λ α β α ν  μ έ ρ ο ς 
στους διαγωνισμούς 
κατά τη σχολική χρο-
νιά 2020 – 2021.

υπΕΡΗφΑνοι ΓιΑ ΤΑ νΕΑ ΕπιΧΕιΡΗμΑΤιΚΑ 
ΤΑλΕνΤΑ ΤΗσ ΕλλΑΔΑσ! 

Κορυφαίες διακρίσεις για τις ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του JA Europe 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

π λούσιο εκπαιδευτικό έργο παρουσιάζει η Generali το 2021, 
με δεκάδες σεμινάρια και εξειδικευμένες ψηφιακές εκπαι-

δευτικές δράσεις. Κεντρικό θέμα των σεμιναρίων αποτέλεσαν 
οι τελευταίες ψηφιακές και καταναλωτικές τάσεις της ασφα-
λιστικής αγοράς, τις οποίες η Generali σταθερά παρακολου-
θεί, σχεδιάζοντας καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις, που στόχο 
έχουν να στηρίξουν την ανάπτυξη των Συνεργατών της. 

Οι δράσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο 
ανάπτυξης για τους Συνεργάτες της ασφαλιστικούς διαμε-
σολαβητές, προσελκύοντας πάνω από 3000 συμμετοχές. Η 
εταιρεία, αξιοποιώντας από την πρώτη στιγμή όλα τα σύγ-
χρονα ψηφιακά εργαλεία, κατάφερε να σταθεί στο πλευρό 
των Συνεργατών της καλύπτοντας τις ανάγκες τους στην κα-
θημερινή παραγωγική διαδικασία. Επίσης, τους πλαισίωσε 
με ανανεωμένο εκπαιδευτικό υλικό, που απαντάει σε νέες 
ανάγκες, που δημιούργησε η ψηφιοποίηση των καθημερινών 
επαγγελματικών διαδικασιών και οι απαιτήσεις των κατανα-
λωτών. 

Με τη συμμετοχή των έμπειρων στελεχών της, αλλά και τη 
συνεργασία αναγνωρισμένων εισηγητών, διοργάνωσε από 
την αρχή του έτους, πάνω από 20 webinars, ώστε οι Συνερ-
γάτες να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες 
και διαρκώς ανανεούμενες ψηφιακές διαδικασίες, που πλαι-
σιώνουν όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες. Με στόχο 
να παρέχουν στους Συνεργάτες τη δυνατότητα να αυξήσουν 
το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και να αναβαθμίσουν το 
επαγγελματικό τους προφίλ, οι εισηγητές παρουσίασαν πρα-
κτικές συμβουλές και μεθόδους σε θέματα digital marketing, 
ψηφιακής παρουσίας και customer experience με τη χρήση 
ψηφιακών μέσων. 

Οι θεματικές που παρουσιάστηκαν ήταν: 
● “MyGenerali: Όλος ο κόσμος της Generali σε μία εφαρ-

μογή”, όπου οι Συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να περιηγη-
θούν στην ψηφιακή πύλη εξυπηρέτησης πελατών του My 
Generali και να γνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές που αυξάνουν 
την ψηφιακή τους ορατότητα και ενισχύουν την επικοινωνία 
με τους πελάτες. Επίσης, παρουσιάστηκε και η αναβαθμι-
σμένη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να προβάλλουν 
την ψηφιακή εκδοχή του επαγγελματικού τους προφίλ. Έτσι, 
ο πελάτης μπορεί να δει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του 
ασφαλιστή του σε διαφορετικά κανάλια (web & social media), 
να επικοινωνήσει μαζί του μέσω μηνύματος, e-mail ή κλήσης 
με το πάτημα ενός κουμπιού ή ακόμη και να κλείσει ψηφιακά 
ραντεβού μαζί του. 

● “Tο ψηφιακό προφίλ του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή”, 
όπου κεντρικό σημείο αποτέλεσε η αξιοποίηση των social 
media για επαγγελματική ανάπτυξη και προβολή. Το σεμινά-
ριο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, καθώς 
περιελάβανε πρακτικές μεθόδους ψηφιακής προβολής και 
επικοινωνίας, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των διαφορε-
τικών ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας (blogs, sites, social 

media) και case studies βέλτιστων πρακτικών. 
● “Ψηφιακές Διαδικασίες Κλάδου Ζωής”, που αφορούσε 

στην καθιερωμένη και πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία έκ-
δοσης, υπογραφής και παράδοσης ασφαλιστηρίου στον πε-
λάτη. Κατά τη διάρκεια του webinar οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα καινοτόμα ψηφιακά ερ-
γαλεία και τις υπηρεσίες της Generali, που εξασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη και από κάθε σημείο άμεση εξυπηρέτηση του 
πελάτη, όπως το e-Sign, το Tele Health, το e-policy delivery 
καθώς και το claims accelerator με την ψηφιακή δυνατότητα 
υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων αποζημίωσης και 
προέγκρισης νοσηλείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικα-
σία αποζημίωσης των πελατών γίνεται χωρίς προσκόμιση 
πρωτότυπων δικαιολογητικών ή περιορισμούς στο ύψος των 
εξόδων, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την εμπειρία εξυπηρέ-
τησής τους. Επιπλέον, για τους Συνεργάτες ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές απελευθερώνει παραγωγικό χρόνο και μει-
ώνει δραστικά το διαχειριστικό κόστος των αιτημάτων απο-
ζημίωσης.

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι του Τμήματος Εκπαίδευσης 
της Generali κ.κ. Νίκος Φούρλας και Χρήστος Κουτσουδά-
κης: «Στην Generali βασικό μας μέλημα είναι η ουσιαστική 
στήριξη των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να δημιουργούν 
ένα ασφαλέστερο μέλλον, φροντίζοντας για τις ζωές και τα 
όνειρά τους. Το Generali Caring Insurance Ecosystem αποτε-
λεί το μοντέλο λειτουργίας μας και βασίζεται στη λογική να 
παρέχουμε όχι απλώς προστασία από ενδεχόμενο κίνδυνο, 
αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες ευ ζην και καθημερινής 
φροντίδας. Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζουμε την ασφα-
λιστική εμπειρία, προσθέτοντας αξία σε ήδη επιτυχημένες 
ασφαλιστικές λύσεις, σχεδιάζοντας την ασφάλιση του αύ-
ριο. Στόχος μας είναι να γίνουμε πραγματικά συνοδοιπόροι 
στην ζωή των πελατών μας, Lifetime Partners. Σημείο ανα-
φοράς του Generali Caring Insurance Ecosystem αποτελεί 
και η Φροντίδα των Συνεργατών μας, που έμπρακτα εκφρά-
ζεται μέσα από τη συστηματική προσθήκη νέων ψηφιακών 
εργαλείων με σκοπό τη διαρκή υποστήριξή τους σε τρείς 
τομείς: Πώληση, Εξυπηρέτηση, Ορατότητα. Η εκπαίδευση 
και η γνώση αποτελούν βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη 
των Συνεργατών μας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη 
δημιουργία του κοινού μας μέλλοντος». 

Το επόμενο διάστημα το Τμήμα Εκπαίδευσης της Generali 
αναμένεται να ανακοινώσει το εμπλουτισμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, πιστό στη φιλοσοφία να εξελίσσει διαχρονικά 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Συνεργάτες ασφα-
λιστικούς διαμεσολαβητές και αγκαλιάζοντας καινοτόμες 
εκπαιδευτικές διαδικασίες και θεματολογίες. Οι συμμετέ-
χοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή 
ηλεκτρονικά και να υποβάλλουν ερωτήματα και θεματικές, 
που θα επιθυμούσαν να συμπεριληφθούν στους επόμενους 
κύκλους συναντήσεων. 

Η Generali ΕνισΧυΕι Τουσ συνΕΡΓΑΤΕσ ΤΗσ 
ΕπΕνΔυονΤΑσ σΤΗν ΕΚπΑιΔΕυσΗ ΚΑι ΤΗν ΤΕΧνολοΓιΑ
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Η Επιστημονική συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Εργαστηρίου 

Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμ-
μα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 
Executive Diploma in Insurance Business Administration, εμπε-
ριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνο-
γνωσία διοίκησης επιχειρήσεων και, ειδικότερα, διοίκησης 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο και-
νοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους 
διοίκησης των ασφαλιστικών εργασιών και ανάπτυξής τους 
περαιτέρω.  

Η εν λόγω Επιστημονική συνεργασία κομίζει εξαιρετικά 
σύγχρονα «εφόδια», στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και 
βιβλιογραφία Management  και  πρωτίστως,  στις απο-
δεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές  
insurance business administration και insurance operations 
management, ενώ αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, τα πλέον 
σύγχρονα μοντέλα ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργί-
ας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο θεμάτων 
digital transformation, innovation management, lean and 
agile management, digital marketing, e-business και artificial 
intelligence in insurance operations. 
 ● Πώς έχει επηρεάσει η εξελισσόμενη πανδημία τη ζωή μας, 
την επικοινωνία μας, την εργασία μας και τον τρόπο εκπαί-
δευσής μας;  
● Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πλέον είμαστε λιγότερο 
physical και citizens και περισσότερο phygital (physical και 
digital) και netizens (internet citizens);  
●  Έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι όχι μόνον οι νέοι άνθρω-
ποι, millennials και generation Y, αλλά όλοι μας επικοινωνούμε 
λιγότερο «δια ζώσης» και περισσότερο ψηφιακά, στις πλατ-
φόρμες των social media;
● Γνωρίζουμε τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του 
ασφαλιστικού επιχειρείν, πρωτίστως με «όχημα» τις ψηφια-
κές τεχνολογίες και τις πλατφόρμες των social media;
● Πώς αξιοποιούμε τις αγορές αυτών των νέων ψηφιακών 
πελατών μας και πώς προσελκύουμε αυτήν τη νέα γενιά ψη-
φιακών στελεχών μας;
●  Στο νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και στο επερχό-
μενο των εκθετικών τεχνολογιών, ποιοι είναι οι νέοι στόχοι 
μας και πώς τους επιτυγχάνουμε;

● Πώς αξιοποιούμε τους πόρους των εταιρειών μας, ανθρώ-
πινους, κεφαλαιακούς και τεχνολογικούς, προς αυτές τις 
νέες κατευθύνσεις; 
● Ποιο είναι το νέο μοντέλο management και εταιρικής δι-
ακυβέρνησης που καλούμαστε να εφαρμόσουμε στη νέα 
ψηφιακή εποχή των ανατροπών, της αβεβαιότητας, της τε-
χνητής νοημοσύνης, των εκθετικών τεχνολογιών και των τε-
χνολογιών blockchain;
● Συνειδητοποιούμε ότι ολοένα και περισσότερο νέα συστή-
ματα «κυκλικής» και ευέλικτης διοίκησης έχουν ήδη υποκα-
ταστήσει τα παραδοσιακά και πλέον δομημένα συστήματα 
management, που ίσως είχαμε συνηθίσει;
● Πώς μας επηρεάζει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας της αγοράς μας και πώς τα συστήματα των εται-
ρειών μας μπορούν να διατηρήσουν την ευελιξία και αποτε-
λεσματικότητά τους, εν μέσω της νέας εποπτείας, αλλά και 
των μεγάλων απαιτήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού τους;  
Η Επιστημονική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ασφαλιστικών Σπουδών και του Εργαστηρίου Στρατηγικής 
Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς απαντά πλήρως και εφαρμοσμένα, στα προηγούμε-
να ερωτήματα, «φωτίζει» τις πλέον απαιτητικές διαστάσεις 
τους και παρέχει άριστα «εργαλεία»  αποτελεσματικής  και 
αναπτυξιακής διοίκησης, στα συμμετέχοντα Στελέχη του 
Προγράμματος Μετεκπαίδευσης. 
 
Περιγραφή και Θεματολογία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πρωτίστως κατά 
την περίοδο της εξελισσόμενης υγειονομικής  κρίσης, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες και τα στελέχη τους αντιμετωπίζουν 
πρωτόγνωρες προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και σημαντικές 
αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν, ολοένα και πιο πολύ, το περι-
βάλλον τους, την οργανωτική τους δομή, τις λειτουργίες και 
την απόδοσή τους. Η πολυετής ύφεση της οικονομίας μας, η 
οποία προηγήθηκε της πανδημίας, έχει αφήσει το «αποτύπω-
μά» της στην απόδοση των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς 
έχουν επηρεαστεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των 
καταναλωτών και, επομένως, των δυνητικών πελατών και των 
πελατών τους.

Οι προκύπτουσες κοινωνικές αναστρωματώσεις, οι πολι-
τικές αναδιατάξεις και η ευρεία αλλαγή των συμπεριφορι-
κών προτύπων, σε συνδυασμό μάλιστα με τις έντονες αλ-

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

πΡοΓΡΑμμΑ μΕΤΕΚπΑιΔΕυσΗσ  
σΤΕλΕΧΩν ΑσφΑλισΤιΚΩν ΕπιΧΕιΡΗσΕΩν 

eXeCuTiVe Diploma in inSuranCe buSineSS aDminiSTraTion 
Σε Επιστημονική Συνεργασία του Ελληνικού ίνστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών  

με το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ΚΑθΕ ΤΡιΤΗ ΚΑι πΕμπΤΗ, 16.00 - 19.20, Απο ΤΗν ΤΡιΤΗ, 5 οΚΤΩβΡιου  
ΕΩσ ΚΑι ΤΗν πΕμπΤΗ, 25 νοΕμβΡιου 2021
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λαγές του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, καλούν τις ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να δρουν ταχέως, 
να ενεργούν προδραστικά, άρα να σκέπτονται ολοένα και 
περισσότερο στρατηγικά, σε τρόπο που η απόδοσή τους, 
η παραγωγικότητά τους και το αποτέλεσμα της εργασίας 
τους να διατηρούνται υψηλά, προς όφελος της όλης αγο-
ράς μας και του ασφαλιστικού της κοινού. 

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business 
Administration, επιδιώκει να προσφέρει άριστες γνώσεις 
και πλούσιες εμπειρίες, επιστημονικές, συστηματικές 
και εφαρμοσμένες στο εκπαιδευτικό του κοινό ως Best 
Scientific Practices που εμπλουτίζουν και ισχυροποιούν 
ακόμη πιο πολύ την τρέχουσα τεχνογνωσία του. 

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Μετεκπαίδευ-
σης, συνολικής διάρκειας εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, 
συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφι-
ακής εκπαίδευσης, e-learning, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στην προηγούμενη επιδίωξη και να 
την ικανοποιούν, ως εξής:
● Εταιρική Διακυβέρνηση και Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργά-
νωσης και Λειτουργίας της Σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχεί-
ρησης  
● Πηγές Ανάπτυξης Ασφαλιστικής Επιχειρηματικότητας, 
Σύγχρονα Μοντέλα Business και E-Business
● Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχει-
ρήσεων και Ασφαλιστικών Εργασιών, Μοντέλα Μετασχηματι-
σμού, Ψηφιοποίησης, Lean and Agile Management 
● Στελέχωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναπτυξιακή 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων . Διοίκηση Πωλήσεων και Αν-
θρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
● Στρατηγική Σκέψη, Στρατηγική Διοίκηση, Ηγεσία και Λήψη 
Αποφάσεων
● Επικοινωνία, Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και 
Customer Service Excellence, Η Ψηφιακή Αλλαγή
● Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
● Η Αναλογιστική Λειτουργία και οι Διαστάσεις της στην 
Ασφαλιστική Επιχείρηση
● Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Innovation Management και 
Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδο-
μένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνο-
γνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα 
εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό, ώστε 
να διευκολύνεται η αξιοποιήσιμη αφομοίωση των «μηνυμά-
των» του Προγράμματος και η αποτελεσματική ένταξή τους 
στο εργασιακό «ρεπερτόριο» του εκπαιδευτικού του κοινού.

 
Σε ποιους απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται σε: 
● Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλι-

στικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν τους 
εργασιακούς τους «ορίζοντες» επί θεμάτων διοίκησης επι-
χειρήσεων και να εξειδικευθούν στη συστηματική διοίκηση 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της απόδοσης της 
εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

● Νέα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομί-
σουν ολιστική τεχνογνωσία διοίκησης ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων, προς τον σκοπό διαμόρφωσης άριστων συνθηκών 
εργασιακής ανάπτυξής τους.  

● Ειδικότερα, στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, Operations, Νομικών Υπηρεσιών, Ανα-
λογιστικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, 
Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέων Αντασφά-
λισης, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτη-
σης Πελατών, που δια της αποδοτικής παρακολούθησης του 
Προγράμματος θα αντιλαμβάνονται πλήρως και σφαιρικά το 
συνολικό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρη-
σης, προς όφελος της εργασιακής τους ευελιξίας, της περαι-
τέρω προόδου τους και της ανάπτυξης της παραγωγικότητάς 
τους, υπέρ των εργοδοτικών τους οργανισμών.  

● Στελέχη των Κλάδων Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Ευθύνης, 
Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσθέσουν στην εξειδίκευ-
σή τους, στοιχεία ευρύτερης αντίληψης του ασφαλιστικού 
επιχειρείν και του μοντέλου διοίκησής του, προς όφελος της 
επαγγελματικής εξέλιξης και της απόδοσης της εργασίας 
τους.

● Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που 
θεωρούν την ανώτερη και διαρκή μετεκπαίδευσή τους, ως 
ισχυρή «βάση» προόδου τους, ανάπτυξης των εργασιών τους 
και περαιτέρω καταξίωσης του επαγγελματικού τους κύρους. 

● Στελέχη Τραπεζών, Bancassurance και άλλων Χρηματο-
οικονομικών Οργανισμών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τους 
εργασιακούς τους «ορίζοντες» ή να εξειδικευθούν στη διοίκη-
ση ασφαλιστικού περιβάλλοντος εργασίας. 

● Νέους και εμπειρότερους Επιστήμονες που σχεδιάζουν 
την εργασιακή «είσοδο» ή εξέλιξή τους στην ασφαλιστική 
αγορά και, ειδικότερα, στην αγορά των ασφαλιστικών εται-
ρειών και των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Σκοπός του Προγράμματος μετεκπαίδευσης
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και συστηματι-

κή παρουσίαση της πλέον σύγχρονης, ανταγωνιστικής και 
εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας διοίκησης ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων, διεθνούς και ελληνικής, ικανής να εγγυηθεί νέες 
παραστάσεις και ικανότητα στρατηγικής σκέψης, προς την 
κατεύθυνση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πλέον 
απαιτητικών προκλήσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται να 
επηρεάσουν τις ασφαλιστικές εταιρίες και πρωτίστως τα στε-
λέχη τους, στη μελλοντική τους προοπτική. Στο σύνολο των 
ενοτήτων του, το Πρόγραμμα επιδιώκει να εμφυσήσει στα 
συμμετέχοντα στελέχη άριστο πνεύμα διοίκησης και εμπρά-
κτως να συμβάλει στην περαιτέρω ανέλιξη των σχετικών δε-
ξιοτήτων, γνώσεων, αντιλήψεων και εμπειριών τους. 

  
Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές 

Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Προ-
γράμματος Μετεκπαίδευσης είναι: 
● O κος Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκη-
σης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης 
Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης, καθώς 
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και των Πανεπιστημίων Νεάπολης Κύπρου και Nazarbayev 
University του Καζακστάν. Ο κος Πολλάλης είναι Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτων πλού-
σιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές 
και αξιοπρόσεκτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και 
ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχει-
ρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών 
και retail business. Ο κος Πολλάλης εστιάζει το ακαδημαϊκό 
ενδιαφέρον του στους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής 
Διοίκησης, της Ηγεσίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
και των εφαρμογών τους στα συστήματα οργάνωσης και λει-
τουργίας των επιχειρήσεων έντασης εργασίας, κεφαλαίου και 
τεχνολογίας, προς τον σκοπό αποδοτικής εναρμόνισης των 
εν λόγω συντελεστών παραγωγής και, δι΄ αυτής, της μεγι-
στοποίησηςτου επιχειρησιακού αποτελέσματος και της ποι-
ότητάς του. 

Επίσης, στο Πρόγραμμα διδάσκουν:
● Ο κος Αντώνης Ζαΐρης, Καθηγητής Marketing του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Επισκέπτης Καθηγητής Στρα-
τηγικού και Τακτικού Marketing του Πανεπιστημίου Νεάπολης 
Κύπρου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διδάκτωρ Οικονομικής 
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόε-
δρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου. Ο κος Ζαΐρης 
διαθέτει πλούσια και διεθνή Επιστημονική εμπειρία, ως Κα-
θηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης 
(State University of New York), του Bolton University, του Πανε-
πιστημίου της Τουλούζης (University of Toulouse) και της Ανώ-
τατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ecole Superiere de 
Gestion) της Γαλλίας. Επίσης, διαθέτει πολυσχιδή πολιτική, 
συμβουλευτική και επιχειρησιακή εμπειρία, ως Γενικός Διευ-
θυντής του Τομέως Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ως Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως Πρόεδρος και Γε-
νικός Διευθυντής σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Ο κος Ζαΐρης έχει «πλούσια» αρθρογραφία σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ εκδό-
σεις βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων του αφορούν 
στους κύριους τομείς του διδακτικού ενδιαφέροντός του.
● O κος Συμεών Καραφόλας, Καθηγητής Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής 
και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου και Καθηγη-
τής Τραπεζικής του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διδάκτωρ Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 της Γαλλίας, ο 
κος Καραφόλας διατηρεί ενεργές ακαδημαϊκές συνεργασίες 
με Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, ενώ διετέλε-
σε Σύμβουλος των Υπουργείων Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, 
καθώς και της Ιονικής Τράπεζας. Αρθρογραφεί σε επιστημο-
νικά περιοδικά και επιθεωρήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος 
και χρηματοοικονομικής εξειδίκευσης.
● Ο κος Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. Ο κος Χυτήρης 

διαθέτει πλούσια Επιστημονική εμπειρία και διεθνείς παρα-
στάσεις στη συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, την καινοτο-
μία και τη σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρωπίνου «κεφαλαίου» 
τους. Η αρθρογραφία του φιλοξενείται σε έγκυρα επιστη-
μονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ το συγγραφικό του 
έργο περιλαμβάνει μελέτες, έρευνες και επιστημονικές εκδό-
σεις επί θεμάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησια-
κής Οργάνωσης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.
● Η κα Ελένη Πουλημενέα, Στέλεχος και International 
S o l u t i o n s  C o n s u l t a n t  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  G e n e s y s 
Telecommunications, υπεύθυνη ανάπτυξης των projects 
Customer Experience Strategy της Εταιρείας στις αγορές 
της Ελλάδος, των Βαλκανίων και του Ισραήλ, με ανώτατες, 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στους τομείς Πλη-
ροφορικής, Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, 
καθώς και Customer Experience Strategy του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς. Μέλος του Women in Technology Group, η κα 
Πουλημενέα διδάσκει θέματα Στρατηγικής Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού, Ψηφιακής Ηγεσίας και Αλλαγής, καθώς και 
επιδράσεων των εφαρμογών Customer Experience Strategy 
στο ευρύτερο οικονομικό και στο ειδικότερο επιχειρησιακό 
περιβάλλον. 

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, έμπειροι Industry 
Experts και Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, οι οποίοι διακρί-
νονται για τη διδακτική αριστεία τους, το επιστημονικό και 
συγγραφικό τους έργο, αλλά και τη «ζωντανή» σχέση τους με 
τον σύγχρονο «κόσμο» των επιχειρήσεων, την πραγματικότη-
τά του και τις απαιτήσεις του. 

 
Διάρκεια, Ημερομηνίες  
και Περιβάλλον Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 
εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης 
ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, 
e-learning. Θα διεξάγεται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφι-
ακής εκπαίδευσης, webinar, και εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, 
σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-
19.20, από την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 25 
Νοεμβρίου 2021.  

 
Δίδακτρα Προγράμματος 
Εταιρίες – μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: € 1.000
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 800 ανά συμ-
μετοχή
Εταιρίες - μη μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: € 1.200
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 1.000 ανά συμ-
μετοχή
μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
● εξατομικευμένες συμμετοχές: € 500
Το Ινστιτούτο παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των δι-
δάκτρων σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις.
● Εξέταστρα Πιστοποίησης: € 80

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, θα γίνονται δε-
κτές έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021.

θεματα εκπαιδευσήσ
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αγορεσ χρήματοσ - κεφαλαιου

ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στο τέλος του πρώ-
του εξαμήνου του 2021, εμφανίζει θετικά αποτελέ-

σματα με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων 
στα €20,4 δισ. αυξημένο κατά 12,63% από την 31.12.2020. 
Η αυξητική τροχιά που σημειώθηκε στον κλάδο ήδη από 
τον Ιούνιο 2020, μετά τις πρώιμες αρνητικές επιπτώσεις 
της πανδημίας COVID-19 που κατεγράφησαν στο πρώτο 
τρίμηνο του 2020, συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2021.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2021 
αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2020

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής 
διαχείρισης:
● Με 30.06.2021, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που δια-
χειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του 
συνολικού ενεργητικού κατά 11,4% από το προηγούμενο 
τρίμηνο και 21,7% από την αρχή του έτους, με το συνολικό 
ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 
€9,85 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €7,4 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2,45 
δισ.).

Οι εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ συνεχίζουν και το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021, για πέμπτο συνεχιζόμενο τρί-
μηνο, με αυξημένες εισροές ύψους €800 εκ. Από την αρχή

του έτους οι συνολικές εισροές κεφαλαίων ξεπερνάνε τα 
€1,37 δισ.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεκίνησε με θετικές απο-
δόσεις τις οποίες κατέγραψαν σχεδόν όλες οι κατηγορίες 
κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α., όπου ξεχωρίζουν οι Μετοχικοί Ανα-
πτυσσομένων Αγορών 17,27%, οι Μετοχικοί Αναπτυγμένων 
Αγορών 14,43%, οι Μετοχικοί Ελλάδας 13,62% και οι Μετο-
χικοί Ευρωζώνης 12,87%.
● Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των 
υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της Ε.Θ.Ε. την 
30.06.2021, κατέγραψε επίσης αύξηση στα ενεργητικά 
κατά 7,64% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε 
€7.357 εκ. Στα μέλη της Ε.Θ.Ε. έχει προστεθεί και η SAFE 
ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.
● Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύ-
σεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε 
αύξηση 12,63% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 
€131,4 εκ.
● Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων 
σε ακίνητα με 31.12.2020 (τελευταία δημοσιευμένα στοι-
χεία), παρέμεινε σταθερό στα €3.034

η αγορα των συλλογικων επενδυσεων  
στο B’ τριμηνο του 2021
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1 3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών 371.765,97 36.236,96 0,01% 10,2593 3,98%
2 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό 7.219.573,68 1.237.674,18 0,21% 5,8332 3,56%
3 ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 27.778.071,63 1.977.563,89 0,33% 14,0466 1,78%
4 ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic  54.382.868,92 8.756.035,73 1,47% 6,2109 0,52%
5 ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 227.121,19 35.924,06 0,01% 6,3223 0,86%
6 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic  4.413.554,41 487.512,53 0,08% 9,0532 -1,59%
7 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC 190.739.131,20 14.915.917,79 2,51% 12,7876 2,31%
8 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 51.552,83 4.010,65 0,00% 12,854 2,51%
9 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 5.096.711,81 47.686,31 0,01% 106,88 2,63%
10 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 6.437.229,43 1.159.831,70 0,19% 5,5501 2,08%
11 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 10.325.916,03 68.950,52 0,01% 149,7584 1,70%
12 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 14.867.325,12 646.907,14 0,11% 22,9822 1,49%
13 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 153.985.568,30 7.077.476,41 1,19% 21,7571 2,32%
14 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 67.546.962,87 3.047.328,37 0,51% 22,166 2,66%
15 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 118.773.688,40 22.826.387,34 3,83% 5,2034 5,64%
16 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 37.950.997,41 7.092.118,04 1,19% 5,3512 6,18%
17 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 18.824.109,90 1.971.943,13 0,33% 9,546 -2,02%
18 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 3.297.260,42 340.568,02 0,06% 9,6817 -1,77%
19 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) 107.010,10 9.713,95 0,00% 11,0161 2,08%
20 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.011.278,60 92.065,53 0,02% 10,9843 1,89%
21 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) 634.188,69 58.675,62 0,01% 10,8084 1,70%
22 ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.860.288,29 109.828,93 0,02% 16,9381 1,74%
23 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 217.241,07 12.659,91 0,00% 17,1598 2,02%
24 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Β)  196.227,50 11.867,89 0,00% 16,5343 1,27%
25 ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 13.828.059,22 4.201.654,65 0,71% 3,2911 -0,91%
26 ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού  661.071,94 72.226,03 0,01% 9,1528 0,76%
27 Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας 4.754.882,97 657.180,53 0,11% 7,2353 1,67%
28 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 51.124.925,53 5.265.142,44 0,88% 9,7101 -0,48%
29 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 9.572.487,17 737.787,87 0,12% 12,9746 0,53%
30 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 88.802.936,93 5.331.069,49 0,90% 16,6576 3,92%
31 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 23.467.427,23 595.583,26 0,10% 39,4024 0,78%
32 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 61.134.920,36 55.593.734,78 9,34% 1,0997 2,92%
33 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 194.511.695,28 114.141.014,92 19,17% 1,7041 3,67%
34 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 64.421.812,01 3.916.802,94 0,66% 16,4475 3,92%
35 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 1.260.757,62 32.284,41 0,01% 39,0516 0,78%
36 EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 11.223.196,69 963.298,44 0,16% 11,6508 2,97%
37 EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 72.345.020,55 16.209.133,32 2,72% 4,4632 0,44%
38 EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 38.091.192,40 10.894.309,34 1,83% 3,4964 2,66%
39 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 27.276.523,03 2.768.210,96 0,47% 9,8535 -0,19%
40 EUROBANK I (LF) Global Bond 1.393.198,49 105.963,50 0,02% 13,1479 0,82%
41 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 34.741.470,29 1.962.596,77 0,33% 17,7018 4,48%
42 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 6.476.922,06 147.934,30 0,02% 43,7824 1,42%
43 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 5.347.726,92 502.434,57 0,08% 10,6436 2,75%
44 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 5.583.677,56 5.021.926,51 0,84% 1,1119 3,34%
45 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 27.646.811,97 15.787.206,02 2,65% 1,7512 3,95%
46 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.022.926,32 4.429.732,11 0,74% 4,5201 0,71%
47 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 2.783.310,01 771.097,85 0,13% 3,6095 3,36%
48 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 1.331.489,89 114.283,33 0,02% 11,6508 2,97%
49 EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4.234.598,48 949.646,35 0,16% 4,4591 0,44%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 
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50 INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) 588.715,90 54.149,17 0,01% 10,8721 1,10%
51 INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) 215.924,23 19.917,60 0,00% 10,8409 1,11%
52 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 4.403.973,49 452.195,50 0,08% 9,7391 -0,49%
53 INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 215.397,25 12.930,36 0,00% 16,6583 3,93%
54 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 6.450.451,69 525.870,36 0,09% 12,2662 3,85%
55 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.636.619,69 42.791,51 0,01% 38,2464 2,30%
56 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.487.311,94 953.433,78 0,16% 51,9043 1,10%
57 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό  3.677.243,41 97.139,29 0,02% 37,8554 2,05%
58 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 143.765.628,06 2.894.520,85 0,49% 49,6682 0,08%
59 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 6.389.860,81 277.854,68 0,05% 22,9971 0,37%
60 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 14.140.756,40 946.328,02 0,16% 14,9428 1,11%
61 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 32.329.914,22 1.610.729,09 0,27% 20,0716 -0,77%
62 MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 5.836.824,59 446.127,83 0,07% 13,0833 1,60%
63 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A 7.240.982,03 6.138,04 0,00% 1179,69 -0,55%
64 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B 35.779.431,88 29.456,02 0,00% 1214,67 -0,53%
65 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 582.376,86 69.834,05 0,01% 8,3394 0,72%
66 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 27.054.542,61 1.594.727,51 0,27% 16,965 1,32%
67 Optima smart cash ομολογιακό (R) 13.475.312,57 2.489.748,68 0,42% 5,4123 0,60%
68 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL 15.846.255,34 1.630.150,16 0,27% 9,72 -0,61%
69 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL 10.474.225,36 1.178.272,38 0,20% 8,8896 3,10%
70 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL 1.877.256,41 9.779,82 0,00% 191,95 -2,21%
71 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE 970.430,24 99.918,18 0,02% 9,7122 -0,47%
72 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 4.723.326,25 451.974,45 0,08% 10,4504 2,11%
73 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 25.547.417,50 14.993.817,68 2,52% 1,7039 3,68%
74 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund  289.387,14 22.272,88 0,00% 12,9928 0,53%
75 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 20.278.817,55 1.217.563,23 0,20% 16,6552 3,93%
76 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 4.240.942,85 107.639,64 0,02% 39,3995 0,78%
77 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.743.679,41 1.585.652,67 0,27% 1,0996 2,91%
78 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund  17.203.421,49 1.291.272,66 0,22% 13,3228 3,13%
79 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond  3.760.161,22 122.803,24 0,02% 30,6194 0,52%
80 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 1.373.877,98 135.920,52 0,02% 10,108 1,06%
81 THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 3.193.224,74 498.366,95 0,08% 6,4074 5,73%
82 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών 31.652.521,27 3.446.600,82 0,58% 9,1837 2,46%
83 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων  392.865.941,28 112.261.740,61 18,86% 3,4996 -0,11%
84 ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 95.300.742,35 11.363.734,16 1,91% 8,3864 1,36%
85 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 46.758.001,38 4.322.027,74 0,73% 10,8185 -0,66%
86 ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.991.754,79 2.655.457,81 0,45% 7,5286 1,93%
87 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 20.738.560,73 1.528.553,60 0,26% 13,5674 0,68%
88 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.778.941,82 451.684,90 0,08% 10,5803 2,88%
89 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 175.292.153,17 5.694.972,48 0,96% 30,7802 1,30%
90 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 12.801.410,63 980.140,29 0,16% 13,0608 2,59%
91 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) 7.002.610,99 2.077.986,43 0,35% 3,3699 2,23%
92 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 30.032.622,97 18.323.220,86 3,08% 1,639 0,34%
93 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 4.915.626,03 431.782,71 0,07% 11,3845 1,53%
94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 12.126.298,23 1.365.528,25 0,23% 8,8803 1,17%
95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 12.128.360,11 1.096.938,39 0,18% 11,0566 -0,02%
96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 14.317.565,21 3.804.220,62 0,64% 3,7636 -0,38%
97 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) 45.848,59 4.121,47 0,00% 11,1243 0,25%
98 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 13.915.018,92 1.169.075,63 0,20% 11,9026 4,98%
99 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 334.125.048,20 28.353.569,76 4,76% 11,7842 4,49%
100 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.735.268,06 343.727,85 0,06% 13,7762 0,71%
101 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 106.230.442,70 5.975.592,90 1,00% 17,7774 0,16%
102 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 20.370.529,26 1.473.227,43 0,25% 13,8271 1,01%
103 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) 4.241.857,16 416.403,75 0,07% 10,1869 0,65%
104 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) 145.359.909,00 27.689.149,59 4,65% 5,2497 0,45%
105 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) 10.123.582,09 988.780,14 0,17% 10,2385 0,76%
 ΣΥΝΟΛΑ 3.482.998.990,74 595.284.674,23 100,00%  1,59%

1,59%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021
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1 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  12.642.834,54 1.116.148,58 0,20% 11,3272 20,43%
2 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 44.479.082,64 4.710.506,93 0,85% 9,4425 20,47%
3 3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 1.411.618,83 86.964,29 0,02% 16,2322 21,53%
4 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 17.014.853,34 5.102.529,59 0,92% 3,3346 24,88%
5 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 740.956,33 140.106,58 0,03% 5,2885 24,37%
6 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 10.052.579,08 2.249.283,55 0,41% 4,4692 19,93%
7 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 263.027.588,80 24.349.437,75 4,39% 10,8022 19,99%
8 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 7.936.724,63 694.623,37 0,13% 11,4259 22,77%
9 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ 19.586.028,42 882.175,00 0,16% 22,202 14,34%
10 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 44.999.210,55 1.738.970,07 0,31% 25,8769 21,39%
11 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 170.001,76 6.317,00 0,00% 26,9118 22,22%
12 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I 2.450.043,90 19.458,97 0,00% 125,9082 17,19%
13 ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R 7.574.258,91 1.372.862,39 0,25% 5,5171 16,40%
14 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 8.574.460,48 54.738,54 0,01% 156,6439 25,46%
15 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 68.222.509,82 4.416.440,83 0,80% 15,4474 24,79%
16 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 24.957.556,29 4.632.277,21 0,84% 5,3878 14,01%
17 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic  72.931.507,61 5.356.906,88 0,97% 13,6145 20,67%
18 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional 29.275.518,79 2.012.106,76 0,36% 14,5497 23,71%
19 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 1.136.415,57 63.951,97 0,01% 17,7698 13,62%
20 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.096.945,95 72.317,08 0,01% 15,1686 17,78%
21 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Β) 971.543,19 64.867,79 0,01% 14,9773 17,63%
22 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Ι) 559.503,82 36.678,62 0,01% 15,2542 18,56%
23 ATHOS High Peaks - Ελλ. Μετ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατ. Μεριδίων B) 1.142.273,94 78.718,12 0,01% 14,5109 20,32%
24 ATHOS High Peaks - Ελλ. Μετ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατ. Μεριδίων Α) 3.075.417,58 210.870,02 0,04% 14,5844 20,62%
25 ATHOS High Peaks – Ελλ. Μετ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατ. Μεριδίων I) 1.134.694,51 76.551,29 0,01% 14,8227 21,24%
26 ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8.880.190,43 11.178.690,78 2,02% 0,7944 18,57%
27 EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe 3.168.357,37 3.327.582,77 0,60% 0,9521 21,19%
28 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 11.448.443,23 6.948.148,22 1,25% 1,6477 16,63%
29 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 33.961.732,59 141.877.925,05 25,60% 0,2394 14,44%
30 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 727.309,45 46.546,40 0,01% 15,6255 21,19%
31 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 1.069.824,53 649.026,50 0,12% 1,6484 16,63%
32 EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 20.296.441,24 6.271.125,14 1,13% 3,2365 16,94%
33 EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 48.920.451,12 10.134.529,16 1,83% 4,8271 14,58%
34 EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe 1.083.076,83 1.003.156,07 0,18% 1,0797 22,25%
35 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 6.460.974,11 3.444.665,59 0,62% 1,8756 17,36%
36 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 10.352.180,77 37.965.820,40 6,85% 0,2727 15,60%
37 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.495.166,38 295.387,49 0,05% 5,0617 15,74%
38 EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού  187.912,95 58.099,63 0,01% 3,2343 16,94%
39 EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 3.418.374,08 707.758,16 0,13% 4,8299 14,58%
40 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 17.052.343,27 5.128.744,26 0,93% 3,3249 18,25%
41 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 803.377,06 828.629,94 0,15% 0,9695 21,40%
42 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1.895.834,06 1.171.936,04 0,21% 1,6177 16,43%
43 INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 7.721.176,80 230.525,15 0,04% 33,4939 16,94%
44 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 43.636.868,83 4.196.011,41 0,76% 10,3996 14,53%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 
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45 INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.141.909,09 329.623,30 0,06% 3,4643 19,37%

46 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.335.992,58 123.654,94 0,02% 10,8042 15,54%
47 INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 8.355.816,53 710.551,32 0,13% 11,7596 22,32%
48 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 36.833.903,58 3.399.486,36 0,61% 10,8351 18,10%
49 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC 3.802.343,05 770.754,38 0,14% 4,9333 3,91%
50 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 14.050.838,62 9.438.689,07 1,70% 1,4886 18,53%
51 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.317.303,91 193.117,79 0,03% 27,534 24,05%
52 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A 1.087.347,96 685,78 0,00% 1585,57 16,61%
53 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B 8.298.996,76 5.208,80 0,00% 1593,27 16,63%
54 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A 2.660.198,83 865,70 0,00% 3072,88 20,77%
55 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B 32.695.414,50 10.428,67 0,00% 3135,15 20,79%
56 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 58.201.148,08 4.556.810,58 0,82% 12,7723 20,80%
57 Optima ελληνικό μετοχικό (R)  17.121.422,42 14.822.845,44 2,67% 1,1551 16,09%
58 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL 1.306.317,14 4.265,74 0,00% 306,23 12,02%
59 PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund 3.927,30 4.125,41 0,00% 0,952 21,20%
60 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 206.420,16 125.319,65 0,02% 1,6471 16,63%
61 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 19.442.477,47 81.203.209,62 14,65% 0,2394 14,44%
62 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 251.808,74 152.906,94 0,03% 1,6468 16,63%
63 Phoenix ελληνικό μετοχικό 1.095.410,24 2.532.768,97 0,46% 0,4325 15,09%
64 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.199.071,62 2.330.782,58 0,42% 0,9435 21,33%
65 TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού 12.803.624,39 1.750.632,36 0,32% 7,3137 8,63%
66 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 57.434.124,33 1.285.459,29 0,23% 44,6798 20,07%
67 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 9.629.539,22 2.094.973,00 0,38% 4,5965 14,94%
68 Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) 969.955,35 87.168,67 0,02% 11,1273 11,27%
69 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 91.846.559,40 22.216.600,61 4,01% 4,1341 16,92%
70 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 55.361.043,43 33.203.119,65 5,99% 1,6673 16,95%
71 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 3.806.733,47 769.009,68 0,14% 4,9502 12,16%
72 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 13.880.664,60 2.807.898,97 0,51% 4,9434 12,15%
73 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 29.477.206,55 3.120.758,82 0,56% 9,4455 19,70%
74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) 2.328.034,18 621.715,64 0,11% 3,7445 10,01%
75 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  3.880.506,23 182.218,17 0,03% 21,2959 21,45%
76 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 9.869.448,53 570.647,24 0,10% 17,2952 21,81%
77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  2.975.625,59 239.695,44 0,04% 12,4142 16,76%
78 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 53.888,77 4.377,38 0,00% 12,3107 17,60%
79 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 37.047.754,00 11.743.484,40 2,12% 3,1547 15,79%
80 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 8.797.348,11 556.833,82 0,10% 15,7989 20,83%
81 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 10.665.110,25 754.978,65 0,14% 14,1264 19,88%
82 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 44.880.717,03 33.184.626,95 5,99% 1,3525 18,91%
83 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 627.791,64 129.626,92 0,02% 4,8431 18,40%
84 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 9.820.910,04 781.137,42 0,14% 12,5726 16,63%
85 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 87.798.402,54 17.817.955,62 3,22% 4,9275 15,57%
86 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 40.040.647,79 3.335.825,62 0,60% 12,0032 17,04%
87 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) 9.491.670,51 934.263,30 0,17% 10,1595 1,59%
88 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) 2.181.942,12 212.664,92 0,04% 10,26 2,60%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.628.821.481,03 554.131.890,90 100,00%  17,65%

18,01%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) 5.894.141,42 586.682,16 0,99% 10,0466 -0,19%

2 ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 9.972.010,43 3.140.900,09 5,30% 3,1749 -0,21%
3 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ 

Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 6.521.388,73 1.129.095,92 1,90% 5,7758 -0,22%
4 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 30.180.491,22 13.540.047,19 22,84% 2,229 -0,23%
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) 289.372.232,80 24.935.842,74 42,07% 11,6047 -0,27%
6 ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε 42.194.124,44 3.016.525,10 5,09% 13,9877 -0,41%
7 INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού 35.363.673,12 3.473.101,48 5,86% 10,1822 -0,42%
8 EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού 23.490.229,45 7.450.139,18 12,57% 3,153 -0,48%
9 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 6.797.941,81 2.004.959,74 3,38% 3,3906 -0,55%

ΣΥΝΟΛΑ 449.786.233,42 59.277.293,59 100,00%  -0,33%
-0,33%

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 4.831.972,19 1.298.073,28 0,47% 3,7224 14,51%
2 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 12.312.111,33 730.473,64 0,26% 16,855 14,13%
3 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 748.057,12 49.353,21 0,02% 15,1572 13,53%
4 THETIS Μικτό 1.920.260,63 931.450,81 0,34% 2,0616 13,34%
5 TRITON Μικτό 22.506.452,42 2.272.099,11 0,82% 9,9056 12,44%
6 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional 6.615,98 304,84 0,00% 21,7031 11,98%
7 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 88.228.485,58 6.011.470,70 2,17% 14,6767 11,83%
8 ATTICA Μικτό Εξωτερικού 16.076.171,69 4.384.238,58 1,58% 3,6668 11,10%
9 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 405.910.040,30 19.222.144,96 6,93% 21,1168 11,09%
10 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 28.752.393,36 5.001.549,88 1,80% 5,7487 10,69%
11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 491.311,06 36.524,28 0,01% 13,4516 10,50%
12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) 4.074.018,73 319.785,43 0,12% 12,7399 10,47%
13 3Κ Α/Κ Μικτό  6.409.785,25 1.252.127,37 0,45% 5,1191 10,44%
14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) 7.366.467,77 990.595,58 0,36% 7,4364 10,35%
15 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY 

BALANCED FUND (I) 4.401.116,03 393.342,24 0,14% 11,189 10,24%
16 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 67.449.018,41 4.234.888,45 1,53% 15,927 10,04%
17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 55.253.954,82 16.630.611,19 6,00% 3,3224 9,69%
18 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) 9.060.370,79 885.528,98 0,32% 10,2316 9,66%
19 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 9.589.302,83 999.147,88 0,36% 9,5975 9,62%
20 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAIN. BALANCED FUND (P) 24.835.039,33 2.267.201,51 0,82% 10,9541 9,62%
21 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 2.512.885,82 121.755,71 0,04% 20,6388 9,52%
22 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 1.163.467.432,69 142.038.299,48 51,24% 8,1912 9,40%

ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MIKTA

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021
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ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 

23 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 556.297,38 44.337,82 0,02% 12,5468 9,39%
24 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO 12.274.914,74 2.872.426,73 1,04% 4,2734 9,33%
25 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 56.892.956,37 3.587.730,38 1,29% 15,8576 9,04%
26 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 310.001,17 84.671,98 0,03% 3,6612 8,85%
27 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83.015.131,89 5.659.446,80 2,04% 14,6684 8,84%
28 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό  18.766.832,26 936.391,42 0,34% 20,0417 8,78%
29 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 21.757.488,08 1.435.102,37 0,52% 15,1609 8,49%
30 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι 2.445.123,54 19.789,91 0,01% 123,5541 8,41%
31 PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 6.869.768,97 5.994.743,83 2,16% 1,146 8,02%
32 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 21.204.775,94 1.504.539,11 0,54% 14,0939 7,99%
33 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 18.887.496,75 16.501.286,41 5,95% 1,1446 7,96%
34 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 1.927.745,86 167.508,88 0,06% 11,5083 7,85%
35 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 46.824.249,11 16.838.115,49 6,07% 2,7808 7,39%
36 Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ 956.843,23 376.510,46 0,14% 2,5413 7,21%
37 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 9.505.462,54 557.632,57 0,20% 17,0461 7,19%
38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό  19.874.684,03 941.070,99 0,34% 21,1192 7,18%
39 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό  20.303.794,40 1.757.133,81 0,63% 11,5551 7,17%
40 Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 871.222,96 52.030,39 0,02% 16,7445 7,00%
41 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ 20.954.454,83 2.222.790,02 0,80% 9,4271 5,91%
42 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B 12.706.816,02 12.651,58 0,00% 1004,37 5,59%
43 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A 517.471,96 510,67 0,00% 1013,33 5,57%
44 GMM WORLD BALANCED FUND 2.863.810,01 418.258,28 0,15% 6,847 5,11%
45 INTERLIFE Μικτό  21.916.275,08 1.517.158,79 0,55% 14,4456 4,55%
46 ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό  22.903.370,88 1.739.291,16 0,63% 13,1682 3,48%
47 PRELIUM B (LF) Total Return 869.328,19 70.529,78 0,03% 12,3257 3,33%
48 PRELIUM A (LF) Total Return 2.362.342,10 212.749,26 0,08% 11,1039 2,62%
49 TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class 7.146.058,89 682.649,66 0,25% 10,4681 4,68%
50 Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) 8.837.756,64 858.976,21 0,31% 10,2887 2,89%
51 Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) 417.051,32 39.393,76 0,01% 10,5867 5,87%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.380.942.789,27 277.176.395,60 100,00%  8,63%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 8,88%

1 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.398.951,72 49.201,10 0,04% 28,4333 22,66%
2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 38.614.047,60 1.397.624,99 1,09% 27,6283 22,03%
3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Institutional 909.047,88 46.214,92 0,04% 19,67 18,93%
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 10.476.265,36 712.879,76 0,56% 14,6957 18,37%
5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 27.551.084,36 1.445.612,41 1,13% 19,0584 18,32%
6 MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 466.089,59 54.469,93 0,04% 8,5568 17,84%
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 25.680.819,02 1.220.137,41 0,96% 21,0475 17,56%
8 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I 50.789.457,47 3.769.695,71 2,95% 13,4731 17,31%
9 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR 50.318.889,35 3.783.855,24 2,96% 13,2983 16,69%
10 MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.906.934,03 1.074.521,18 0,84% 6,4279 15,83%
11 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 122.427,69 50.124,74 0,04% 2,4425 15,81%
12 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 15.257.505,17 757.821,61 0,59% 20,1334 15,75%
13 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 21.074.997,58 2.975.540,68 2,33% 7,0827 15,07%
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14 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 249.063,04 117.355,92 0,09% 2,1223 14,98%
15 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 3.525.284,27 1.668.360,04 1,31% 2,1131 14,87%
16 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 173.411.317,70 82.024.820,24 64,25% 2,1141 14,87%
17 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 2.408.538,31 1.139.234,01 0,89% 2,1142 14,86%
18 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend  257.991,24 122.048,86 0,10% 2,1138 14,86%
19 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 8.698.231,97 1.444.711,38 1,13% 6,0207 13,99%
20 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.422.527,63 66.222,42 0,05% 21,4811 13,86%
21 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.515.410,65 71.686,04 0,06% 21,1396 13,67%
22 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 7.798.494,65 368.524,79 0,29% 21,1614 13,67%
23 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 59.904.020,32 2.833.595,29 2,22% 21,1406 13,67%
24 S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 15.889.510,97 671.820,91 0,53% 23,6514 13,29%
25 EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets 12.107,41 8.693,51 0,01% 1,3927 9,00%
26 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 36.983,37 30.613,87 0,02% 1,2081 8,27%
27 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 897.652,99 743.525,09 0,58% 1,2073 8,27%
28 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL 

EMERGING MARKETS 17.367,85 14.384,80 0,01% 1,2074 8,27%
29 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 11.241.600,24 9.309.936,19 7,29% 1,2075 8,27%
30 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 7.547.469,59 6.249.979,44 4,90% 1,2076 8,27%
31 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 784.823,08 22.439,11 0,02% 34,9757 6,22%
32 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic  51.697.384,27 1.538.589,65 1,21% 33,6005 5,49%
33 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 3.694.243,17 321.123,70 0,25% 11,5041 4,94%
34 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 4.131.751,30 981.540,02 0,77% 4,2095 4,14%
35 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD 5.135.080,97 570.449,76 0,45% 9,0018 8,36%
36 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS 76.148,93 3.599,08 0,00% 21,1579 6,77%
 ΣΥΝΟΛΑ 609.919.520,74 127.660.953,79 100,00%  13,20%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 13,53%

1 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 37.267.557,54 26.592.337,11 7,90% 1,4014 15,37%
2 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 2.538,08 157,00 0,00% 16,1661 12,39%
3 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 589.671,97 33.907,02 0,01% 17,3909 12,06%
4 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 110.939,68 6.380,80 0,00% 17,3865 12,06%
5 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High  17.426.135,12 1.002.050,28 0,30% 17,3905 12,06%
6 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 23.689.728,12 1.531.850,38 0,46% 15,4648 11,88%
7 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 106.135,54 6.862,19 0,00% 15,4667 11,88%
8 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend US 1.156.428,59 74.777,40 0,02% 15,4649 11,88%
9 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 7.295.278,55 471.682,52 0,14% 15,4665 11,88%
10 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 1.624,27 120,00 0,00% 13,5356 10,22%
11 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS 94.328,01 7.290,45 0,00% 12,9386 9,81%
12 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 9.571.207,65 739.774,95 0,22% 12,938 9,81%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΙΚΤΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 224.156,13 20.000,00 0,27% 11,2078 0,48%
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 53.493.416,32 4.159.378,40 57,12% 12,8609 0,22%
3 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 23.744.653,50 2.075.633,39 28,51% 11,4397 0,12%
4 Optima global bond fund of funds ομολογιακό 3.752.680,29 1.026.592,29 14,10% 3,6555 -1,11%
 ΣΥΝΟΛΑ 81.214.906,24 7.281.604,08 100,00%  -0,07%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 -0,07%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
31/8/2021

Μερίδια 
31/8/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2021

Δ% από 
1/1/2021 

13 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 66.075.014,43 51.436.615,77 15,28% 1,2846 9,60%
14 PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL 7.683.760,45 628.385,21 0,19% 12,23 8,90%
15 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I  33.874.703,29 2.662.906,64 0,79% 12,721 8,68%
16 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 785.973,17 144.112,07 0,04% 5,4539 8,40%
17 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR 60.411.815,43 4.831.228,74 1,44% 12,5044 8,19%
18 PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL 10.364.141,66 839.387,77 0,25% 12,35 8,14%
19 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 82.953.950,54 5.884.002,32 1,75% 14,0982 8,11%
20 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 59.200.519,07 13.332.491,36 3,96% 4,4403 8,09%
21 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.608.289,24 891.632,50 0,26% 1,8038 8,07%
22 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 67.829.486,52 12.697.019,46 3,77% 5,3422 7,93%
23 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend Global 1.021.047,24 610.578,03 0,18% 1,6723 7,61%
24 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 5.026.941,22 3.004.958,67 0,89% 1,6729 7,61%
25 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 5.839.462,20 3.490.552,80 1,04% 1,6729 7,61%
26 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 103.186.203,30 61.677.949,21 18,33% 1,673 7,61%
27 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 17.816.327,15 10.655.478,05 3,17% 1,672 7,61%
28 PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL 8.404.693,60 721.438,56 0,21% 11,65 6,59%
29 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium  102.883,59 7.444,42 0,00% 13,8202 5,70%
30 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium 9.658.221,31 698.902,52 0,21% 13,8191 5,70%
31 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium  101.042.724,80 7.311.367,77 2,17% 13,8199 5,70%
32 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 26.397.452,12 1.884.290,49 0,56% 14,0092 5,31%
33 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) 5.862.900,00 538.334,82 0,16% 10,8908 3,77%
34 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) 172.104.179,80 76.800.936,47 22,82% 2,2409 3,35%
35 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 1.560.970,22 577.916,41 0,17% 2,701 3,17%
36 PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low  10.406,00 927,87 0,00% 11,215 2,46%
37 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 9.865.102,94 879.983,64 0,26% 11,2106 2,46%
38 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low  335.069.692,50 29.887.202,77 8,88% 11,2111 2,46%
39 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 1.725.011,69 153.865,59 0,05% 11,2112 2,46%
40 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I  32.444.826,60 3.197.990,05 0,95% 10,1454 -0,19%
41 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR 22.969.369,03 2.283.326,86 0,68% 10,0596 -0,38%
42 Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD 10.238.121,99 1.186.757,41 0,35% 8,627 3,85%
43 Eurobank LF FOF - Global Protect 80 72.214.694,13 6.916.448,36 2,06% 10,441 4,41%
44 ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 649.899,83 216.666,67 0,06% 2,9995 -0,02%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.431.310.358,18 336.518.289,34 100,00%  7,28%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 7,61%
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π ιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει 
η Generali μέσα από μία σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών 

και συνεργειών με διεθνείς φορείς. Την τελευταία τριετία, οι 
πράσινες επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 6 δις ευρώ, 
ενώ ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου με πράσινα προϊόντα 
συνεχίζεται σταθερά.

Η δέσμευση της Generali για βιωσιμότητα κατευθύνεται 
πλέον σε νέους φιλόδοξους στόχους για ένα μέλλον με μη-
δενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αξιοποιώντας τα 
αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί. 

Η στρατηγική της Generali για το κλίμα 
Η νέα στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή 

παρουσιάστηκε¹ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni 
Generali, υπό την προεδρία του Gabriele Galateri di Genola. 
Η στρατηγική, επικαιροποιεί και επεκτείνει το υφιστάμενο 
σχέδιο του Ομίλου που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, 
σχετικά με την επενδυτική πολιτική και τη λειτουργία του Ομί-
λου, έχοντας ως στόχο τη δέσμευσή της για τη μείωση των 
κλιματικών επιπτώσεων. Μεταξύ των βασικών στόχων περι-
λαμβάνονται:

● € 8,5 - € 9,5 δισεκατομμύρια νέων πράσινων και επενδύσε-
ων βιώσιμης ανάπτυξης κατά την περίοδο 2021-2025 

● Πλάνο πρωτοβουλιών για τον πλήρη αποκλεισμό των 
επενδύσεων και των δραστηριοτήτων στον τομέα του θερμι-
κού άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ και στον υπόλοιπο κόσμο 

● Σταδιακή απαλλαγή του χαρτοφυλακίου άμεσων επενδύ-
σεων άνθρακα έως το 2050 

Η στρατηγική του Ομίλου συμπεριλαμβάνει ενέργειες σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας του, καταγράφοντας συ-
γκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με:

ΑμΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
● 8,5 - 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ νέων πράσινων και επενδύ-

σεων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ 2021 και 2025. Αυτό συνά-
δει με τον προηγούμενο στόχο των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για το διάστημα 2019-2021, ο οποίος ξεπεράστηκε ένα χρόνο 
νωρίτερα και ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος 
του 2020· 

● όλο και πιο μεγαλύτερη εφαρμογή των κριτηρίων για την 
αποεπένδυση από τον τομέα του άνθρακα, προς τη σταδια-
κή και πλήρη κατεύθυνση των επενδύσεων σε πράσινες και 
βιώσιμες δραστηριότητες. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στη 
μη ανάληψη κινδύνων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
τον τομέα του θερμικού άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ έως 
το 2030 και το 2040 στον υπόλοιπο κόσμο. 

● σταδιακή απαλλαγή του χαρτοφυλακίου άμεσων επενδύ-

σεων από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Αυτό συνάδει με 
τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C και με τη δέσμευση που 
ανέλαβε στο πλαίσιο της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άν-
θρακα των Ηνωμένων, Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance,. 
Ως ενδιάμεσος στόχος για το 2025, η Generali θα μειώσει τις 
εκπομπές άνθρακα για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο (εταιρικά 
ομόλογα, εισηγμένα ίδια κεφάλαια) κατά 25% και θα ευθυ-
γραμμιστεί το χαρτοφυλάκιο ακινήτων με το στόχο του 1,5° C. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ UNDERWRITING 
● μείωση της ελάχιστης τρέχουσας έκθεσης στον τομέα 

του θερμικού άνθρακα, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενική 
έκθεση έως το 2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ και έως το 2038 
στον υπόλοιπο κόσμο· 

● ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δέσμευση να μην ασφα-
λίζονται πλέον δραστηριότητες υψηλού αποτυπώματος άν-
θρακα. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση να μην αναλαμβάνο-
νται πλέον κίνδυνοι που συνδέονται με την εξόρυξη και την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων, από πίσσας, από κοιτάσματα 
σχιστολιθικού σχιστόλιθου (πετρέλαιο και αέριο) ή που εξάγο-
νται στην αρκτική ζώνη, τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοικτή 
θάλασσα. 

ΔΕΣμΕΥΣΗ ΤώΝ ΕΝΔΙΑΦΕρΟμΕΝώΝ μΕρώΝ  
ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ «ΔΙΚΑΙΗ μΕΤΑΒΑΣΗ» 

● δέσμευση να εμπλέξει τα ενδιαφερόμενα μέρη στη δη-
μιουργία ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών και στην 
υποστήριξη μιας «δίκαιης μετάβασης». Για το λόγο αυτό, η 
Generali θα δεσμεύσει μέσω του επενδυτικού της χαρτοφυλα-
κίου έως το 2025, τουλάχιστον 20 εταιρείες  υψηλής έντασης 
άνθρακα για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, προκει-
μένου να οδηγήσει την αλλαγή. 

ΕΚμΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠώμΑΤΟΣ ΑΝΘρΑΚΑ  
ΤώΝ ΛΕΙΤΟΥρΓΙώΝ ΤΟΥ ΟμΙΛΟΥ

● φιλοδοξία της να εκμηδενίσει τις επιπτώσεις της στο πε-
ριβάλλον το 2040, με ενδιάμεσο στόχο την επίτευξη κλιματι-
κής ουδετερότητας έως το 2023

● Μείωση εκπομπών αερίων που προέρχονται από τη λει-
τουργία κτηριακών εγκαταστάσεων και τις μετακινήσεις, κατά 
τουλάχιστον 25% σε σχέση με το 2019· 

● αγορά ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές, όπου 
είναι δυνατόν, και περαιτέρω δέσμευση για επενδύσεις με 
ενεργειακή απόδοση. 

Ο Group CEO Philippe Donnet δήλωσε: «Ο Όμιλος Generali 

βιΩσιμΗ ΑνΑπΤυξΗ & ΑπΕξΑΡΤΗσΗ Απο Τον ΑνθΡΑΚΑ, 
σΤΡΑΤΗΓιΚΗ πΡοΤΕΡΑιοΤΗΤΑ ΓιΑ ΤΗν Generali
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ανακοινώνει νέους φιλόδοξους 
στόχους για τη στρατηγική του 
για το κλίμα, σύμφωνα με τη δέ-
σμευση και τις πεποιθήσεις του 
στον συγκεκριμένο τομέα και 
αξιοποιώντας τα αποτελέσματα 
που έχουν, ήδη, επιτευχθεί. Ει-
δικότερα, τα 6 δισεκατομμύρια 
ευρώ νέων πράσινων και βιώσι-
μων επενδύσεων που πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά την τελευταία 
τριετία μας επέτρεψαν να ξεπε-
ράσουμε τους προκαθορισμέ-
νους στόχους μας νωρίτερα από 
το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύουμε 
ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 
χρηματοδότηση της «Δίκαιης 
Μετάβασης» για ένα μέλλον μη-
δενικού αποτυπώματος άνθρακα, 
βοηθώντας τους δημόσιους ορ-
γανισμούς να αναλάβουν τις απαραίτητες δράσεις».

Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣμΙΑ ΠρώΤΕΥΟΥΣΑ  
ΒΙώΣΙμΗΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ 

Επίσης, στην τελευταία σύνοδο κορυφής G20 για το κλίμα 
που φιλοξενήθηκε αρχές Ιουλίου στη Βενετία, ο κ. Philippe 
Donnet παρουσίασε τη δέσμευση του ασφαλιστικού κλά-
δου να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία 
μηδενικών εκπομπών μηδενικών εκπομπών ως πρεσβευτής 
της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, 
Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance. 

Ο Όμιλος Generali είναι ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας, βα-
σικός στόχος της οποίας είναι η μετάβαση σε χαρτοφυλάκια 
μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Οχτώ από 
τους παγκόσμιους ηγέτες τον χώρο της ασφάλισης - ΑΧΑ, 
Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re και Zurich 
Insurance Group — έχουν δεσμευθεί να διαδραματίσουν ενερ-
γό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια παγκόσμια 
οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Ο CEO Philippe Donnet τόνισε κατά την ομιλία του: “… Η 
σύμπραξη με τα Ηνωμένα Έθνη  μας επιτρέπει να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας δυνάμεις που συμμερίζονται αυτόν τον κοινό 
στόχο για την επίτευξη ενός σημαντικού και πιο μακροχρόνιου 
αποτελέσματος. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Είμαι υπερή-
φανος που παρουσιάζω αυτήν την πρωτοβουλία εξ ονόμα-
τος της Συμμαχίας στην πόλη της Βενετίας ενώπιον ηγετών 
από τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου. Η Generali 
έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Βενετία και φέτος, στην 190ή 
επέτειό μας, θα ξανανοίξουμε το ιστορικό κτήριο Procuratie 
Vecchie στην πλατεία του Αγίου Μάρκου το οποίο και θα απο-

τελεί την έδρα του παγκόσμιου δικτύου πρωτοβουλιών κοινω-
νικής υπευθυνότητας Human Safety Net. Είμαστε υπερήφανοι 
που στηρίζουμε την πόλη και τους ανθρώπους της στην κοινή 
μας φιλοδοξία να αποτελέσει η Βενετία παγκόσμια πρωτεύου-
σα της βιώσιμης ανάπτυξης.”

Η Generali γιορτάζει φέτος 190 χρόνια ιστορίας με μια σει-
ρά πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
της αποκατάστασης του Procuratie Vecchie στη Βενετία, 
υπό την επίβλεψη του παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα David 
Chipperfield. Το ιστορικό κτήριο θα ανοίξει τις πύλες του στο 
κοινό για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια. Το ιστορικό ορόση-
μο θα γίνει ο παγκόσμιος κόμβος του Ιδρύματος Human Safety 
Net και θα είναι ένας νέος, ζωντανός χώρος για τη φιλοξενία 
τακτικών δημόσιων εκθέσεων, εκδηλώσεων και συζητήσεων 
σχετικά με πιεστικές κοινωνικές και δημογραφικές προκλή-
σεις από τη φτώχεια έως τη μετανάστευση. Μαζί με τις αρχές 
της Βενετίας και με την υποστήριξη της ιταλικής κυβέρνησης, 
η Generali δεσμεύεται να υποστηρίξει τη φιλοδοξία της πόλης 
να γίνει η παγκόσμια πρωτεύουσα της βιωσιμότητας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι η Generali συμπεριλήφθη-
κε το 2020 για 3η συνεχή χρονιά στο δείκτη  Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI) και για 2η φορά στο δείκτη 
Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Πρό-
σφατα, ως αναγνώριση του έργου της η Lucia Silva, Επικε-
φαλής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
του Ομίλου έλαβε, τιμητική διάκριση στην κατηγορία “βιώσι-
μη ανάπτυξη” στα βραβεία “Geneva Association’s Women in 
Insurance”, στόχος των οποίων είναι η αναγνώριση των γυναι-
κών στον κλάδο της ασφάλισης, το έργο των οποίων συμβάλ-
λει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. 

Ο Philippe Donnet, CEO του Ομίλου Generali
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«ν ούμερο 1» επιχειρηματικό κίνδυνο για το 2021 θεω-
ρούν τα περιστατικά επιθέσεων στον κυβερνοχώρο 

οι 4 στις 10 εταιρείες παγκοσμίως (το 40%). Η πλειονότητα 
των εταιρειών, πάντως, χαρακτηρίζει τις κυβερνοεπιθέσεις 
και τις παραβιάσεις δεδομένων ως τον τρίτο μεγαλύτερο 
κίνδυνο, ικανό να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα και 
προκαλώντας τεράστιο οικονομικό πλήγμα.

Στην πρώτη θέση της λίστας των επιχειρηματικών κινδύ-
νων για το 2021 οι επιχειρήσεις τοποθετούν την πιθανότητα 
διακοπής της λειτουργίας τους και στη δεύτερη το ξέσπα-
σμα της πανδημίας της COVID-19. Οι εξελίξεις της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας, ο ανταγωνισμός, οι 
νεοεισερχόμενοι παίκτες και οι συγχωνεύσεις - εξαγορές, 
κατατάχθηκαν ως ο τέταρτος μεγαλύτερος κίνδυνος για το 
2021, με μερίδιο 19% μεταξύ των ερωτηθέντων.

Πριν από την πανδημία, τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο 
ήταν ο νούμερο ένα επιχειρηματικός κίνδυνος παγκοσμίως, 
αναγκάζοντας εταιρείες σε όλο τον κόσμο να δαπανήσουν 
δισεκατομμύρια σε προϊόντα και υπηρεσίες κυβερνοασφά-
λειας. Σύμφωνα με την έρευνα του Allianz Risk Barometer, τα 
περιστατικά στον κυβερνοχώρο κατατάχθηκαν ως ο τρίτος 
μεγαλύτερος επιχειρηματικός κίνδυνος παγκοσμίως, κυρίως 
λόγω της ραγδαίας πορείας της οικονομίας προς την ψηφιο-
ποίηση, που τροφοδοτείται από την πανδημία. 

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο 
αναγνωρίζουν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο ως σημαντι-
κότερο πρόβλημα από την απώλεια φήμης, τις μακροοικο-

νομικές εξελίξεις και τους πολιτικούς κινδύνους. 
Δαπάνες
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Buy Shares, η 

παγκόσμια δαπάνη για προϊόντα και υπηρεσίες κυβερνο-
ασφάλειας θα φτάσει τα $131,8 δισ. το 2021. Το 2020 κα-
ταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμοί δαπάνησαν πάνω 
από $120 δισ. σε προϊόντα και υπηρεσίες κυβερνοασφά-
λειας, $8 δισ. περισσότερα από ό,τι πριν το ξέσπασμα της 
πανδημίας. Μέχρι το 2025, οι παγκόσμιες δαπάνες για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προβλέπεται να αγγίξουν τα 
$210 δισ.

“Οι εταιρείες και οι οργανισμοί, παγκοσμίως, χάνουν δισε-
κατομμύρια λόγω εγκλήματος στον κυβερνοχώρο κάθε χρό-
νο. Παρ’ όλο που οι περισσότεροι αύξησαν σημαντικά τους 
προϋπολογισμούς για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι 
παραβιάσεις δεδομένων, το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), 
οι επιθέσεις λογισμικού ή η κατασκοπεία εξακολουθούν να 
αποτελούν τεράστια απειλή για τις δραστηριότητές τους”, 
αναφέρει το Buy Shares .

Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, όπως η ανάλυση κινδύ-
νων δεδομένων και η ανακάλυψη ευπαθειών, είναι ο μεγαλύ-
τερος και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας ολόκληρης 
της αγοράς, που αναμένεται να φθάσει σε αξία τα $61,4 δισ. 
φέτος. 

Ακολουθούν το λογισμικό και το hardware για κυβερνοα-
σφάλεια, με έσοδα $44,3 δισ. και $26 δισ. αντίστοιχα.
ΠΗΓΗ: SEPE.GR

ΕΡΕυνΑ
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