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μετάλλάξη «ΌμικρΌν»

άναμένεται  
να αυξήσει την πίεση  

στα Συστήματα Υγείας
εΘνικη άΣΦάλιΣτικη 

Τίμησε τους συνεργάτες  
τού Εlite Club  

Μεσιτών - Πρακτόρων

τράΠεΖά τηΣ ελλάΔΌΣ 
Στατιστικά στοιχεία 

 τρίτου τριμήνου

EAEE 
Ενισχυμένες κατά  
9,3% οι πωλήσεις  

στο εννεάμηνο
 2021 







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

10. INTERAMERICAN
Οι θέσέισ τησ για την Υγέια, στΟ 

σΥνέδριΟ τΟΥ έλληνΟαμέρικανικΟΥ 
έμπΟρικΟΥ έπιμέλητηριΟΥ

21. NP ΑσφΑλιστική
μέ ανΟδικΟΥσ ρΥθμΟΥσ σΥνέχιστηκέ 
η αΥξηση των ΟικΟνΟμικων μέγέθων 

τησ  στΟ 9μηνΟ τΟΥ 2021

ο Jaime Anchustegui, CEO International  
της Generali

Ο Ν. Μακρόπουλος, Πρόεδρος και CEO  
της «Ευρώπη Ασφαλιστική»

O Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος  
της Ευρωπαϊκής Πίστης

Ο Γ. Βελιώτης, γεν. διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής  
και Υγείας, με τον συντονιστή Γιάννη Υφαντόπουλο

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

8. GENERAlI
έπισκέψη τΟΥ Jaime anchustegui, ceO 

internatiOnal τησ generali

18. ΕΥΡΩΠή ΑσφΑλιστική 
Υψηλέσ έπιδΟσέισ τΟ έννέαμηνΟ  

τΟΥ 2021

17. ΕΥΡΩΠΑϊκή Πιστή ΑΕΓΑ
ΟικΟνΟμικα απΟτέλέσματα 9μηνΟΥ 

2021: Υψηλη παραγωγικη αναπτΥξη 

6. GRoupAMA ΑσφΑλιστική   
στην αθηνα πραγματΟπΟιηθηκέ η έτησια 

παγκΟσμια σΥναντηση τΟΥ ΟμιλΟΥ 



ΤΕΥΧΟΣ 126 ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  3

περιεχόμενα

29. AIG 
νέα σΥνέργασια τησ aig eurOPe s.a.,  

μέ την eurOP assistance s.a. 

36.
ή Εθνική 
ΑσφΑλιστική  
τιμήσΕ 
τοΥσ σΥνΕΡΓΑτΕσ  
τοΥ ElitE Club 
μΕσιτΩν -  
ΠΡΑκτοΡΩν

43. ΥδΡοΓΕιοσ ΑσφΑλιστική 
έπένδΥΟντασ μέ ασφαλέια

στη θέτικη πλέΥρα τησ ζωησ

34. EuRolIfE ffH
γιΟρτασέ την ημέρα παιδιΟΥ έγκαινιαζΟντασ 

παιδικΟ σταθμΟ στΟν δημΟ αγραφων

Ο Giuseppe Zorgno, Country Manager  
της AIG EUROPE S.A. στην Ελλάδα

Από αριστερά:  
Γιάννης Σηφάκης,  
Μιχάλης Τάτσης και  
Σταύρος Κωνσταντάς

Ο Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της «Υδρόγειος Ασφαλιστική»

22 HDi Global SE
O ΟμιλΟσ talanx βρισκέται λιγΟ πριν 

την πληρη έπιτέΥξη τΟΥ έτησιΟΥ στΟχΟΥ τΟΥ

O Νότης Βαγιακάκoς, Managing Director  
του Ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Eurolife FFH στο κόψιμο της κορδέλας
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Η παραλλαγή Όμικρον, για τα χαρακτηριστικά της 
οποίας αναμένεται να γνωρίζουμε περισσότερα 

τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμάται ότι θα αυξήσει 
την πίεση στα Συστήματα Υγείας. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε για το εν-
δεχόμενο «να υπάρξουν μελλοντικές εξάρσεις της 
COVID-19, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επι-
πτώσεις». Κάλεσε τα 194 μέλη του να επιταχύνουν 
τα εμβολιαστικά τους προγράμματα, ειδικά σε σχέση 
με τις ευάλωτες ομάδες, υπογραμμίζοντας πως «συ-
νολικά ο παγκόσμιος κίνδυνος από το νέο στέλεχος 
Όμικρον εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός».

Έως σήμερα δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι που να 
συνδέονται με το στέλεχος Όμικρον. Χρειάζονται, 
λένε, περαιτέρω έρευνες προκειμένου να απαντηθεί 
εάν και κατά πόσο διαφεύγει της προστασίας που 
προσφέρουν τα υπάρχοντα εμβόλια και οι προηγού-
μενες μολύνσεις. Ενώ μόλις στις 24 Νοεμβρίου ενη-
μερώθηκε ο ΠΟΥ πρώτη φορά για το νέο στέλεχος 
Όμικρον, ήδη αυτό έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. 
Φυσικά η χώρα μας δεν θα μπορούσε να αποτελεί 
εξαίρεση.

Με νεότερες οδηγίες προς χώρες-μέλη ο ΠΟΥ τις 
καλεί να υιοθετούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου 
και να προσαρμόζονται ανάλογα σε ό,τι αφορά τα 
διεθνή ταξίδια. Οι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις 
στις διεθνείς μεταφορές και εφοδιαστικές αλυσίδες 
επιβάλλουν «αναλογικότερες» αντιδράσεις.

Εν μέσω πανδημικής κρίσης και αναπόφευκτων οι-
κονομικών επιπτώσεων, οδεύουμε προς το τέλος του 
2021. Το έτος κατά το οποίο η οικονομική δραστηρι-
ότητα στην Ελλάδα έτρεξε με ταχείς ρυθμούς. Μετά 
τη σημαντική ύφεση του 2020 λόγω COVID-19 και των 
εξ αυτού περιοριστικών μέτρων, στο τρέχον έτος ση-
μειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ 6,3% κατά το α´ εξάμηνο. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στο β´ τρίμηνο και την αύξηση 
16,2% που παρουσίασε. Την ανάκαμψη τροφοδότησε 
η αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση και η αύξηση των 
εξαγωγών αγαθών αλλά και -κυρίως- των υπηρεσιών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το πρώτο εννεάμηνο του 
2021 μιλάνε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε ετή-
σια βάση και για πέμπτο τρίμηνο σε τριμηνιαία βάση, 
με ισχυρούς ρυθμούς ανάκαμψης. Το πραγματικό 
ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 

13,4% σε ετήσια βάση, ενώ και σε τριμηνιαία βάση 
καταγράφεται αύξηση 2,7%.

Η ισχυρή ανάκαμψη του εννεαμήνου 2021 οδήγησε 
στην ανάκτηση μεγάλου μέρους των απωλειών που 
προκάλεσε η υφεσιακή διαταραχή του 2020. Εκτι-
μάται ότι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε κατά 
8,9% σε ετήσια βάση, 9,5% χωρίς εποχική διόρθωση. 
Υπενθυμίζεται η μείωση 9,3% την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
το α´ εξάμηνο του 2021 το ενεργητικό των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων συνέχισε την ανοδική πορεία των 
τελευταίων ετών, διαμορφούμενο στα 20,2 δισ. ευρώ 
έναντι 19,79 δισ. ευρώ την 31/12/2020. Τα κρατικά 
ομόλογα παραμένουν η κύρια κατηγορία επενδύσεων 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), ο μακρο-
οικονομικός και πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και ο 
κίνδυνος αγοράς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ως 
συνέπεια της αβεβαιότητας στις οικονομικές προο-
πτικές. Η εποπτική αρχή της χώρας μας εκτιμά πά-
ντως ότι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά παραμένει χαμηλός, καθώς όλες 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη φε-
ρεγγυότητας μεγαλύτερο του 140%. Τα ίδια κεφά-
λαια υπερβαίνουν την κεφαλαιακή απαίτηση κατά 
40%. Εκτιμάται ωστόσο ότι ο κίνδυνος μειωμένης 
κερδοφορίας, κυρίως σε μακροχρόνια βάση, παρα-
μένει υψηλός, λόγω της πιθανής μείωσης στη ζήτη-
ση των μη υποχρεωτικών ασφαλίσεων. Εκτίμηση με 
την οποία φαίνεται να συμφωνούν οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και να προβαίνουν σε σταδιακό επανα-
προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου τους. 
Στοιχεία επαναπροσδιορισμού αποτελούν η παραγω-
γή και διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μειωμένης 
κεφαλαιακής απαίτησης και η κατάλληλη τιμολό-
γηση προϊόντων που διαθέτουν σε νέους πελάτες, 
συνεκτιμώντας τη μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων 
κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Κάπως έτσι οδεύουμε προς το τέλος του έτους και 
καλό είναι να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους 
γύρω μας. Ας έχουμε όλοι και όλες καλές γιορτές με 
υγεία και ένα ειρηνικό, παραγωγικό 2022.

ed i to r i a l

παραλλαγη ομικρον

ενδεχεται να αυξησει την πιεση 
στα συστηματα υγειασ 



Καθημερινή ενημέρωση 
 για τα νέα της ασφαλιστικής αγοράς 

periodiko-euroasfalistiki.gr

210 3302 843 info@periodiko-euroasfalistiki.gr
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Συμμετείχε η ηγεσία του Ομίλου και περισσότερα από 150 υψηλόβαθμα στελέχη 

Η ετήσια συνάντηση (Convention)  
των στελεχών από όλες τις θυ-

γατρικές παγκοσμίως του ομίλου 
Groupama, πραγματοποιήθηκε φέ-
τος στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετα-
νία στην Αθήνα, από τις 3 έως τις 5 
Νοεμβρίου. Περισσότερα από 150 
υψηλόβαθμα στελέχη συμμετείχαν 
στη συνάντηση, κατά την οποία ανα-
λύθηκαν τα συνολικά αποτελέσματα 
του Ομίλου, αλλά και των κατά τόπους 
θυγατρικών του, πραγματοποιήθηκαν 
παρουσιάσεις από την Groupama 
Ασφαλιστική, αξιολογήθηκαν τα δι-
δάγματα των προκλήσεων που αντιμε-
τωπίστηκαν και τέθηκαν οι στόχοι για 
το άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον. 

Ο Όμιλος Groupama παρέχει ένα 
ευρύ φάσμα ασφαλιστικών, τραπεζι-
κών και χρηματοοικονομικών υπηρε-
σιών και απασχολεί σήμερα περίπου 
32.000 εργαζομένους σε 10 χώρες, 
κυρίως της Ευρώπης, αλλά και της 
Ασίας, όπως η Κίνα, καλύπτοντας τις 
ανάγκες πάνω από 12 εκ. πελατών. 
Αποτελεί, μάλιστα, τον μοναδικό γαλ-
λικό όμιλο ασφαλίσεων που δραστηριοποιείται σήμερα 
στην ελληνική αγορά μέσω της Groupama Ασφαλιστικής, 
η οποία μετρά περισσότερα από 90 χρόνια επιτυχημένης 
πορείας, τα τελευταία δώδεκα ως 100% θυγατρική του 
Ομίλου Groupama. 

Στο πλαίσιο του International Convention – το οποίο 
πραγματοποιήθηκε μετά από αναβολή δύο ετών λόγω 
πανδημίας-  η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στα θέματα 
ψηφιακού μετασχηματισμού και αναβάθμισης των εσωτε-
ρικών λειτουργιών του Ομίλου, όσο και στο ζήτημα της 
βιωσιμότητας, το οποίο αποτελεί πλέον κορωνίδα της 
υπεύθυνης εταιρικής στρατηγικής.  Με την ολοκλήρωση 
των εργασιών, τα στελέχη του Ομίλου Groupama ανανέ-
ωσαν με αισιοδοξία το ραντεβού τους για την επόμενη 

συνάντησή τους το 2022.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, 

Χρήστος Κάτσιος ανέφερε στο περιθώριο της συνάντη-
σης: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που, παρά τις αντίξοες συν-
θήκες, καταφέραμε να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα, το 
International Convention του Ομίλου Groupama. Μάς τιμά 
ιδιαίτερα η παρουσία στη χώρα μας στελεχών- συναδέλ-
φων μας- από όλο τον πλανήτη, οι οποίοι μοιράστηκαν τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τα πρόσφατα διδάγματά τους. 
Ανταλλάσσοντας απόψεις για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό, την εταιρική υπευθυνότητα, αλλά και την εσωτερική 
λειτουργία των εταιρειών μας, καταλήξαμε σε χρήσιμα συ-
μπεράσματα, τα οποία θα αποτελέσουν την πυξίδα για το 
μέλλον του Ομίλου».

σΤΗν ΑθΗνΑ πρΑγμΑΤοποιΗθΗκε φεΤοσ  
Η εΤΗσιΑ πΑγκοσμιΑ σΥνΑνΤΗσΗ  

ΤοΥ ομιΛοΥ Groupama 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, Χρήστος Κάτσιος

Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
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Τ α γραφεία της Generali επισκέφθηκε προ ημερών ο κ. 
Jaime Anchustegui, CEO International της Generali, 

στέλνοντας ένα δυναμικό μήνυμα για το μέλλον και την 
πορεία της εταιρείας, τόσο σε παγκόσμιο όσο και τοπικό 
επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Anchustegui 
και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής κ.κ. Riccardo 
Candoni, Regional Manager International, Patricia Espirito 
Santo, Head HR International, Valentina Sarrocco, Head 
of Legal International και Lorenzo Ioan, Head of Business 
Transformation, συναντήθηκαν με τη Διοίκηση της Generali 
Hellas και ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών της 
συγχώνευσης.

‘Oπως τόνισε και ο ίδιος, η επίσκεψη στην Ελλάδα απο-
τελεί μέρος της πρώτης, μετά την πανδημία, διεθνούς 
αποστολής της αντιπροσωπείας του International Business 
Region του Ομίλου- όπου ανήκει και η Ελλάδα-γεγονός που 
σηματοδοτεί τη σημαντική επένδυση που έχει πραγματο-
ποιηθεί στην ελληνική αγορά. Απευθυνόμενος στους ερ-
γαζόμενους εξέφρασε την βαθιά ικανοποίησή του για την 
πορεία των έργων και την τήρηση των προγραμματισμένων 
ενεργειών, προκειμένου να επιτευχθούν η ομαλή συνέχιση 
εργασιών αλλά και οι επιχειρηματικοί στόχοι για το 2021. 

Αναφερόμενος στην 30ετή εμπειρία του ως στέλεχος 
του ασφαλιστικού Ομίλου Generali και έχοντας υπηρετήσει 
από θέσεις ευθύνης τόσο του τεχνικού (technical) ασφαλι-
στικού τομέα όσο και του λειτουργικού (operational), ο κ. 
Jaime Anchustegui τόνισε ότι: «Η ομάδα του International 
Business Region του Ομίλου, στέκεται αρωγός στις προ-
σπάθειες της τοπικής Διοίκησης για την επίτευξη του βέλ-
τιστου αποτελέσματος και είμαι σίγουρος ότι οι απαιτού-
μενες ενέργειες θα ολοκληρωθούν με επιτυχία, θέτοντας 
τα θεμέλια για μια επιτυχή πορεία το επόμενο διάστημα». 
Ενώ, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους τόνισε ότι «απο-
τελούν μέλη ενός επιτυχημένου οργανισμού με παγκόσμια 
παρουσία, που κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο retail 
ασφαλίσεων στην Ευρώπη, τον καλύτερο δείκτη combined 
ratio στον κλάδο και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, η οποία δι-
ατηρήθηκε ακόμη και εν μέσω πανδημίας, λόγω της στα-
θερής επένδυσης στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία, 
εκπληρώνοντάς την υπόσχεσή της Generali να αποτελεί 

τον Lifetime Partner των πελατών της». 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον CEO της Generali 

στην Ελλάδα κ. Δημητρίου και τον κ. Anchustegui να τονί-
ζουν, ότι καθώς η λειτουργική και νομική ένωση προχωρά, 
ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας είναι οι Άν-
θρωποι και δεσμεύτηκαν από κοινού «…στη μέγιστη δια-
φάνεια της επικοινωνίας, τη συνεχή ανατροφοδότηση και 
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με όρους αξιο-
κρατίας, σεβασμού της διαφορετικότητας και συμμετοχής 
στο νέο μέλλον, που ανοίγεται για τον οργανισμό με την 
ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, η οποία αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως αρχικά 
είχε ανακοινωθεί». 

επισκεψΗ ΤοΥ Jaime anchusteGui,  
ceo international ΤΗσ Generali,  

σΤΗν εΛΛΑδΑ
Με αφορμή τις εργασίες απορρόφησης της πρώην AXA Ασφαλιστική ΑΕ, από την Generali

ο Jaime Anchustegui, CEO International της Generali

«Η ομάδα του International Business 
Region του Ομίλου, στέκεται αρωγός 
στις προσπάθειες της τοπικής Διοίκη-
σης για την επίτευξη του βέλτιστου απο-
τελέσματος » 
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μινεΤΤΑ ΑσφΑΛισΤικΗ

εβδομΑδΑ κοινΩνικΗσ  
ΥπεΥθΥνοΤΗΤΑσ 2021

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχωρά-
ει για 3η συνεχόμενη χρονιά στη 

διοργάνωση Εβδομάδας Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο της Εβδο-
μάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
από 6 έως και 12 Δεκεμβρίου, θα διε-
ξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός δράσε-
ων κοινωνικού χαρακτήρα – ενδεικτικά 
αναφέρονται ορισμένες εξ’ αυτών:

● ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στα Κε-
ντρικά Γραφεία της Εταιρίας

● ΔΕΙΠΝΑ ΑΓΑΠΗΣ για άστεγους

● ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΑΒΕΡΗ για την οδική 
συμπεριφορά σε σχολική μονάδα στην 
Άμφισσα

● ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 
- Συγκέντρωση Βιβλίων

● ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ-
ΡΑ σε δημοτικό σχολείο της Αττικής

● ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WORKSHOP «Αλλάζω σημαίνει άλ-
λα-ΖΩ»

● ΑΝΙΜΑ - Διαδικτυακό πρόγραμμα για τους μικρούς 
μας φίλους

● ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε δημοτικό σχολείο, 
σε συνεργασία με τον οργανισμό we4all

● ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του Ιδρύματος Άγιος Πολύκαρπος

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, με 
ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά και των ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με την Εται-
ρία.

Η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας κυρία 
Βασιλική Ζορμπά αναφέρει:

«Η Εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της προς την Κοι-
νωνία με συνέπεια, εδώ και μισό αιώνα. Σκοπός μας είναι, 
ιδιαίτερα σε εποχές όπου επικρατεί αβεβαιότητα, να εί-
μαστε κοντά στον άνθρωπο και να ενισχύουμε το αίσθη-

μα της ασφάλειας. Υιοθετώντας μία θετική στάση ζωής, 
προσφέροντας τον χρόνο και τη βοήθειά μας, ακόμα και 
ένα χαμόγελο, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, έχουμε 
περισσότερες πιθανότητες να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί 
βοηθώντας τους άλλους, μαθαίνουμε πως να βοηθάμε 
τους εαυτούς μας.

«Υιοθετώντας μία θετική στάση ζωής, 
προσφέροντας τον χρόνο και τη βοή-
θειά μας, ακόμα και ένα χαμόγελο, καλ-
λιεργώντας την ενσυναίσθηση, έχουμε 
περισσότερες πιθανότητες να ζήσουμε 
καλύτερα. Γιατί βοηθώντας τους άλ-
λους, μαθαίνουμε πως να βοηθάμε τους 
εαυτούς μας»
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Α ξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή 
της INTERAMERICAN στις ερ-

γασίες του 20ου ετήσιου Συνεδρί-
ου HealthWorld του ΕλληνοΑμερι-
κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(AMCHAM), το οποίο διεξήχθη στις 
25 και 26 Οκτωβρίου σε υβριδική 
μορφή, με γενικό θέμα «Pandemic 
Crisis: The Day After», υπό την αιγί-
δα του Υπουργείου Υγείας και θε-
σμικών οργανισμών του φαρμάκου 
και των ιατρικών και βιοτεχνολογι-
κών προϊόντων υγείας. Το συνέδριο 
HealthWorld, το οποίο έχει αναδει-
χθεί σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό δι-
αλόγου της πολιτικής, της ιατρικής, 
της ακαδημαϊκής/επιστημονικής 
κοινότητας, αλλά και των επαγγελ-
ματιών του τομέα της υγείας, απο-
σκοπεί στην κατάθεση προτάσεων 
και αναζήτηση λύσεων στα σημα-
ντικά προβλήματα που απασχολούν 
τον κλάδο υγείας, με σκοπό τη βελ-
τίωση των υπηρεσιών υγείας και της 
ποιότητας ζωής, όπως και της ασφάλειας των ασθενών. Η 
εταιρεία ήταν και μεταξύ των χορηγών του συνεδρίου, που 
τιμήθηκαν στο τέλος των εργασιών από το AMCHAM για τη 
συνεισφορά τους.

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων 
Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, συμμετείχε στη 
συζήτηση με θέμα: «Health Insurance as a Parameter for 
Public Health System Reformation», που συντόνισε ο Γιάν-
νης Υφαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής των Οικονομικών 
της Υγείας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. Στο πάνελ συμμετείχαν και η Μαργαρίτα Αντωνάκη, 
γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος, ο Νικόλαος Κικίλιας, προϊστάμενος τμήματος Δι-
απραγμάτευσης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ και ο 
Ηλίας Κυριόπουλος, fellow in Health Economics, Department 
of Health Policy - London School of Economics & Political 
Science (LSE). Εισαγωγικά, ο συντονιστής κ. Υφαντόπουλος 
παρουσίασε την εξέλιξη των δαπανών Υγείας στη χώρα μας 
(στοιχεία 2019), σύμφωνα με τα οποία στις τρεις περιοχές 
των δαπανών: κράτος, ιδιώτες, ασφάλιση υγείας, ο δημό-
σιος τομέας παρουσιάζεται ιδιαίτερα συρρικνωμένος από 

το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης (2009), με το κόστος να 
μεταφέρεται στις ιδιωτικές δαπάνες (out of pocket) και στην 
ιδιωτική ασφάλιση. Όπως επεσήμανε, το ερώτημα είναι αν 
το οικονομικό φορτίο που επωμίζονται τα νοικοκυριά για την 
Υγεία μετατρέπεται σε ιδιωτική ασφάλιση ή δημιουργεί κα-
ταστροφικές δαπάνες και με ποιές επιπτώσεις.

Ποιές είναι οι προκλήσεις για την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά στην Υγεία; Πόσο έτοιμες είναι οι ασφαλιστικές εται-
ρείες να προχωρήσουν σε στρατηγικές συμμαχίες με διοι-
κητικά, οικονομικά, τεχνολογικά, στρατηγικά και ευρωπαϊκά 
κίνητρα; Μέσα στο σύνθετο Σύστημα Υγείας, πόσο έτοιμες 
είναι να προσφέρουν ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα, να 
διαπραγματευθούν με την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική 
και προσιτή ασφάλιση, να συζητήσουν συνέργειες με τους 
λοιπούς stakeholders (νοσηλευτήρια, φαρμακευτικές εται-
ρείες κ.λπ.);

Στα ερωτήματα του συντονιστή, ο κ. Βελιώτης απάντησε 
παρατηρώντας ότι ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα πληρώνει 
δύο ή τρεις φορές για τις ίδιες παροχές, λόγω των παράλλη-
λων μη συνεργαζόμενων συστημάτων. Εστίασε στη λανθα-
σμένη προσέγγιση του σημερινού μοντέλου των υπηρεσιών 

οι θεσεισ τησ INTERAMERICAN  
για την υγεια, στο συνεδριο HEAlTHWoRld 

του ελληνοαμερικανικου  
εμπορικου επιμελητηριου

Ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας 
της INTERAMERICAN, με τους Νικόλα Μπακατσέλο, πρόεδρο και Ηλία Σπυρτούνια, 
γενικό διευθυντή του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κατά τη βράβευση 
των χορηγών.
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φροντίδας της Υγείας που είναι επικεντρωμένο στο νοσο-
κομείο και όχι στον ασθενή - τον πολίτη, πραγματικότητα 
που το καθιστά αναποτελεσματικό, όπως φάνηκε και κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Έφερε ως παράδειγμα τη δια-
χείριση των χρονίων παθήσεων, που βαρύνουν τις ασφαλι-
στικές δαπάνες σε επίπεδο πάνω από το 60% του συνόλου, 
υπογραμμίζοντας πως οι παθήσεις αυτές θα πρέπει να αντι-
μετωπίζονται με πολύ μικρότερο κόστος και με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα εξω-νοσοκομειακά, με πρωτοβάθμια 
φροντίδα και πρόληψη.

Ο επικεφαλής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της 
INTERAMERICAN τόνισε πως είναι φανερές οι ανάγκες για 
έμφαση στην πρωτοβάθμια Υγεία και για συνεργασίες που 
ζητούν την ιδιωτική ασφάλιση με insurance plus services 
και νέους, μη παραδοσιακούς φορείς, σε μια νέα πραγμα-

τικότητα που αναδεικνύει έντονα την 
ανάγκη υποστήριξης σε νέους τομείς, 
όπως η ψυχική υγεία, αλλά και εξειδί-
κευσης και ειδικών υποδομών, όπως η 
ανάγκη διαμορφώνεται στη διάγνω-
ση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο 
κ. Βελιώτης επεσήμανε πως θα χρει-
αστεί χρόνος για να κτιστεί ένα νέο 
πλαίσιο ενιαίου Συστήματος Υγείας 
με διακριτούς συμπληρωματικούς ρό-
λους και μοιρασμένο το βάρος μεταξύ 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αναφε-
ρόμενος στο παράδειγμα της Ολλαν-
δίας όπου η μελέτη, ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση απαίτησε περίπου μια δε-
καπενταετία. Επίσης, ανέδειξε ως θε-
τικό σημείο προόδου την προσπάθεια 
που γίνεται για να προχωρήσουν τα 
DRG (Diagnosis-Related Groups), ενώ 
αναφέρθηκε και στη διεθνή εμπειρία 
της INTERAMERICAN μέσα στην κοι-
νοπραξία της EURAPCO, όπου η μεγά-
λη πρόκληση πλέον είναι τα ψηφιακά 
έργα, με σημαντική εξέλιξη κατά την 
περίοδο της πανδημίας. «Τώρα είναι η 
ευκαιρία να δημιουργήσουμε το μέλ-
λον, στο οποίο η ιδιωτική ασφάλιση θα 
έχει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στο 
νέο μοντέλο για την Υγεία», τονίζει ο 
γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής 
και Υγείας της INTERAMERICAN.

Η Υγεία, «κλειδί» και δείκτης της κοι-
νωνικής ευημερίας

Με αφορμή την πρωτοβουλία τι-
μής του AMCHAM προς τους χο -
ρηγούς, ο Γιάν ν ης Ρούν τος, δ ι -
ευθυν τής Εταιρικών Υποθέσεων, 
Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας της 
INTERAMERICAN, δήλωσε: «Το Συνέ-
δριο ανέδειξε την αναγκαιότητα ενός 
ενιαίου Συστήματος Υγείας, φέρνο-
ντας στη συζήτηση τους αυξανόμε-

νους κινδύνους για την υγεία των πολιτών και τα κρίσιμα 
ζητήματα: να ελεγχθούν τα οικονομικά της υγείας και να 
γίνει διαχειρίσιμο το κόστος, να αξιοποιηθούν οι τεχνολο-
γικές κατακτήσεις κυρίως στην πρόληψη και την εξω-νοσο-
κομειακή περίθαλψη. Το πιο σημαντικό, από την άποψη της 
εταιρικής ευθύνης για τη βιωσιμότητα όσον αφορά στην 
εκπλήρωση του Στόχου 3 των SDGs, είναι να εξασφαλιστεί 
ποιότητα ζωής σε κάθε ηλικία και να βελτιωθεί η κοινωνική 
δικαιοσύνη στο δικαίωμα της υγείας για κάθε πολίτη, με 
ίσες δυνατότητες πρόσβασης στην ολοκληρωμένη υπο-
στήριξη από υπηρεσίες. Στην INTERAMERICAN, αισθανό-
μαστε την ευθύνη για συμμετοχή σε συνεχή διάλογο για 
την υγεία και ευχαριστούμε το Ελληνοαμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο για τη γόνιμη και δημιουργική, πολυετή 
συνεργασία».

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της 
INTERAMERICAN, με τον συντονιστή της συζήτησης Γιάννη Υφαντόπουλο, ομότιμο 
καθηγητή των Οικονομικών της Υγείας στο ΕΚΠΑ.

Ο Γιώργος Βελιώτης στο πάνελ για την ιδιωτική ασφάλιση Υγείας
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Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφα-
λίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρή-

σεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστι-
κές 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 προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχει-
ρήσεις, 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 νε-
ότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παρα-
γωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
του 2021 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της 
ίδιας περιόδου για το 2020 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύ-
πτουν 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 Συνταξιοδοτι-
κών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον 
ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών 

καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της παραγωγής 
ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων (δεκαε-
τής προσέγγιση1 μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’άπαξ κα-
ταβολής).

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

παραγωγη  
ασφαλιστρων 
ιανουαριου - 

σεπτεμβριου 2021

1 «Company Valuation under IFRS», N. Antill, K. Lee, 2008, Great Britain.
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Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό 
διάστημα Ιανουαρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμ-
φωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
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 σύμ-
φωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Σεπτεμβρίου του 2021 καθώς και η μεταβολή 
τους έναντι των αντίστοιχων του Σεπτεμβρίου του 2020.
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ι σχυρή κερδοφορία παρουσίασε η Εθνι-
κή Ασφαλιστική και το 3ο τρίμηνο του 

2021, σε συνέχεια των θετικών αποτελε-
σμάτων του α’ εξαμήνου του 2021. Πιο 
συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της 
Εθνικής Ασφαλιστικής για το 9μηνο του 
2021 ανήλθαν σε €83,9 εκ. έναντι  €53,7 
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, 
ανήλθαν σε €63,1 εκ., έναντι €42,6 εκ. το 
9μηνο του 2020.

H συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, 
για το 9μηνο του 2021 παρουσίασε αύξη-
ση κατά 7,0% έναντι του 9μήνου του 2020, 
με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα να ανέρχονται σε €532,1 εκ.. Αναλυ-
τικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το 9μηνο του 
2021 σε €403,4 εκ., έναντι €363,5 εκ. το 
9μηνο του 2020, αυξημένα κατά 11,0%, 
κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου 
προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked 
“Full Capital Plan”. Tα μικτά εγγεγραμμέ-
να ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων 
ανήλθαν σε €128,7 εκ. το 9μηνο του 2021, έναντι €133,6 εκ. 
το 9μηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7%, λόγω 
κυρίως της εκκαθάρισης παλαιότερων απαιτήσεων.

Η ικανότητα των δικτύων πωλήσεων της Εταιρίας να αντα-
πεξέρχονται και να αναπτύσσονται σε πρωτόγνωρα δυσμε-
νείς συνθήκες, επιβεβαιώνεται από τις ανωτέρω επιδόσεις, 
οι οποίες είναι αποτέλεσμα της δυναμικής και συστηματι-
κής προσπάθειας τους. Συγκεκριμένα, αυξημένη παραγωγή 
παρουσίασαν τόσο το Εταιρικό Παραγωγικό δίκτυο, όσο και 
το δίκτυο Πρακτόρων/ Μεσιτών, καθώς και το δίκτυο των κα-
ταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (Bancassurance).  Η πα-
ραγωγή του Bancassurance ανήλθε σε €146,9 εκ. το 9μηνο 
του 2021, αυξημένη κατά 17,0% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2020, κυρίως λόγω του νέου προϊόντος εφάπαξ 
καταβολών Unit-Linked “Full Capital Plan”. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 
30.09.2021 ανήλθε σε €1.239,1 εκ. (31.12.2020: €1.223,7 εκ.), 
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. Η αύξηση οφείλεται στην κερδοφορία του 9μήνου του 
2021, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τις αποτιμητικές 
ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εταιρί-
ας, εξαιτίας της ανοδικής μεταβολής της καμπύλης επιτοκίων 

άνευ κινδύνου κατά το 9μηνο του 2021.
Η Εταιρία, αποδεικνύοντας την πιστή προσήλωση στον 

σκοπό της για την προστασία των ασφαλισμένων της, έδωσε 
άμεση προτεραιότητα στην καταβολή ασφαλιστικών αποζη-
μιώσεων που αφορούσαν σε ζημιές από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Αυγούστου και προέβη σε ενέργειες ανακού-
φισης κατοίκων και επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών, με 
παράταση εξόφλησης ασφαλίστρων και λειτουργία ειδικής 
γραμμής επικοινωνίας για την 24ωρη εξυπηρέτηση τους. Η 
συνολική επίπτωση σύμφωνα με τις έως σήμερα αναγγελθεί-
σες ζημιές, εκτιμάται σε €4,1 εκ. 

Στο πλαίσιο των 3ων επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο 
Μιλήσιος – 200 χρόνια Ελλάδα», η Εθνική Ασφαλιστική απέ-
σπασε ακόμα μία κορυφαία τιμητική διάκριση μεταξύ εταιρι-
ών που ιδρύθηκαν τον 19ο αιώνα και θεωρούνται πρωτοπόρες 
στον κλάδο τους. Η Εθνική Ασφαλιστική, με έτος ίδρυσης το 
1891 αφήνει σταθερά ανεξίτηλο το στίγμα της στον ασφαλι-
στικό κλάδο και την οικονομία γενικότερα, για περισσότερο 
από έναν αιώνα, με καινοτόμες ιδέες, συνεχή μέριμνα για την 
πλήρη και αξιόπιστη φροντίδα και ικανοποίηση των ασφαλι-
σμένων της, και φυσικά προσήλωση στην προσφορά στο κοι-
νωνικό σύνολο. 

οικονομικα αποτελεσματα  
εθνικησ ασφαλιστικησ 9μηνου 2021

Διατήρηση της θετικής πορείας και το 3ο τρίμηνο 2021
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Τ α οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021 δημοσίευσε 
η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, τα οποία παρουσιάζουν υψη-

λή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη της 
Εταιρίας. 

Πιο συγκεκριμένα:
● Τα Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή 

έσοδα της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 4,0% και ανήλθαν 
σε 165,1 εκ. ευρώ έναντι 158,8 εκ. ευρώ την 30/09/2020. 
Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, 
ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλά-
δοι κατά 5,5%.

● Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε 
υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, 
βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμή-
νου κατά 133% και δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες 
για πολύ καλύτερα αποτελέσματα την 31.12.2021.

● Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε 
να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 
εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

● Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις 
διαμορφώθηκαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ 
την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.

● Τα ανωτέρω μεγέθη οδήγησαν την Απόδοση Ιδίων Κε-
φαλαίων προ φόρων (ROE) στην εξαιρετική επίδοση του 
13,5%.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι την περίοδο Ιανουάριος – 
Σεπτέμβριος 2021, η Εταιρία πραγματοποίησε 36 δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), ενώ πρόσφατα 
εντάχθηκε στο νέο «πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότε-
ρες πληροφορίες στη συνοπτική παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων 9μήνου 2021, στο επενδυτικό site της Εταιρί-
ας, https://ir.europaikipisti.gr/el, στην ενότητα Οικονομικά 
Αποτελέσματα. 

O Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων  
Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης

εΥρΩπΑ ϊκΗ πισΤΗ ΑεγΑ 

οικονομικΑ ΑποΤεΛεσμΑΤΑ 9μΗνοΥ 2021

ΥψΗΛΗ πΑρΑγΩγικΗ ΑνΑπΤΥξΗ 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1 8  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 128

εΥρΩπΗ ΑσφΑΛισΤικΗ 

ΥψΗΛεσ επιδοσεισ Το εννεΑμΗνο ΤοΥ 2021

Α πό τις αρχές του έτους έως σήμερα 
οι δείκτες και τα οικονομικά μεγέθη 

της εταιρείας κινούνται ανοδικά δημιουρ-
γώντας σημαντικές προοπτικές για ισχυ-
ρή ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον παρά 
τις δυσχερείς συνθήκες που παρουσιά-
στηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας 
καθώς και των τελευταίων φυσικών κατα-
στροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Μεγάλη αύξηση παραγωγής καταγρά-
φει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στον Κλάδο 
Περιουσίας και συγκεκριμένα τα ασφάλι-
στρα του εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν 
€ 4,29 εκ. έναντι € 3,27 εκ. της αντίστοι-
χης περιόδου του προηγούμενου έτους 
(αύξηση 31,02%), στους Λοιπούς Κλά-
δους € 2,83 εκατ. έναντι € 2,28 (αύξηση 
23,54%),  στον κλάδο Μεταφορών € 538 
χιλ. έναντι € 471 χιλ. (αύξηση 14,30%) και 
στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινή-
των € 1,20 εκατ. έναντι € 1,26 εκ. (μείωση 4,37%). Τα συνολικά 
ασφάλιστρα του εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν σε € 8,86 εκ. 
καταγράφοντας αύξηση 21,50% σε σχέση με τα ασφάλιστρα 
της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την μείωση παραγωγής στον 
Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων τα αποτελέσματα του 
κλάδου είναι κερδοφόρα, κάτι το οποίο αποδίδεται στο σωστό 
underwriting που εφαρμόζει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική,  με απο-
τέλεσμα την επίτευξη κερδών στο σύνολο των ασφαλιστικών 
εργασιών που δραστηριοποιείται.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 προβλέπεται ότι θα υπάρξει 
σημαντική αύξηση τόσο της παραγωγής ασφαλίστρων όσο 
και της κερδοφορίας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με 
την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πωλήσεων και του νέου 
Τιμολογίου στον Κλάδο Αυτοκινήτου.

Τα κέρδη προ φόρων του εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν σε 
€ 1,71 εκ. αυξημένα κατά 41,52% σε σχέση με τα κέρδη της 
αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Σημαντικό 
είναι να αναφερθεί ότι η κερδοφορία της εταιρείας θα ήταν 
υψηλότερη εάν δεν είχαν συμβεί οι καταστροφικές πυρκαγιές 
του Αυγούστου, οι οποίες είχαν επίπτωση στα αποτελέσματα 
της εταιρείας.

Εξίσου σημαντικό για την φερεγγυότητα της Εταιρείας είναι 
και οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) 
και (MCR) οι οποίοι διατηρούνται σε κορυφαία επίπεδα και 
κατά την 30/06/2021 διαμορφώθηκαν σε 214,20% και 271,09% 
αντίστοιχα, αυξημένοι κατά 6% και 18% σε σχέση με τους 
αντίστοιχους δείκτες κατά την 30/6/2020.

Για το μέλλον η εταιρεία,  έχοντας δι-
ασφαλίσει ισχυρή οικονομική βάση και 
με τη συνέπεια που τη διακρίνει στην 
άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων που 
αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια από 
τις πληρωμές μεγάλων ζημιών συνολι-
κού ύψους άνω των € 32 εκ., διεκδικεί 
ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 
βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα την μακροχρόνια συνεργασία της με 
μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους 
αξιολογημένους τουλάχιστον με rate A 
οι οποίοι στηρίζουν και είναι δίπλα στην 
Ευρώπη Ασφαλιστική από ιδρύσεώς 
της.

Δήλωση Προέδρου και CEO  
Ν. Μακρόπουλου

Ο Πρόεδρος και CEO της Ευρώπη 
Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος 

αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 
της εταιρείας τονίζει ότι:

«Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και οι προοπτικές 
ανάπτυξης της εταιρείας πολύ μεγάλες. Θέλω να ευχαριστή-
σω θερμά τόσο τους πελάτες όσο και τους συνεργάτες μας 
για την εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά στα προϊόντα 
και στις υπηρεσίες της Ευρώπη Ασφαλιστική. 

Η Ευρώπη Ασφαλιστική θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε 
υγιείς βάσεις με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της, 
αναβαθμίζοντας συνεχώς τις μηχανογραφικές της υποδομές 
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών 
και συνεργατών της. Ευελπιστούμε, για τη χρήση του 2021, 
ότι ο δείκτης της απόδοσης των κερδών επί των Ιδίων Κεφα-
λαίων της Εταιρίας (ROE) θα ανέλθει τουλάχιστον στο 25%.

Για τον επόμενα έτη υπάρχει σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης 
στις ασφαλίσεις των εξειδικευμένων κινδύνων καθώς και στον 
Κλάδο Υγείας. Η προώθηση τεσσάρων νέων ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων ασφάλισης υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
για το 2022, με τη βοήθεια του έμπειρου νέου Γενικού Διευ-
θυντή της εταιρείας κ. Ανδρέα Ρούβα, σηματοδοτεί την πε-
ραιτέρω  ανάπτυξη της Ευρώπη Ασφαλιστική και στον Κλάδο 
Υγείας.

Με τις σημερινές μας επιλογές και επιδόσεις που αποτυπώ-
νονται στους οικονομικούς δείκτες της εταιρείας, αποδεικνύ-
ουμε ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική είναι μία φερέγγυα εταιρεία 
που αναπτύσσεται σύγχρονα και αποτελεσματικά καθώς και 
με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και αμεσότητα στις σχέσεις 
της με τους πελάτες και τους συνεργάτες της». 

Αύξηση Κερδών 41,52% και Αύξηση Παραγωγής 31% στον Κλάδο Περιουσίας
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●  Ισ χυρή αύξη -
ση του λε ιτουργι -
κού αποτελέσματος 
στα €4,4 δις (+10%), 
χάρη στις θετικές 
επιδόσεις των κλά-
δων Ζωής, Διαχείρι-
σης Περιουσιακών 
Στοιχείων και λοιπών 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν 
κλάδων. Ανθεκτική 
συνεισφορά από τον 
κλάδο Γενικών, παρά 
τις αυξημένες απο-
ζημιώσεις λόγω φυ-
σικών καταστροφών

● Τα μικτά εγγε -
γραμμένα ασφάλι -
στρα αυξήθηκαν σε 
€54,9 δις (+6,4%), 
υ π ο σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν α 
τόσο από τον κλάδο 
Ζωής (+6,5%), όσο και από τον κλάδο Γενικών (+6,2%). Οι 
καθαρές εισροές Ζωής αυξήθηκαν σε €9,5 δις (+3%), εστι-
άζοντας εξ ολοκλήρου σε συνδεδεμένα με unit linked προ-
ϊόντα και με προϊόντα προστασίας. Το Net Combined Ratio 
διαμορφώθηκε στο 91,3% (+1,6π.μ.) και το New Business 
Margin χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό στο 4,76% (+0,66 π.μ.)

● Το καθαρό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε 
στα €2.250 εκατ. (€1,297 εκατ. το αντίστοιχο ενιάμηνο του 
2020)

● Το Solvency Ratio ήταν ιδιαίτερα σταθερό στο 233% 
(224% το οικονομικό έτος 2020) 

Ο Cristiano Borean, CFO του Ομίλου Generali σχολίασε: 
«Τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών επιβεβαιώ-

νουν την εξαιρετική απόδοση, την τεχνική κερδοφορία και 
τις σταθερές βάσεις του Ομίλου σε όλους τους κλάδους, 
καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες φε-
ρεγγυότητας στον κλάδο. Οι καθαρές εισροές Ζωής, που 
επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στα συνδεδεμένα με unit 
linked προϊόντα και στα προϊόντα προστασίας, συνεχίζουν 
να αυξάνονται, ενώ ο κλάδος Γενικών  παραμένει ανθεκτικός, 
παρά το υψηλότερο αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών. 
Τα αποτελέσματα του κλάδου Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων συνεχίζουν να αυξάνονται, επίσης χάρη στη στρα-
τηγική μας. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία είναι πλήρως 
σύμφωνα με την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού σχε-
δίου “Generali 2021”, αποτελούν στέρεες βάσεις για το νέο 
τριετές σχέδιο, που θα παρουσιάσουμε στην αγορά στις 15 
Δεκεμβρίου»

ΑποΤεΛεσμΑΤΑ 9μΗνοΥ ΤοΥ ομιΛοΥ Generalι 

επιβεβΑιΩνεΤΑι Η επιΤΥΧΗσ οΛοκΛΗρΩσΗ 
ΤοΥ σΤρΑΤΗγικοΥ πΛΑνοΥ «Generali 2021»
εξΑιρεΤικΗ κερδοφοριΑ, με ισΧΥρΗ ΑΥξΗσΗ ΑσφΑΛισΤρΩν, 

ΛειΤοΥργικοΥ κΑι κΑθΑροΥ ΑποΤεΛεσμΑΤοσ.  
εξΑιρεΤικΑ σΤΑθερΗ κεφΑΛΑιΑκΗ θεσΗ  

Ο Cristiano Borean, CFO του Ομίλου Generali 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2 0  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 128

μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η INTERLIFE Ασφα-

λιστική, κατόπιν εγκρίσεως των εν λόγω Σεμιναρίων από την 
Εποπτική Αρχή, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος και 
χωρίς καμιά χρέωση για τους συμμετέχοντες Ασφαλιστι-
κούς Διαμεσολαβητές. Με την τεχνογνωσία και την πολυετή 
εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης η Επιτροπή Εκπαίδευσης 
της Εταιρείας διοργάνωσε διαδικτυακά, με τη διαδικασία 
της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τα Σεμινάρια Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης Τομέα Α’ και Β’ στις 19 και 21 Οκτωβρίου 
2021, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση πιστοποιήθηκε με την πα-
ροχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Εισηγήτριες των σεμιναρίων για τον τομέα Α’ με Τίτλο 
«Προϊόντα τα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής προ-
ωθεί στην αγορά» ήταν για τους Κλάδους Αυτοκινήτου, 
Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών και Σκαφών η 

Διευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 
Κατερίνα Ιωαννίδου, ενώ για τον Κλάδο Ασθενειών και Ατυ-
χημάτων η Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων 
της Εταιρείας, Ιφιγένεια Αιλιανού.

Στον Τομέα Β’ στο Σεμινάριο με Τίτλο «Νομοθεσία Δια-
νομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD & 4583/2018)» ήταν 
η Δικηγόρος – Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
Εταιρείας, Ευαγγελία Μηντζιώρη, ενώ στο Σεμινάριο με Τίτ-
λο «Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα (GDPR & 4624/2019) στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής 
Διαμεσολάβησης» ήταν ο Δικηγόρος – Υπεύθυνος Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιωακείμ Σγουρός.

Η INTERLIFE με συνέπεια επενδύει στην εκπαίδευση του 
Δικτύου της, συμβάλλοντας στη συνεχή ανάπτυξη των δε-
ξιοτήτων των Διαμεσολαβητών μέσα στο έντονα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. 

Υ ψηλές αυξήσεις σε όλα τα βασικά της Οικονομικά Με-
γέθη κατέγραψε το εννεάμηνο 01/01/21 - 30/09/2021 η 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν 

κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 
ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ. € έναντι 50,65 εκατ. € το 
εννεάμηνο του 2020. 

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα 13,22 εκατ. € έναντι 
5,91 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζο-
ντας αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα Κέρδη προ Φόρων 
και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 13,45 εκατ. € έναντι 
6,15 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2020. Η Εταιρεία έχει μη-
δενικό δανεισμό, συνεπώς τα Κέρδη προ Φόρων συμπίπτουν 
με το ΕΒΙΤ.

Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 247,83 εκατ. 
€ έναντι 228,01 εκατ. € την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση  
8,7%).

Τα Αποθέματα ανήλθαν στα 138,04 εκατ. € έναντι 125,58 
εκατ. € την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 9,9%).

Κατόπιν τούτου, μετά την διανομή μερίσματος 2,22 εκατ. 
€, τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 117,63 εκατ. € από 
109,54 εκατ. € την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%).

Τέλος, το σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα 270,89 
εκατ. € έναντι 249,27 εκατ. € την 31/12/2020.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο θετικός ρυθμός θα 
διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2021. Επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη και τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας ένεκα της ενεργειακής κρίσης και 
της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.

interliFe

σεμινΑριΑ επΑγγεΛμΑΤικΗσ εκπΑιδεΥσΗσ 
ΑσφΑΛισΤικΩν διΑμεσοΛΑβΗΤΩν 

interliFe

ΑποΤεΛεσμΑΤΑ εννεΑμΗνοΥ 2021
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ανοδοσ στα μεγεθη τησ «NP ασφαλιστικη»  
στο 9μηνο του 2021

μ ε ανοδικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η 
αύξηση των οικονομικών μεγεθών της 

‘’NP Ασφαλιστική’’ στο 9μηνο του 2021, σε 
μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία με-
τασχηματίζεται και που οι ανησυχίες στο μέ-
τωπο της πανδημίας προκαλούν οικονομικές 
αναταράξεις.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Η συνολική παραγωγή στο τέλος 9μηνου 

ανήλθε στα 30,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 
7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό δι-
άστημα. 

● Στον Κλάδο Αυτοκινήτων η αύξηση ανήλ-
θε στο +4,1% συγκριτικά με την αγορά που 
ήταν στο -1,9%.

● Στους Γενικούς Κλάδους πλην Αυτοκινή-
του το ποσοστό αύξησης ανήλθε στο +33%, 
με την αγορά να είναι θετική κατά 8,7%.

2. Η εισπραξιμότητα των συμβολαίων ξεπέρασε το 92%, 
που αποδεικνύει την ικανοποίηση πελατών και συνεργατών 
στο πρόσωπο της Εταιρίας. 

3. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. 
ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με πέρυσι.

4. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 80,4 εκατ. ευρώ από 
74,5 εκατ. στις 31/12/2020. 

5. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας διαμορ-
φώθηκε στα 119,10 εκατ. ευρώ με εξαιρετικά προσεκτικά 

δομημένο χαρτοφυλάκιο και καλή σχέση απόδοσης / κιν-
δύνου. 

6. Η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου υπερέβη 
το 3,8%, σε ένα περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων

7. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ξεπέρασαν τα 10,5 
εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2020.

8. Τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 39,5 εκατ. ευρώ 
έναντι 37,0 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2020.

Ο Νίκος Ζάχος, Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών   
Υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική»
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Αποτελέσματα εννεαμήνου 2021 του Ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα 
μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE

● Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 
10,2% στα 35,2 Δις ευρώ (από 33,0)
● Ο αντίκτυπος της πανδημίας από τον κορωνοϊό αντικα-
τοπτρίζεται μόνο στον κλάδο Αντασφάλισης Ζωής/Υγείας
● Οι ζημίες από πλημμύρες στη Δυτική Ευρώπη ξεπερ-
νούν το 1 Δις ευρώ (μικτά)
● Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στο 1,8 Δις ευρώ από 1,3
● Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκαν στα 723 εκ. 
ευρώ (από 520) σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2019, πριν 
την έλευση της πανδημίας
● Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)1 
κυμάνθηκε στο 97,6% (από 100,7%)
● Eτήσια πρόβλεψη για το 2021: Τα καθαρά έσοδα του 
Ομίλου θα κυμανθούν μεταξύ 900 και 950 εκ. ευρώ
● Eτήσια πρόβλεψη για το 2022- Σημαντικά ανοδική: Τα 
καθαρά έσοδα του Ομίλου θα κυμανθούν μεταξύ 1,05 - 
1,15 Δις ευρώ

μ ετά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο Όμιλος Talanx βρί-
σκεται λίγο πριν την επίτευξη του ετήσιου στόχου του 

για καθαρά έσοδα 900 – 950 εκ. ευρώ. Ο ασφαλιστικός Όμι-
λος, ο οποίος εντάχθηκε ξανά στον γερμανικό δείκτη, μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης MDAX στα τέλη Οκτωβρίου, παρήγαγε στις 
30 Σεπτεμβρίου καθαρά έσοδα 723 εκ. ευρώ (από 520), παρά 
τις μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές. Οι πλημμύρες 
που σημειώνονται κάθε έναν αιώνα στη Δυτική Ευρώπη οδή-
γησαν από μόνες τους σε ζημιές άνω του 1 Δις ευρώ. Παρόλα 
αυτά, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκαν σχεδόν στα 
ίδια επίπεδα με το 2019 (742 εκ. ευρώ), πριν την έλευση της 
πανδημία του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις της πανδημίας μειώ-
θηκαν σταδιακά κατά τους πρώτους εννέα μήνες, με εξαίρε-
ση τον κλάδο Αντασφάλισης Ζωής/Υγείας. Οι αρνητικές επι-
πτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού επηρέασαν τα καθαρά 
έσοδα του Ομίλου κατά 9 εκ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, ενώ η 
συνολική επίπτωση για τους πρώτους εννέα μήνες ήταν 81 εκ. 
ευρώ. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 
10,2% στα 35,2 Δις ευρώ (από 31,9). Μετά την προσαρμογή 
των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων, το ποσοστό ανήλ-
θε στο 12,3%. Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων συνέβαλαν σε 
αυτήν την απόδοση Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined 

Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 97,6% (από 100,7%). Προσβλέ-
ποντας στο οικονομικό έτος 2022, ο Όμιλος Talanx αναμένει 
κέρδη άνω του 1 Δις ευρώ για πρώτη φορά. Τα καθαρά έσο-
δα του Ομίλου του επόμενου έτους αναμένεται να κυμανθούν 
από 1,05 έως 1,15 Δις ευρώ.

o ομιΛοσ talanx με κΑθΑρΑ εσοδΑ  
723 εκ. εΥρΩ βρισκεΤΑι Λιγο πριν  
ΤΗν πΛΗρΗ επιΤεΥξΗ ΤοΥ εΤΗσιοΥ 

σΤοΧοΥ ΤοΥ

O Νότης Βαγιακάκoς, Managing Director του Ελληνικού 
υποκαταστήματος της HDI Global SE.
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«Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την πανδημία του κορωνοϊού 
μαζί. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, μας επαναφέρουν 
σχεδόν στο υψηλό επίπεδο που βιώναμε το 2019. Μπορού-
με να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2021 παρά τη 
σημαντική αύξηση των μεγάλων ζημιών από φυσικές κατα-
στροφές, ειδικά το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο Torsten Leue, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Talanx AG. «Αυτό 
δείχνει ξεκάθαρα ότι η στρατηγική μας και τα προγράμμα-
τα εκσυγχρονισμού των τομέων μας αποδίδουν καρπούς και 
έχουν οδηγήσει σε κερδοφόρα ανάπτυξη. Η πολιτική μας για 
τις προβλέψεις έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητά μας. Θέ-
λουμε να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι για να ανταποκριθούμε 
με επιτυχία στις μελλοντικές προκλήσεις. Στόχος μας για το 
2022 είναι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να ξεπεράσουν το 1 
Δις ευρώ για πρώτη φορά».

Τα μέτρα συνεχούς βελτίωσης αντανακλώνται επίσης ευ-
νοϊκά και στα αποτελέσματα των τομέων για την τρέχουσα 
περίοδο αναφοράς. Η βελτιωμένη κερδοφορία στον τομέα 
Βιομηχανικών Ασφαλίσεων έχει θετική επίδραση. Ο Τομέας 

Ατομικών Ασφαλίσεων Γερμανίας (Retail Germany) έχει σχε-
δόν επιτύχει τον ετήσιο στόχο του προγράμματος «KuRS» 
μετά από μόλις εννέα μήνες. Ο Τομέας Ατομικών Ασφαλίσε-
ων Παγκοσμίως (Retail International Division) σημείωσε επί-
σης σαφή ανάπτυξη τους πρώτους εννέα μήνες χάρη, μετα-
ξύ άλλων, στην εξαγορά της Amissima Assicurazioni S.p.A., 
η οποία έχει ενοποιηθεί πλήρως από την 1η Απριλίου 2021.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού μειώθηκε στα-
διακά κατά την περίοδο αναφοράς ενώ εξακολουθεί να έχει 
συνεχή υψηλή επίδραση μόνο στον τομέα των Αντασφαλίσε-
ων Ζωής/Υγείας, γεγονός που μείωσε τα λειτουργικά κέρδη 
κατά 404 εκ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ η κρίση του 
κορωνοϊού επηρέασε αρνητικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου 
κατά 81 εκ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες, μόνο τα 9 εκ. 
ευρώ από αυτό το ποσό αποδίδονταν στο τρίτο τρίμηνο. Οι 
απώλειες από τις όποιες συναλλαγματικές ισοτιμίες μείωσαν 
επίσης τα αποτελέσματα, ιδίως στις Βιομηχανικές Ασφαλί-
σεις και Αντασφαλίσεις.

Στα 1,5 Δις ευρώ (από 1,6) οι μεγάλες ζημίες ήταν παρό-
μοιες με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ιδίως 
λόγω των μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ο τυ-
φώνας «Ida» στη Βόρεια Αμερική και οι πλημμύρες της Δυ-
τικής Ευρώπης που προκλήθηκαν από το σύστημα χαμηλής 
πίεσης «Bernd» είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις – μόνο 
οι καταστροφικές πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές 
άνω του 1 Δις ευρώ (μικτά) και 321 εκ. ευρώ (καθαρά).

Συνολικά, οι μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές 
ανήλθαν στα 1,1 Δις ευρώ (καθαρά) την περίοδο έως τις 30 
Σεπτεμβρίου. Οι μεγάλες ανθρωπογενείς ζημίες κυμάνθηκαν 
στα 394 εκ. ευρώ. Οι μεγάλες ζημίες στον Τομέα Αντασφα-
λίσεων ανήλθαν συνολικά στα 1,1 Δις ευρώ, ενώ για τις πρω-
ταασφαλίσεις ήταν 391 εκ. ευρώ. Οι μεγάλες ζημιές ξεπέρα-
σαν τον προϋπολογισμό του εννεαμήνου ύψους περίπου 1,2 
Δις ευρώ (από 1,0) και κυμάνθηκαν περίπου στις προβλέψεις 
του ετήσιου προϋπολογισμού στα 1,5 Δις ευρώ (από 1,3). Στα 
956 εκ. ευρώ, οι ζημιές του τρίτου τριμήνου αντιπροσωπεύ-
ουν περίπου τα δύο τρίτα όλων των μεγάλων ζημιών για την 
περίοδο αναφοράς.

Τα λειτουργικά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν αισθητά 
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 1,8 Δις ευρώ 
(από 1,3). Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε στα –1,6 Δις 
ευρώ (από –2,0) Δις ευρώ, κυρίως μεταξύ άλλων, λόγω της 
σαφής βελτίωσης των Κλάδων Ασφάλισης Περιουσίας / Ατυ-
χημάτων. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 
13,7% στα 3,5 Δις ευρώ (από 3,1) σε μεγάλο βαθμό λόγω των 
υψηλότερων εσόδων από εναλλακτικές επενδύσεις. Εξαι-
ρουμένων των μέτρων αναδιάρθρωσης, ο δείκτης Solvency 
2 στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν στο 204% (Στις 30 Ιουνίου 
2021 ήταν στο 210%).

Τρίτο τρίμηνο: Σημαντικές επιπτώσεις  
από φυσικές καταστροφές

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του τρίτου τριμήνου 
αυξήθηκαν κατά 11,9% στα 11,1 Δις ευρώ (από 9,9) με όλους 

O Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Talanx AG
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τους Τομείς να καταγράφουν 
αύξηση ασφαλίστρων. Το τε-
χνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε 
στα –622 εκ. ευρώ (από –843) 
παρά τις μεγάλες ζημιές ιδίως 
από φυσικές καταστροφές. 
Συνεπεία αυτών, ο μικτός λει-
τουργικός δείκτης (Combined 
Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 
100,9% από (99,7%). Τα κα-
θαρά έσοδα από επενδύσεις 
μειώθηκαν κατά 11,5% στα 1,1 
Δις ευρώ (από 1,3%) κυρίως 
λόγω της μείωσης των καθα-
ρών κερδών από τη διάθεση 
μέρους αυτών για τη χρηματο-
δότηση της ZZR, η οποία ολο-
κληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό 
το πρώτο εξάμηνο του έτους. 
Τα λειτουργικά κέρδη κυμάν-
θηκαν στα 506 εκ. ευρώ (από 
546), ενώ τα καθαρά έσοδα 
του Ομίλου στα 177 εκ. ευρώ 
(από 194).

Τομέας Βιομηχανικών 
Ασφαλίσεων: Υψηλότερα 
ασφάλιστρα από την 
ανάπτυξη στους Κλάδους 
Ειδικών Κινδύνων (Specialty) 
και Aστικής Eυθύνης – 
Καθαρά έσοδα Ομίλου στα 
101 εκ. ευρώ

Τα μ ι κ τά εγ γεγραμμένα 
ασφάλιστρα στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυ-
ξήθηκαν κατά 11,6% στα 5,8 Δις ευρώ (από 5,2). Προσαρ-
μοσμένη από τις όποιες συναλλαγματικές επιδράσεις, η 
αύξηση ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 13,0%. Η αύξηση των 
ασφαλίστρων αποδόθηκε κυρίως στην ανάπτυξη των Κλά-
δων Ειδικών Κινδύνων και Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. 
Το τεχνικό αποτέλεσμα εννεαμήνου παρουσίασε σημαντική 
αύξηση στα 35 εκ. ευρώ (από –107), παρά τα υψηλά έξοδα 
αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογε-
νείς ζημίες, Η αύξηση αυτή, σε σχέση με το αποτέλεσμα 
της περσινής περιόδου, η οποία επηρεάστηκε έντονα από 
την πανδημία του κορωνοϊού, δείχνει ξεκάθαρα πόσο απο-
τελεσματικά ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίω-
ση της κερδοφορίας του Τομέα. Η εκτιμώμενη μείωση των 
ασφαλίστρων που προέκυψε από την πανδημία του κορω-
νοϊού ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Ο μικτός 
λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) βελτιώθηκε 
στο 98,6% (από 104,8). Ως εκ τούτου, ο μικτός λειτουργικός 
δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του 95%, παρά τη 
συσσώρευση μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές. 
Ο Τομέας κατέγραψε ζημιές 328 εκ. ευρώ (μικτά) μετά τις 
έντονες βροχοπτώσεις που προκλήθηκαν από το σύστημα 
χαμηλής πίεσης «Bernd» στη δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, η 
χειμερινή καταιγίδα «Uri» (Τέξας) και ο τυφώνας «Ida» (Βό-
ρεια Αμερική) επηρέασαν σαφώς το αποτέλεσμα κατά 250 

εκ. ευρώ και 111 εκ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια 

βάση στα 220 εκ. ευρώ (από 171) και ωφελήθηκαν κυρίως 
από τις υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά 
στα 151 εκ. ευρώ (από 28) ενώ ο Τομέας συνεισέφερε κατά 
101 εκ. ευρώ (από 10) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου, ση-
μειώνοντας ισχυρή αύξηση σε σχέση με την περσινή πε-
ρίοδο.

Τρίτο τρίμηνο: Σημαντική συνεισφορά στα καθαρά 
έσοδα του Ομίλου παρά την υπέρβαση του 
προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα τρίτου τριμήνου αυ-
ξήθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 1,6 
Δις ευρώ (από 1,4). Η αύξηση μετά τις όποιες νομισματικές 
προσαρμογές κυμάνθηκε στο 18,3%. Το τεχνικό αποτέλε-
σμα ανήλθε στα 8 εκ. ευρώ (από –40) παρά την υπέρβαση 
του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών λόγω φυσικών κατα-
στροφών και ανθρωπογενών ζημιών, ενώ ο μικτός λειτουρ-
γικός δείκτης βελτιώθηκε στο 99,1% (από 105,0%). Τα καθα-
ρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 79 εκ. ευρώ (από 
65). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στα 54 
εκ. ευρώ (από 10) και η συνεισφορά του Τομέα στα καθαρά 
έσοδα του Ομίλου εκτινάχθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο στα 32 εκ. ευρώ (από 3).

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 9Μ 2021 (IFRS)

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx Q3 2021 (IFRS)
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κ αθώς το 2021 οδεύει προς το 
τέλος του, η κοινωνία και η οι-

κονομία προσπαθούν να επανέλ-
θουν σταδιακά στην κανονικότη-
τα. Η αισιοδοξία επιστρέφει αλλά 
με αρκετή αβεβαιότητα.

Μέσα στο ιδιαίτερο κλίμα που 
δια μορφώνεται , η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική διατηρεί τον σταθε-
ρό βηματισμό της και συνεχίζει να 
ισχυροποιεί τη θέση και το κύρος 
της στην ελληνική αγορά.

Κατά την 30.09.2021, η Εταιρεία 
καταγράφει ιδιαίτερα θετικά απο-
τελέσματα. Η κερδοφορία διατη-
ρείται σε υψηλά επίπεδα ενώ επι-
τυγχάνεται περαιτέρω ενίσχυση 
σε όλα τα βασικά οικονομικά με-
γέθη και τους δείκτες που αποτε-
λούν τα εχέγγυα της υψηλής φε-
ρεγγυότητας, της αξιοπιστίας και 
των δυναμικών προοπτικών της. Η 
στρατηγική μας στόχευση παρα-
μένει επίσης αμετακίνητη. Έχοντας ήδη κάνει την είσοδό 
της στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας, η Υδρόγειος Ασφαλι-
στική προσαρμόζει και εμπλουτίζει συνεχώς το χαρτοφυ-
λάκιο των προϊόντων της με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά όσον 
αφορά τις σύγχρονες και ευέλικτες υπηρεσίες και - απα-
ρέγκλιτα - την άμεση και δίκαιη καταβολή της αποζημίω-
σης. Με επιπλέον πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα οι 
δράσεις στήριξης των ασφαλισμένων που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, αποδεικνύει 
την υψηλή της υπευθυνότητα και το ανθρώπινο πρόσωπο. 
Στόχος της Διοίκησης παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση 
της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να συνεχίσει αυτή 
να αποτελεί μία εταιρεία - πρότυπο στο ελληνικό επιχει-
ρηματικό γίγνεσθαι και μία ασφαλή δύναμη δίπλα στους 
συνεργάτες και ασφαλισμένους της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.09.2021 
ΣΥΜΦωΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕθΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνε-
ται στα €245,8 εκ., ενισχυμένο σε σχέση 
με την 31.12.2020(€238,0 εκ.).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώ-
ματων περιουσιακών
στοιχείων ανέρχεται σε €212,5 εκ. (€167,7 
εκ. σε χρεόγραφα και€44,8 εκ. σε ακίνη-
τα) από €202,5 εκ. κατά την 31.12.2020.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανί-
ζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται 
στα €85,1 εκ. έναντι €77,4 εκ. κατά την 
31.12.2020.

SCR RATIO
Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή 
απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) αυξήθηκε στο 177,7% 
από 170,3% κατά την 31.12.2020.

ΑΠΟθΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €141,1 εκ. έναντι
€143,0 εκ. κατά την 31.12.2020.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €14,5 εκ.

ΠΑΡΑΓωΓΗ
Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €63,7 εκ. έναντι€63,6 
εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2020).

Υδρογειοσ ΑσφΑΛισΤικΗ
οικονομικα αποτελεσματα

εννεαμηνου

Tου Λουκά Κορομπίλη, Γενικού Διευθυντή  
της Υδρόγειος Ασφαλιστική
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σ ε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Eurolife FFH, με 
την απόφασή της να υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικό-

τητας και να συμμετάσχει σε αυτήν ως Founding Member. Η 
εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει την ισότητα των ευκαιρι-
ών και της διαφορετικότητας στο εσωτερικό της, διασφαλί-
ζοντας την ίση μεταχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογε-
νειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατο-
λισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Για τη Eurolife FFH, η προαγωγή και η διαχείριση της δι-
αφορετικότητας αποτελεί βασικό κριτήριο για την επαγγελ-
ματική ευημερία των ανθρώπων της. Με σεβασμό απέναντι 
στα δικαιώματά τους, η εταιρεία αντιλαμβάνεται το εργασι-
ακό της περιβάλλον ως έναν χώρο όπου τα στελέχη της θα 
αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και θα γίνονται καλύτεροι 
καθημερινά. Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται δίπλα 
στους ανθρώπους της και να προσελκύει νέα ταλέντα, χωρίς 
διακρίσεις, πάντα με κριτήριο τη μοναδικότητα και τις δυνα-
τότητές τους.

Στο πλαίσιο της Χάρτας Διαφορετικότητας, η Eurolife FFH 
δεσμεύεται να προωθεί την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, 
την αποδοχή και την κοινωνική συνοχή, με σκοπό να προσφέ-
ρει ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας που ενισχύει τα 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Ταυτόχρο-
να, αναγνωρίζει ως σημαντική της προτεραιότητα την εκ-
παίδευση των εργαζομένων της σε θέματα διαχείρισης της 
διαφορετικότητας, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών και 
πρακτικών για την προώθησή της.

Η Βάσια Χανιώτη, HR Manager της Eurolife FFH, ανέφερε 
ότι «για εμάς αξία έχει να σεβόμαστε την προσωπικότητα 
κάθε ανθρώπου που απασχολείται στην εταιρεία μας. Κάθε 
ένας από εμάς είναι μοναδικός, αναγνωρίζουμε όλα αυτά που 
έχει να προσφέρει και αυτός είναι ο λόγος που υπογράψαμε 
τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Στόχος μας είναι να οικοδομού-
με καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει έμφαση 
στο ταλέντο και την ισότητα των ευκαιριών, χωρίς διακρί-
σεις».

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας 
στις επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019. Η Ελλάδα 
έγινε η 23η χώρα που υπεγράφη η Χάρτα. Στόχος της είναι 
να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της 

ισότητας των ίσων ευκαι-
ριών και της διαφορετικό-
τητας σε κάθε εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα. 
Στη χώρα μας, η Χάρτα Δι-
αφορετικότητας υλοποιεί-
ται από το ΚΕΑΝ-Κύτταρο 
Εναλλακτικών Αναζητήσε-
ων Νέων.

Με αφορμή την υπογραφή της από τη Eurolife FFH, ο Σταύ-
ρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity 
Charter Greece, δήλωσε ότι «η Eurolife FFH στηρίζει ενεργά 
τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, 
λαμβάνοντας την στρατηγική απόφαση να συμμετάσχει ως 
Founding Member στη Χάρτα. Είναι για εμάς ιδιαίτερα σημα-
ντικό όταν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελλη-
νική αγορά, με πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό και ακόμα 
μεγαλύτερο πελατολόγιο, δίνουν τόση προσοχή σε θέματα 
που αφορούν τη διαφορετικότητα και ουσιαστικά την ίση 
αντιμετώπιση όλων ανεξάρτητα από τα όποια διαφορετικά 
χαρακτηριστικά τους. Μάλιστα, ειδικό βάρος δίνουμε στην 
επιλογή της επιχείρησης να προχωρήσει στην ευαισθητοποί-
ηση των ανθρώπων της μέσα και από εκπαιδεύσεις με στό-
χο τη συναντίληψη για τις έννοιες της διαφορετικότητας και 
υγιούς ένταξης καθώς και το “σπάσιμο” προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων. Τους καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό».

η EuRolIfE ffH υπογραφει  
τη χαρτα διαφορετικοτητασ

Γίνεται Founding Member και δεσμεύεται για την εφαρμογή  
της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας
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Η Groupama Ασφαλιστική συνεργάζεται με την Cognity 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών Εξυ-

πηρέτησης Πελατών, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ για όλους 
τους Ασφαλιστικούς Κλάδους. Η Cognity υλοποίησε τη 
λύση Salesforce Insurance Contact Center στην Groupama 
Ασφαλιστική παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα του πε-
λάτη (Customer 360) και βελτιστοποιώντας τις λειτουργί-
ες του Contact Center και των υπόλοιπων τμημάτων της 
Groupama που έρχονται σε επαφή με πελάτες.

Η Cognity επιλέχθηκε για το έργο αυτό από την 
Groupama Ασφαλιστική μέσω μια διαδικασίας RFP, κατά 
την οποία η Cognity αρίστευσε λόγω της μακράς της 
εμπειρίας σε CRM & Digital έργα και της εξειδικευμένης 
της γνώσης πάνω στην Omni-Channel αλληλεπίδραση με 
τον πελάτη. Η Cognity πολύ γρήγορα κατανόησε τις εξελιγ-
μένες ανάγκες της Groupama Ασφαλιστικής και εισήγαγε 
το Salesforce, ως την παγκόσμια κορυφαία λύση CRM και 
πλατφόρμα Customer 360 για όλες τις διαδικασίες Πωλή-
σεων, Εξυπηρέτησης και Μάρκετινγκ.

Μέσω της κάθετης λύσης Salesforce Insurance Contact 
Center, η Groupama Ασφαλιστική αξιοποίησε ένα καταξιω-
μένο μοντέλο δεδομένων στον Ασφαλιστικό χώρο και βέλ-
τιστες διαδικασίες στο Salesforce Financial Services Cloud, 
ξεκινώντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Η υλοποίη-
ση της Cognity προσάρμοσε τη λύση της Salesforce στις 
ανάγκες της Groupama και της έδωσε τη δυνατότητα να 
συνδεθεί στενότερα με τους πελάτες της και να τους εξυ-
πηρετήσει αποτελεσματικότερα. Το Salesforce βοηθά τους 
υπαλλήλους Groupama να διαχειρίζονται όλα τα αιτήμα-
τα των πελατών με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και με 

αποδοτικό τρόπο. Η Cognity ολοκλήρωσε τα front και back-
end συστήματα ώστε να συνεργάζονται ομαλά και προς 
όφελος των πελατών της Groupama.

Η Groupama Ασφαλιστική στοχεύει στη διαρκή βελτίωση 
της ικανοποίησης των ασφαλισμένων της παρέχοντας μια κο-
ρυφαία εμπειρία. Αποτελεί ζωτικής σημασίας στόχο για την 
εξέλιξη και τη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με τους πε-
λάτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι επιπλέον υπηρε-
σίες μπορούν να παρέχονται με λογικό κόστος και εδώ είναι 
που η τεχνολογία της Salesforce παίζει αποφασιστικό ρόλο.

Οι εργαζόμενοι της Groupama Ασφαλιστικής έχουν πρό-
σβαση σε κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη μέσα από το 
Salesforce, χρησιμοποιώντας ένα μόνο περιβάλλον εργασί-
ας από το οποίο παρακολουθούν και τους βασικούς δείκτες 
απόδοσης. Αυτό αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητα, 
ελαχιστοποίησε χρονοβόρες διαδικασίες και απλοποίησε 
καθοριστικά καθημερινές διεργασίες. Με την ολοκλήρω-
ση του έργου, η Groupama Ασφαλιστική έχει πετύχει τους 
στόχους της για μείωση κόστους, ολοκληρωμένη αυτομα-
τοποίηση διαδικασιών, παρακολούθηση/monitoring και αύ-
ξηση της ευελιξίας διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη.

Η Cognity υλοποίησε το Salesforce Insurance Contact 
Center ως κομμάτι της νέας ψηφιακής καρδιάς της 
Groupama, που της επιτρέπει να παρέχει omni-channel 
εμπειρίες σε όλα τα κανάλια, ψηφιακά (Web, Mobile, Email) 
και παραδοσιακά (Τηλέφωνο, SMS). Η υλοποίηση αυτή 
αποτελεί το πρώτο βήμα της συνεργασίας με την Cognity 
και τη Salesforce, καθώς η Groupama Ασφαλιστική αναπλά-
θει τη σχέση με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Όπως δήλωσε ο κος Κάτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Groupama Ασφαλιστική, “Η Groupama Ασφαλιστική 
επενδύει διαρκώς στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, 
κάνοντας την ασφάλιση πιο απλή για τους πελάτες και 
συνεργάτες της. Οραματιστήκαμε έναν ψηφιακό μετα-
σχηματισμό που θα κάνει τη διαφορά στην εμπειρία του 
πελάτη και για αυτό επιλέξαμε το διεθνώς κορυφαίο CRM 
της Salesforce και την Cognity για την υλοποίηση αυτού 
του απαιτητικού έργου. Η συνεργασία μας ήταν άριστη και 
παρά το πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα, επιτύχαμε πολύ 
καλά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση πελατών μειώνο-
ντας παράλληλα τα κόστη”.

Η Groupama ΑσφΑΛισΤικΗ εμπισΤεΥΤΗκε 
ΤΗν coGnity γιΑ Τον ΑνθρΩποκενΤρικο, 

ψΗφιΑκο μεΤΑσΧΗμΑΤισμο ΤΗσ

Η Groupama Ασφαλιστική στοχεύει 
στη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης 
των ασφαλισμένων της παρέχοντας μια 
κορυφαία εμπειρία
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) λανσά-
ρει τη νέα ψηφιακή καμπάνια της με κεντρικό μήνυμα «Τα 

σημαντικά πράγματα στη ζωή, δεν τα ρισκάρουμε». Η νέα κα-
μπάνια ξεκινά στις 11/11, ημερομηνία που έχει θεσμοθετηθεί 
ως «Ημέρα Ασφάλισης», προκειμένου να υπενθυμίζεται στους 
πολίτες η αξία της Ασφάλισης.

Η ψηφιακή καμπάνια της ΕΑΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της 
ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών και στην ανάδειξη της 
αξίας της Ασφάλισης, ως πολύτιμου συμμάχου στα απρόοπτα 
και τις κρίσιμες στιγμές στη ζωή μας.

Η καμπάνια αποτελείται από τέσσερα σύντομα βίντεο τα 
οποία αντιπαραβάλουν μικρά, καθημερινά και ασήμαντα ρί-
σκα με τα σημαντικά ζητήματα της ζωής που δεν πρέπει ποτέ 
να διακινδυνεύουμε ανασφάλιστοι, όπως η υγεία και η περι-
ουσία μας.

«Η πανδημία Covid – 19 και οι συχνότερες και σφοδρότερες 
φυσικές καταστροφές δείχνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο 
ότι ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο ρίσκα και ανατροπές. Παρόλ’ 
αυτά oι Έλληνες παραμένουν σημαντικά ανασφάλιστοι συ-
γκριτικά με τους Ευρωπαίους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται 

εκτεθειμένοι στους κινδύνους.» αναφέρει στο μήνυμά του 
ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. «Η 
ασφάλιση προστατεύει τους πολίτες από τις ζημιές που φέρ-
νουν τα απρόοπτα. Ο ελληνική ασφαλιστική αγορά στηρίζει 
κάθε χρόνο χιλιάδες συμπολίτες μας με αποζημιώσεις που 
αγγίζουν τα €2,5 δισ. Η καμπάνια της ΕΑΕΕ έχει ακριβώς αυ-
τόν τον σκοπό: να υπενθυμίσει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για 
να προστατέψει όλα αυτά που είναι σημαντικά για αυτούς».

Οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας, ο chef Σταύρος Βαρθαλί-
της, ο διακοσμητής Σπύρος Σούλης, η δημοσιογράφος Μυρτώ 
Κάζη και ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς αναδεικνύουν με 
τον μοναδικό τους τρόπο τα μηνύματα της καμπάνιας, υπεν-
θυμίζοντας την αξία  των Ασφαλίσεων Υγείας, Περιουσίας, 
Σύνταξης και Αυτοκινήτου.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το YouTube κανάλι της ΕΑΕΕ 
για να απολαύσετε τα video, τα οποία θα αναρτώνται σταδι-
ακά, αλλά και το ανανεωμένο και εμπλουτισμένο www.iknow-
insurance.gr για να ενημερωθείτε σχετικά με την ιδιωτική 
ασφάλιση και την αναγκαιότητά της.

Η νεΑ κΑμπΑνιΑ ΤΗσ ενΩσΗσ  
ΑσφΑΛισΤικΩν εΤΑιριΩν εΛΛΑδοσ

«τα σημαντικα πραγματα στη Ζωη  
δεν τα ρισκαρουμε»
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η AIG EUROPE S.A, Υποκατάστημα Ελλάδας, o διεθνής 
ασφαλιστικός οργανισμός που παρέχει προϊόντα και υπη-

ρεσίες ειδικά σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοι-
χεία και να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους, προχώ-
ρησε στη σύναψη συνεργασίας με την EUROP ASSISTANCE 
S.A. Υποκατάστημα Ελλάδας, αναγνωρισμένη εταιρία στον 
κλάδο υπηρεσιών φροντίδας και παροχής βοήθειας. 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021 η EUROP ASSISTANCE S.A. 
Υποκατάστημα Ελλάδος, θα προσφέρει υπηρεσίες Οδικής 
Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχημάτων στους ασφαλισμέ-
νους της AIG, σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, αντικα-
θιστώντας την υπάρχουσα εταιρία οδικής βοήθειας «INTER 
PARTNER ASSISTANCE S.A.». Η νέα αυτή συνεργασία της 
AIG με τη διεθνούς κύρους στον τομέα παροχής υπηρεσι-
ών και ασφαλιστικών προγραμμάτων βοήθειας, EUROP 
ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος, το οποίο διατη-
ρεί από το 1991 έχει όπως πάντα ως στόχο την καλύτερη δυ-
νατή  εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η Ασφαλισ τική Εταιρία με την επωνυμία «EUROP 
ASSISTANCE S.A.» εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νομίμως 

υποκατάστημα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 
& Παν. Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής, με ΑΦΜ 997520759, 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η δέσμευση της εταιρίας συνίσταται 
στην άμεση παροχή υπηρεσιών βοήθειας όπου και όποτε 
χρειαστεί, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 
365 ημέρες τον χρόνο. Οι ασφαλισμένοι στην AIG στην Ελ-
λάδα, από τις αρχές Δεκεμβρίου, μπορούν να καλούν την 
EUROP ASSISTANCE στο 210 3497024. 

Ο Giuseppe Zorgno, Country Manager της AIG EUROPE 
S.A. στην Ελλάδα, δήλωσε: «Αυτή η ξεχωριστή συνεργασία 
με την EUROP ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος, 
αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία της AIG να  επιδιώκει να προ-
σφέρει ολοκληρωμένα και ποιοτικά πακέτα προϊόντων και 
υπηρεσιών στους πελάτες της. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμε-
νοι που μέσα από τη νέα συνεργασία μας, οι πελάτες μας 
μπορούν να απολαμβάνουν ένα εκτεταμένο φάσμα υπη-
ρεσιών, που καλύπτουν τις ανάγκες καθημερινής βοήθει-
ας και προστασίας του ασφαλισμένου. Μαζί με την EUROP 
ASSISTANCE δρούμε άμεσα, ανθρώπινα και κυρίως αποτε-
λεσματικά, προσφέροντας βοήθεια με προτεραιότητα τον 
Άνθρωπο.» 

Ο Giuseppe Zorgno,  
Country Manager της AIG EUROPE S.A.  

στην Ελλάδα

νεΑ σΥνεργΑσιΑ ΤΗσ aiG europe s.a. 
με ΤΗν europ assistance s.a. 
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Ζημιεσ απο την σεισμικη ακολουθια στην κρητη 
27 - 30 σεπτεμβριου 2021

212 Ζημιεσ δηλωθηκαν  
στισ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ 

απο τη σεισμικη ακολουθια στην κρητη
27-30 σεπτεμβριου 2021

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ολο-
κλήρωσε την έρευνα μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρι-

ών – μελών της, για την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τη 
σεισμική ακολουθία στην Κρήτη την περίοδο 27 - 30 Σεπτεμ-
βρίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του Αρκαλοχωρίου και 
του Ηρακλείου).

Δηλώθηκαν συνολικά 212 ζημιές με αρχική πρόβλεψη 
αποζημιώσεων συνολικά € 4,9 εκατ. 

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο site της ΕΑΕΕ εδώ.Με αφορ-
μή την έρευνα, ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επι-
τροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ σχολίασε : 

«Τους τελευταίους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμ-
βριος 2021) η ασφαλιστική αγορά κλήθηκε να στηρίξει τους 
ασφαλισμένους πολίτες και επιχειρήσεις σε 8 συμβάντα 
φυσικών καταστροφών : βροχοπτώσεις από τον Ιανό, πλημ-
μύρες στην Κρήτη, χιονοπτώσεις στην Αττική (Μήδεια), σει-

σμός Σάμου, σεισμός στη Θεσσαλία (Τύρναβος), πυρκαγιές 
στην Κορινθία και τα Γεράνεια όρη, δασικές πυρκαγιές του 
καλοκαιριού στην Εύβοια, την Αττική κ.ά., σεισμός στην 
Κρήτη (Αρκαλοχώρι). Από αυτά τα περιστατικά δηλώθηκαν 
περίπου 6.200 ζημιές που αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις 
συνολικού ύψους €106 εκ. Στα παραπάνω θα προστεθούν 
και οι ζημιές της κακοκαιρίας Μπάλλος του Οκτωβρίου, τα 
στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξεργασία. 

Οι αποζημιώσεις αυτές θα μπορούσαν να ήταν σημαντικά 
υψηλότερες αν περισσότερα κτίρια ήταν ασφαλισμένα. Η 
αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα των φυσικών κα-
ταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το 
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική 
δραστηριότητα καλούν για άμεσες πρωτοβουλίες που θα 
βοηθήσουν τους πολίτες να προστατέψουν την περιουσία 
τους.».

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων - μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση 

των ζημιών από την σεισμική ακολουθία στην Κρήτη την πε-
ρίοδο 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του 
Αρκαλοχωρίου και του Ηρακλείου).

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτί-

μησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων 
περιουσίας, που είχαν αναγγελθεί στις Ασφαλιστικές Επιχει-
ρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό των ασφαλισμένων κινδύνων και των ζημιών (σε επίπεδο 
πόλης ή περιοχής) με την χρήση του ταχυδρομικού κώδικα 
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Δηλαδή το άθροισμα των κλάδων 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, 9. Λοιπών ζημιών αγαθών και 16. Διαφόρων χρηματικών απωλειών

του ασφαλισμένου ακινήτου. Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν 
περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις και βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 23 Ασφα-
λιστικές Επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται 
ότι αθροίζουν το 96,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων 
περιουσίας1 . Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των 
ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες για 
το συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέρεται σε 212 ζημιές, των 
οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 4,9 εκατ. 
€, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 23.216 € για το σύ-
νολο των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων.

Για τις εν λόγω ζημιές από την σεισμική ακολουθία, η εκτί-
μηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστα-
νται) είναι 3,4 εκατ. €. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία 
διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμέ-
νο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση), μείωση η οποία 
αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση 
των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 
δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, 
εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με 
συνολική ασφαλισμένη αξία 217,3 εκατ. €.

Α.1. Ανάλυση ζημιών ασφαλίσεων περιουσίας
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 

δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, 
εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) τα 
οποία βρίσκονταν κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρα-
κλείου. Οι περισσότερες ζημιές καταγράφηκαν στις περιοχές 

του Αρκαλοχωρίου και της πόλης του Ηρακλείου.
Ζημιές επίσης αναφέρθηκαν στις Π.Ε. Ρεθύμνου και Χανί-

ων. Οι ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και η αντίστοιχη 
ασφαλισμένη αξία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, δια-
κρίνονται ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου ως ακολούθως:

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) 
ανέρχεται στα 23.216 €, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς 
(προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκα-
ταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 22,65 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος 
ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 117.632 € για τους βι-
ομηχανικούς, 32.844 € για τους εμπορικούς, 10.323 € για τις 
κατοικίες και 57.505 € για τα ξενοδοχεία.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσε-
ων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που 
επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 
23,62 ‰ για τους βιομηχανικούς, 48,74 ‰ για τους εμπορι-
κούς, 70,46 ‰ για τις κατοικίες και 5,27 ‰ για τα ξενοδοχεία.

Η γεωγραφική κατανομή του συνόλου των ζημιών και των 
ασφαλισμένων τους κεφαλαίων, για τις Περιφερειακές Ενό-
τητες που επλήγησαν, έχει ως ακολούθως:
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Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, των ζημιών και των ασφαλισμένων 
τους κεφαλαίων, για τις ΠΕ που επλήγησαν:

Α.2. Ανάλυση των συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων των ασφαλίσεων περιουσίας
Επιπροσθέτως των ανωτέρω στοιχείων των δηλωθεισών ζη-

μιών, η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. αναζήτησε από τις Ασφαλιστικές 
Επιχειρήσεις - μέλη της, την πληροφορία του πλήθους των 
συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφα-
λισμένων κεφαλαίων, είτε επηρεάστηκαν είτε όχι από το συ-
γκεκριμένο φαινόμενο, στις ανωτέρω πληγείσες γεωγραφικές 
περιοχές (με βάση τον ΤΚ).

Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος 

ασφαλισμένου κινδύνου, του πλήθους των συνολικά ασφαλι-
σμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαί-
ων, για τις ΠΕ που επλήγησαν (με βάση τον ΤΚ).

Σε ξεχωριστές στήλες υπολογίζονται οι δείκτες που προκύ-
πτουν από τον συνδυασμό των ζημιών και των ασφαλισμένων 
κινδύνων: η μέση συχνότητα (%) ζημιών και το μέσο ποσοστό 
(‰) των αποζημιώσεων επί των συνολικών ασφαλισμένων κε-
φαλαίων.
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σ την Παλαιοκατούνα Αγράφων βρέθηκε το Σάββατο 20 
Νοεμβρίου η Eurolife FFH, για τα εγκαίνια ενός νέου παι-

δικού σταθμού, στο πλαίσιο της κοινής δράσης της με τη 
HOPEgenesis. Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, 
η εταιρεία παρέδωσε στους κατοίκους της περιοχής ένα 
σύγχρονο κτήριο, με όλες τις απαραίτητες υποδομές, ώστε 
τα παιδιά να κάνουν εκεί τα πρώτα τους βήματα στη μάθηση 
και τη γνώση.

Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη αξία για την περιοχή, 
καθώς η δημοτική ενότητα των Αγράφων είναι η πιο δυσπρό-
σιτη περιοχή της Ελλάδας. Η δημιουργία του παιδικού σταθ-
μού ήρθε ως αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού νέων γεν-
νήσεων, σε συνέχεια της δράσης που υλοποιούν η Eurolife 
FFH και η HOPEgenesis ενάντια στην υπογεννητικότητα 
στην ευρύτερη περιοχή – δράση η οποία φέρνει περισσό-
τερες παιδικές φωνές στον γηραιότερο δήμο της Ευρώπης. 

Ο παιδικός σταθμός αναμένεται να υποδεχθεί παιδιά προ-
σχολικών ηλικιών, τα οποία, πλέον, έχουν το δικό τους χώρο 
για να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να αναπτύσσουν 
δημιουργικά τις δεξιότητές τους. Για τη Eurolife FFH αξία 
έχει να βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής οικογένειας, γι’ 
αυτό, μαζί με τη HOPEgenesis, στηρίζουν τα ζευγάρια και 
τις γυναίκες που θέλουν να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά 
τους.

Ο Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων, ανέφε-
ρε «είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, αλλά και πολύ συγκινημένος 
που σε αυτές τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που 
αντιμετωπίζουμε όλοι, η Eurolife FFH σε συνεργασία με τη 
HOPEgenesis, στήριξαν το αίτημα του Δήμου Αγράφων και 
δημιούργησαν αυτόν τον σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο 
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, εδώ στην Παλαιοκατούνα, και 
έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον εγκαινιάσουμε, ενώ πολύ σύ-
ντομα περιμένουμε να γεμίσει με παιδικές φωνές που θα κά-
νουν εδώ τα πρώτα τους βήματα στη γνώση, τη δημιουργία 
και την κοινωνικοποίηση. Η Eurolife FFH και η HOPEgenesis 
στέκονται στο πλευρό του Δήμου μας, βοηθώντας τις οικο-
γένειας των Αγράφων και συγχρόνως βοηθούν να ανατραπεί 
το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που υπάρχει 

στον Δήμο, αφού στηρίζουν τις γυναίκες που ζουν σε αυ-
τόν εδώ τον τόπο και θέλουν να γίνουν μητέρες. Αισθανόμα-
στε μεγάλη ευγνωμοσύνη και ευχαριστούμε μέσα από την 
καρδιά μας όλους όσους βοήθησαν αυτό το όνειρο να γίνει 
πραγματικότητα, βοηθώντας έτσι να γεννηθεί η ελπίδα για 
ένα καλύτερο μέλλον και στο δικό μας τόπο».

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Eurolife FFH, δήλωσε ότι «τα παιδιά θέλουν 
παιδιά για να μεγαλώσουν και αυτός είναι ο λόγος που βρι-
σκόμαστε σήμερα εδώ, για να εγκαινιάσουμε μαζί με το 
Δήμο Αγράφων και τη HOPEgenesis τον παιδικό σταθμό της 
περιοχής. Για εμάς έχει ιδιαίτερη αξία η δράση αυτή, η οποία 
είναι ένα σημαντικό βήμα για τα παιδιά, τις οικογένειές τους 
και όλους τους κατοίκους. Ένας τόπος, για να αποκτήσει 
ζωή, πρέπει πρώτα να γεμίσει παιδιά, γι’ αυτό είναι μεγάλη 
χαρά για εμάς να βλέπουμε ότι με το έργο μας γεννιούνται 
παιδιά στο Δήμο Αγράφων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
κατοίκους της περιοχής που έχουν αγκαλιάσει τη δράση 
μας, καθώς και όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν όλο 
αυτό το διάστημα για να δημιουργηθεί ο παιδικός σταθμός».

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, βλέποντας την υλο-
ποίηση του πρώτου δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο Δήμο 

EuRolIfE ffH

τα παιδια θελουν παιδια  
για να μεγαλωσουν

Η εταιρεία γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού,  
εγκαινιάζοντας έναν παιδικό σταθμό στον Δήμο Αγράφων

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Eurolife FFH στο κόψιμο της κορδέλας
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Αγράφων, τα «Ψηλά Βουνά», και τον δεύτερο παιδικό σταθ-
μό σε απομακρυσμένη περιοχή, που δημιουργούμε σε συ-
νεργασία με τον στρατηγικό μας συνεργάτη Eurolife FFH», 
ανέφερε ο Στέφανος Χανδακάς, Πρόεδρος και Ιδρυτής της 
HOPEgenesis. «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώνουμε 
έμπρακτα τις δυνάμεις μας για την καταπολέμηση της υπο-
γεννητικότητας και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, 
αυτή τη φορά περνώντας στη δεύτερη φάση του προγράμ-
ματός μας και δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές για 
τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Eurolife FFH 
και στο Δήμο Αγράφων για την τόσο ουσιαστική και αποτε-
λεσματική συνεργασία μας που αποτελεί τη βάση για ένα 
πιο ευοίωνο μέλλον για τα παιδιά και τις οικογένειες αυτού 
του τόπου».

Η Eurolife FFH έχει από το 2019 ενώσει τις δυνάμεις της 
με τη HOPEgenesis ενάντια στην υπογεννητικότητα και μαζί 
στηρίζουν οικογένειες που κατοικούν σε απομακρυσμένες 
περιοχές της χώρας, προκειμένου να φέρουν με ασφάλεια 
στον κόσμο τα παιδιά τους. Η Eurolife FFH έχει υιοθετήσει 
συνολικά 10 περιοχές (Πάτμος, Άγραφα, Καστελλόριζο, 
Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρος, Χάλκη, Κάσος, Τήλος και 
Λειψοί), στις οποίες έχουν γεννηθεί ήδη 61 παιδιά και 26 
αναμένονται το επόμενο διάστημα, και ως το 2023, θα δημι-
ουργήσει από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε μία από αυτές. 
Οι δύο πρώτοι, σε Πάτμο και Άγραφα, έχουν ήδη παραδο-
θεί στις τοπικές κοινωνίες, και συνεχίζονται οι εργασίες για 
τους επόμενους παιδικούς σταθμούς του προγράμματος.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του παιδικού σταθμού
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Η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία που εξακολουθεί 
παρά τις αντίξοες συνθήκες να ξεχωρίζει για τις επι-

δόσεις και την αποτελεσματικότητά της, μετά από δύο 
χρόνια κοινωνικής αποστασιοποίησης, τίμησε δια ζώσης 
τους συνεργάτες του Πρακτορειακού της Δικτύου που 
διακρίθηκαν για τα παραγωγικά τους αποτελέσματα και 
εντάχθηκαν στο Elite Club 2020.

Προς τιμήν των συνολικά 100 συνεργατών της, παρέ-
θεσε δείπνο την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στον Πύρ-
γο Πετρέζα, όπου οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να 
μιλήσουν από κοντά για τις εμπειρίες τους αλλά και τις 
προκλήσεις που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. 
Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις 
προοπτικές αλλά και τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης 
της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της εγχώριας 
αγοράς και να θέσουν  στόχους που θα την καταστήσουν 
ακόμη πιο ισχυρή στο νέο οικονομικό περιβάλλον που δι-
αμορφώνεται.

Τους επιτυχόντες καλωσόρισε ο Διευθυντής Πωλή-
σεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Μιχάλης Τάτσης, ο 
οποίος από καρδιάς ευχήθηκε η συγκεκριμένη βραδιά να 
σηματοδοτήσει την έναρξης μιας νέας κανονικότητας.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χριστόφο-
ρος Σαρδελής, στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε 
ευχαρίστησε το Πρακτορειακό Δίκτυο για την εμπιστο-
σύνη του στην εταιρεία και ευχήθηκε σε όλους μία ακόμα 
πιο παραγωγική χρονιά.

Για τη συμβολή τους στην επίτευξη των σημαντικών 
παραγωγικών αποτελεσμάτων της εταιρείας εν μέσω 
πανδημίας, ευχαρίστησε τους Μεσίτες και Πράκτορες 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. 
Σταύρος Κωνσταντάς, ο οποίος δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί στα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα του 
9μηνου του 2021, τονίζοντας ότι θα είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένα.

Τη ζεστή βραδιά πλαισίωσαν με τη μουσική τους 
οι  VANILLA SWING. 

Σημειώνεται ότι, τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα κατά της Covid-19, με τη διενέργεια 
του σχετικού ηλεκτρονικού ελέγχου μέσω της εφαρμο-
γής Covid Free.gr και την απαραίτητη ταυτοποίηση όλων 
των παρευρισκόμενων.

η εθνικη ασφαλιστικη τιμησε  
τουσ συνεργατεσ του ElITE Club  

μεσιτων - πρακτορων

Από αριστερά: Γιάννης Σηφάκης, Μιχάλης Τάτσης και Σταύρος Κωνσταντάς

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Χριστόφορος Σαρδελής
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O Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Σταύρος Κωνσταντάς Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, Μιχάλης Τάτσης

Από αριστερά: Γιάννης Σηφάκης, Χριστόφορος Σαρδελής και Μιχάλης Τάτσης
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γ ια μία ακόμη χρονιά, η 
Groupama Ασφαλιστική 

αναδείχθηκε σε μία από τις 
κορυφαίες εταιρικές επω-
νυμίες της χώρας για την 
περίοδο 2021-2022, στο 
πλαίσιο του θεσμού των 
«Corporate Superbrands».  

Η αναγνωρισιμότητα της 
επωνυμίας και η δύναμη 
της φήμης, η αξιοπιστία 
και η μακροχρόνια συνέ-
πεια καθώς και η επίδοση 
εταιρικής υπευθυνότητας 
στους τομείς της αγοράς, 
των εργασιακών σχέσεων 
και της απόδοσης προς 
την κοινωνία και το περι-
βάλλον, αποτελούν τα διαφανή και αντικειμενικά κριτή-
ρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν και φέτος τα ελληνικά 
«Corporate Superbrands». 

Περισσότερες από χίλιες εταιρικές επωνυμίες συμπε-
ριλήφθηκαν στον αρχικό κατάλογο των υποψηφιοτήτων 
και μετά την κρίση της εξειδικευμένης κριτικής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων, όσο και της ψηφοφορίας στην οποία 
μετείχε το καταναλωτικό κοινό μέσω έρευνας κοινής γνώ-
μης, αναδείχθηκαν οι νικητές σε κάθε έναν από τους νευ-
ραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Στο περιθώριο της βράβευσης, η οποία πραγματοποιήθη-
κε σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 
Τετάρτη 1.12,  ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφα-
λιστικής Χρήστος Κάτσιος σχολίασε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή 
για όλους εμάς στην Groupama Ασφαλιστική η εκ νέου 
βράβευσή μας ως ένα από τα «Corporate Superbrands» της 
χώρας. Η ιστορική μας διαδρομή στην ελληνική ασφαλι-
στική αγορά, σε συνδυασμό με την προσήλωσή μας στην 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και 
τη σταθερή επένδυση στην καινοτομία, αποτελούν τους κι-
νητήριους άξονες της εξέλιξής μας. Ευχαριστούμε θερμά 
την επιτροπή, αλλά κυρίως το καταναλωτικό κοινό, που, με 
συνέπεια, μας αναδεικνύουν σταθερά σε πρωταγωνιστές 
στον κλάδο της ασφάλισης». 

μ ε βελτιώσεις στα προγράμματα ασφάλισης περι-
ουσίας, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική έρχεται να δώσει 

έναν ακόμη λόγο και δυνατότητα στους πολίτες για να 
καλύψουν την περιουσία τους, με ασφαλιστικά πακέτα 
προσιτά, στοχευμένα στις καλύψεις που προσφέρουν 
και με διακριτά πλεονεκτήματα στον κάθε κάτοχό τους. 

Ταυτόχρονα, τα προγράμματα αποτελούν και μια 
ισχυρή πρόταση στα χέρια των συνεργατών καθώς τους 
αφήνουν μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στη διαμόρφωσή 
τους. Πρόκειται για εξατομικευμένες προτάσεις σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, προσφέροντας 
ολοκληρωμένη κάλυψη.

Η ενισχυμένη παρουσία της ΔΥΝΑΜΙΣ στον τομέα της 
«ασφάλισης περιουσίας» δηλώνει την πρόθεσή της να 
λάβει θέση στην αγορά και στα όσα οι συνθήκες που 
επικρατούν, υποδεικνύουν ότι χρειάζονται και αποτε-
λούν προτεραιότητα, όπως οι καλύψεις έναντι καιρικών 
φαινομένων, σεισμών κ.α.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα «Dynamis Home for All» 
που απευθύνεται τόσο σε κύριες όσο και σε εξοχικές 
κατοικίες, αποτελεί  εχέγγυο για κάθε πολίτη ότι έχει 
ασφαλίσει με επάρκεια την κατοικία καθώς και τους ιδι-
οκτήτες ή τους ενοίκους της. 

Το «Dynamis Home for All» αφορά κατοικίες μη ενυ-
πόθηκες και συνιστά ιδανική πρόταση για να ενισχυθεί 
η ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών. Περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, καλύψεις πυρός, κλοπής, σεισμού και 
έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συνδυαστεί και με το 
πακέτο καλύψεων Dynamis 360 και να παρέχει καλύψεις 
Προσωπικού Ατυχήματος, Αστικής Ευθύνης ακόμα και 
24ωρης Τεχνικής Βοήθειας, κάτι που το καθιστά ακόμη 
πιο ισχυρό σε αυτά που προσφέρει.

Όπως αναφέρει ο κ. Βαλσαμίδης, Επιχειρησιακός Δι-
ευθυντής της ΔΥΝΑΜΙΣ, «Η ΔΥΝΑΜΙΣ επιδιώκει να δίνει 
λύσεις ασφάλισης που είναι κατανοητές στους πολίτες, 
τους δημιουργούν το αίσθημα σιγουριάς και αποτελούν 
συνοδοιπόρο στην ζωή τους».

H GroupAMA ΑΣφΑλιΣτιΚΗ 
βρΑβΕύΕτΑι ξΑνΑ ωΣ ΕνΑ ΑΠΟ 
 τΑ CorporATE SupErbrAnDS  

τΗΣ ΕλλΑΔΑΣ

ΑΚΟΜΑ ΠιΟ ΕύΕλιΚτΗ λύΣΗ 
ΣτΗν ΑΣφΑλιΣΗ  

τΗΣ ΠΕριΟύΣιΑΣ ΔινΕι  
Η ΔύνΑΜιΣ ΑΣφΑλιΣτιΚΗ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

δ ιαύλους ισχυρότερης επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας και ανάπτυξης συνεργασίας με την ασφαλιστική 

διαμεσολάβηση και την ευρύτερη αγορά ιδιωτικής ασφάλι-
σης της Κύπρου έθεσαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας του 
ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολά-
βησης κ. Δ. Γαβαλάκης.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην Κύπρο συναντή-
θηκαν με τις διοικήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελ-
ματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) τον πρόεδρο 
κ. Κυριάκο Ανδρέου και τον Οργανωτικό Γραμματέα Παν. Τσιο-
λή , του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) 
τον πρόεδρο κ. Ευ. Αναστασιάδη και τον γ.δ κ. Ανδ. Αθανασι-
άδη, καθώς και την Έφορο Ασφαλίσεων της Κύπρου κυρία 
Τόνια Τσαγκάρη.

Συζήτησαν με τους εκεί παράγοντες σειρά θεσμικών θεμά-
των που αφορούν το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσο-
λάβησης και την τοποθέτησή της απέναντι στις προκλήσεις 
που δημιουργούνται στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και την 
σύγχρονη εποχή. 

Προσέγγισαν τις  δυνατότητες κοινών δράσεων με εκατέ-
ρωθεν πρωτοβουλίες των φορέων εκπροσώπησής της. Μάλι-
στα στο πλαίσιο αυτό από την διοίκηση του ΠΣΕΑΔ προγραμ-
ματίστηκε στις επόμενες ημέρες ειδική διαδικτυακή εκπομπή 
στην οποία θα συμμετάσχουν οι κύριοι  Χατζηθεοδοσίου και 
Γαβαλάκης. 

Στις συναντήσεις ετέθησαν  θεμέλια για την εποικοδομητι-
κή συνέχεια μεταξύ των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλι-
σης των δύο χωρών καθώς υπάρχει εύφορο έδαφος, θέληση 

και προοπτικές για ενίσχυση των σχέσεων και ανάληψη κοι-
νών δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος των δύο μερών.

Διαβεβαιώθηκε εκατέρωθεν ότι με κοινές δράσεις μπορεί 
να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην σχέση και στα ειδικά θέματα 
που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Κύπρο 
την Ελλάδα και την θέση της στην παγκόσμια αγορά ασφάλι-
σης καθώς το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
αποτελεί πυλώνα δημιουργίας και προόδου.

Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή του ενδι-
αφέροντος για επόμενες κινήσεις είναι και πρακτικά και λει-
τουργικά ζητήματα όπως η τεχνολογία στην υπηρεσία της δι-
αμεσολάβησης, η κατάρτιση-επιμόρφωση, καθώς και η άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
η οποία στην Ελλάδα δίνεται από τα Επαγγελματικά Επιμε-
λητήρια. 

το EEA εγκαινιασε συνεργασια  
με την ασφαλιστικη διαμεσολαβηση  
και ιδιωτικη ασφαλιση τησ κυπρου

 Δ. Γαβαλάκης, Τόνια Τσαγκάρη και Ι. Χατζηθεοδοσίου Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών  
Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ)

Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ)



ΤΑΞΙΔΙΑ

4 0  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 128

σ ε ένα πολύ όμορφο φθι-
νοπωρινό τετραήμερο 

οι συνεργάτες της Brokers 
Union και το διοικητικό προ-
σωπικό, που τους συνόδευ-
σε,  γοητεύτηκαν από την 
υπέροχη διαδρομή για τα 
Ζαγοροχώρια, περπάτησαν 
στο όμορφο Πάπιγκο, περι-
ηγήθηκαν στο Νησάκι των 
Ιωαννίνων,  και απόλαυσαν 
την φιλοξενία του μαγευτι-
κού Epirus Palace Congress 
& Spa Hotel 5*.

Με την χαρούμενη δι-
άθεση όλων των συμμετεχόντων να βρίσκεται σε υψηλούς 
ρυθμούς, η Brokers Union κατά την διάρκεια του ταξιδιού, 
πραγματοποίησε  τις Βραβεύσεις για τους διακριθέντες συ-
νεργάτες του παραγωγικού έτους 2020.

Πριν τις Βραβεύσεις ο Πρόεδρος της Brokers Union κύρι-
ος Νικόλαος Βελλιάδης συνεχάρει τους διακριθέντες 2020 
και τους επιτυχόντες  στον Διαγωνισμό Πωλήσεων 2021 και 
απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους, τονίζο-
ντας ότι : « Είμαι υπερήφανος για τα Στελέχη της Εταιρίας τα 
οποία καθημερινά δείχνουν την αφοσίωση τους στην Brokers 
Union και τις αξίες της , παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες στους συνεργάτες μας, παρουσιάζοντας πρωτοπορι-
ακές ιδέες και ενέργειες, συνδράμοντας με τις γνώσεις τους 
και την εμπειρία τους στην υλοποίηση του Business Plan που 
έχει εκπονηθεί.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρίας κύριος Φώτης Καλαμπαλίκης ο οποίος δήλωσε : 
«Θέλω να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες  που μετά από 
την προσπάθεια που έκαναν όλο το διάστημα που «έτρεχε» 
ο διαγωνισμός κατάφεραν να επιτύχουν τα κριτήρια και να 
συμμετέχουν στο ταξίδι. Όπως,  επίσης θέλω να συγχαρώ 
του συνεργάτες που πέτυχαν υψηλά παραγωγικά αποτελέ-
σματα κατά την  χρονιά του 2020 και βραβεύονται απόψε.», 
και συνέχισε τονίζοντας ότι: «το μότο μας « Η ισχύς εν τη ενώ-
σει» είναι πραγματικότητα για εμάς , τόσο με το  ενδοεταιρι-
κό περιβάλλον όσο και με τους συνεργάτες μας. Κεντρικός 

στόχος για εμάς συνεχίζει να αποτελεί η εξυπηρέτηση του 
συνεργάτη και οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Διαθέτουμε μια Διοικητική ομάδα που με συνεχή προσπάθεια 
θα βελτιώνουμε  το all-inclusive support για τους συνεργάτες 
μας σε όλα τα επίπεδα, βοηθώντας τους να αναπτύξουν την 
παραγωγική τους δραστηριότητα και αποδίδοντας τους υψη-
λότερες αμοιβές μέσω της Εμπορικής μας Πολιτικής. Με το 
Business Plan που έχουμε σχεδιάσει, για τα επόμενα χρόνια, 
στοχεύουμε  στο ψηλότερο σκαλοπάτι της ποσοτικής αλλά 
ταυτόχρονα και της ποιοτικής θέσης του οργανισμού μας, 
μέσα στο περιβάλλον της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.»

Αναλυτικά οι συνεργάτες της Brokers Union που βραβεύο-
νται για το 2020:
1. Διακεκριμένος Συνεργάτης Συνολικού Χαρτοφυλακίου 
INSAFE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 2. Υψηλό Χαρτοφυλάκιο Κλάδου Ζωής & Υγείας
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 3. Ανάπτυξης Χαρτοφυλακίου Κλάδου Οχημάτων 
ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
4. Υψηλό Χαρτοφυλάκιο Γενικών Κλάδων 
MΥΛΩΝΑΣ BROKERS SA

Οι παρευρισκόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για επό-
μενες επιτυχίες και ταξίδια, ευχαριστώντας και την Ατλαντική 
Ένωση για την χορηγική συμμετοχή της.  

Brokers union
ΤΑξιδι σΥνεργΑΤΩν 2021  

κΑι βρΑβεΥσεισ 2020
Στην μαγική πόλη της Ηπείρου, που συνδέει το παλιό με το καινούργιο  με ένα μοναδικό τρόπο, 
τα ιωάννινα,  πραγματοποιήθηκε από τις 18.11.2021 – 21.11.2021, το ταξίδι της brokers union 

για τους επιτυχόντες συνεργάτες του Διαγωνισμού Πωλήσεων 2021
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●  Eθελον τ ική προσφορά που 
προκήρυξε η Αssicurazioni Ge-
nerali S.p.A. για το σύνολο των 
μετοχών της Società Cattolica di 
Assicurazione S.p.A.
● Philippe Donnet: “Η επιτυχία της 
συναλλαγής ενισχύει την ηγετική 
θέση της Generali στην Ιταλία και 
την Ευρώπη και της επιτρέπει να 
δημιουργεί αξία για όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη” 
● Marco Sesana: “Παραμένουμε 
πλήρως προσηλωμένοι στην εξυ-
πηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων 
με όρους βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης”

Η επιτυχής προσφορά της Generali 
για το σύνολο των μετοχών της 

Cattolica ευθυγραμμίζεται πλήρως 
με το στρατηγικό σχέδιο «Generali 
2021» και επιβεβαιώνει την αυστη-
ρή και πειθαρχημένη προσέγγιση 
του Ομίλου στην αναζήτηση και υλοποίηση επιτυχών συγ-
χωνεύσεων και εξαγορών. Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην 
Generali να συνεχίσει να διαφοροποιεί τις δραστηριότητές 
της, ιδίως στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και επιβεβαι-
ώνει τη δέσμευση του Ομίλου για κερδοφόρο ανάπτυξη, δη-
μιουργώντας παράλληλα αξία για τους πελάτες, σύμφωνα 
με τη φιλοδοξία της Generali να λειτουργεί ως ένας Lifetime 
Partner. 

Σε συνέχεια της προσφοράς, έχει θεσπιστεί ένα σαφώς 
καθορισμένο σχέδιο ενσωμάτωσης – με τον καθορισμό 
συγκεκριμένων βημάτων – ως συνέχεια της στρατηγικής 
συνεργασίας. Η Generali διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό 
επιτυχημένων συγχωνεύσεων και αναμένεται να προχωρή-
σει σε σημαντικές συνέργειες, μέσω της εξοικονόμησης λει-
τουργικού κόστους, αξιοποιώντας τις καλύτερες τεχνικές 
δυνατότητες του Ομίλου και την αύξηση των εσόδων. 

Η Generali υποστηρίχθηκε από την BofA Securities, την 
Equita, τη Mediobanca - Banca di Credito Finanziario και την 
Rothschild & Co ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους, και 

τους Gianni & Origoni ως νομικούς 
συμβούλους.

 Ο Group CEO της Generali, 
Philippe Donnet, δήλωσε: «Η επι-
τυχία αυτής της συναλλαγής θα 
ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική 
θέση της Generali στην ιταλική 
ασφαλιστική αγορά και τη θέση 
της μεταξύ των μεγαλύτερων ευ-
ρωπαϊκών ασφαλιστικών ομίλων, 
σύμφωνα με τους στόχους του 
στρατηγικού σχεδίου «Generali 
2021». Τα συντριπτικά θετικά σχό-
λια που έχουμε λάβει από την 
εξαγορά καταδεικνύουν την ελκυ-
στικότητα της προσφοράς μας, η 
οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί με 
επιτυχία σύμφωνα με τους όρους 
και το χρονοδιάγραμμά μας. Η συ-
ναλλαγή θα καταστήσει δυνατή την 
περαιτέρω ενσωμάτωση των επιχει-
ρηματικών μοντέλων της Generali 
και της Cattolica, όπως έχει ήδη 

προκύψει από τη δημιουργία της εταιρικής σχέσης που 
υπεγράφη τον Ιούνιο του 2020 και θα προσφέρει σημαντικό 
επιχειρηματικό όφελος σε όλους τους εμπλεκόμενους» 

Ο CEO της Generali Italia & Global Business Lines, Marco 
Sesana, σχολίασε: «Η συναλλαγή με την Cattolica θα πα-
ρέχει στήριξη στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας 
παράλληλα οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
ιδίως για τους πελάτες και τους εργαζόμενους. Η συναλλα-
γή θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω ενίσχυση των δια-
κριτικών δυνατοτήτων της Cattolica, μέσω της χρήσης της 
τεχνολογίας και της καινοτομίας της Generali Italia. Θέλω 
να καλωσορίσω θερμά όλους τους συναδέλφους και τους 
πράκτορες της Cattolica. Τους επόμενους μήνες θα είναι 
προτεραιότητα για εμάς να ενωθούμε και να μοιραστούμε 
τα οφέλη του να ανήκουμε σε έναν παγκόσμιο οργανισμό. 
Παραμένουμε επίσης πλήρως προσηλωμένοι στην εξυπη-
ρέτηση των τοπικών κοινοτήτων και στην προώθηση της 
αριστείας, πέραν της προώθησης της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ESG».

εξΑγορΑ ΤΗσ societa cattolica  
di assicurazione s.p.a. Απο  

ΤΗν assicurazioni Generali s.p.a.

Ο Group CEO της Generali, Philippe Donnet
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ε θελοντική δράση για τον καθαρισμό της παραλίας της Αρ-
τέμιδας διοργάνωσε η MetLife Ελλάδος στις 24 Οκτωβρί-

ου, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η δράση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιβαλλο-
ντική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση All For Blue και υλοποιή-
θηκε με τη συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων της εταιρίας, 
αλλά και μελών των οικογενειών τους.

Ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην πρόσκληση της 
εταιρίας, οι εθελοντές συγκέντρωσαν σημαντικό όγκο σκου-
πιδιών και ανακυκλώσιμων υλικών, βοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στη 
θάλασσα. 

«Η έννοια της βιωσιμότητας είναι συνυφασμένη με τον 
εταιρικό σκοπό και την κουλτούρα της MetLife. Αντιμετωπί-
ζουμε την προστασία του περιβάλλοντος, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της αποστολής μας, να οικοδομούμε καθημερινά ένα 
ασφαλέστερο μέλλον για όλους. Με την εθελοντική αυτή 
δράση, θελήσαμε να συμβάλουμε στην απορρύπανση των 
ακτών μας, αλλά και να δώσουμε ευρύτερα το μήνυμα ότι η 
προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων 
αποτελεί υπόθεση όλων μας» δήλωσε σχετικά η κ. Θάλεια 
Αγγελίδη, Head of Marketing & Communications, MetLife Ελ-
λάδος. 

Η εθελοντική δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του διαγω-
νισμού League of Protection Superheroes, που διοργανώνει 
η MetLife σε όλη την περιφέρεια EMEA και εστιάζει μεταξύ 
άλλων σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, Διαφορετικότητας/ Συμπερίληψης και Wellness.

Η All For Blue είναι μια περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική 
οργάνωση (ΑΜΚΕ), με διεθνείς δράσεις, αμιγώς εκπαιδευτι-
κού χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η προστασία του θαλάσσι-
ου οικοσυστήματος και η ενημέρωση για τα πλαστικά μιας 
χρήσης και τρόπους αποφυγής τους.

εθεΛονΤικΗ δρΑσΗ  
ΤΗσ metliFe  

γιΑ Τον κΑθΑρισμο  
ΤΗσ πΑρΑΛιΑσ ΤΗσ ΑρΤεμιδΑσ

ο φιλόξενος Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» ανοίγει και 
πάλι τις πύλες του για το κοινό, μετά από έναν και 

πλέον χρόνο παύσης της λειτουργίας του, εξαιτίας της 
πανδημίας του κορονοϊού, με την ομαδική έκθεση γλυπτι-
κής «Οι Πέντε». 

Οι Ανδρέας Καλακαλλάς, Δημήτρης Κώστας, Στέλιος 
Παναγιωτόπουλος, Στέφανος Σουβατζόγλου και Δημήτρης 
Τσιαντζής είναι οι καλλιτέχνες που ενώθηκαν στους Πέ-
ντε μια ομάδα που συστάθηκε το 2018 και στα τρία χρόνια 
της ύπαρξής της έχει δώσει σημαντικά δείγματα γραφής. 
Προερχόμενοι από το εργαστήριο του Γιώργου Χουλιαρά 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, οι καλλιτέχνες απο-
φάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα που διαπνέεται από 
κοινούς προβληματισμούς και οράματα σε ζητήματα της 
γλυπτικής. 

«Διατηρώντας ο καθένας την ατομικότητα και τη μοναδι-
κότητα της εικαστικής του έκφρασης, οι καλλιτέχνες δημι-
ουργούν έργα που συνδιαλέγονται μέσα στον χώρο πρώτα 
και κύρια μεταξύ τους και στη συνέχεια με τον θεατή, δη-
μιουργώντας ένα ενδιαφέρον μορφοπλαστικό σύνολο», θα 
πει η ιστορικός τέχνης Βένια Παστάκα και θα προσθέσει: 
«Με υλικά τον μπρούντζο, το μάρμαρο, το ξύλο αλλά και 
έτοιμα αντικείμενα, δημιουργούν γλυπτά που έχουν μια 
κριτική σκοπιά απέναντι σε ζητήματα που απασχολούν τον 
άνθρωπο και την κοινωνία· από τον διαρκή αγώνα επιβίω-
σης μέχρι τις βαθύτερες προσωπικές αναζητήσεις». 

Σημειώνεται ότι οι Πέντε αφιερώνουν την έκθεσή τους 
στην μνήμη του καλλιτέχνη Παύλου Σάμιου. Ο Χώρος Τέ-
χνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» χαιρετίζει αυτή την κίνηση καθώς 
συνδέθηκε στενά με τον σημαντικό αυτόν καλλιτέχνη, ο 
οποίος από το 2016 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Επιλο-
γής Εκθέσεων, ενώ τον Νοέμβριο του 2018 πραγματοποί-
ησε εκεί την πολύ επιτυχημένη έκθεσή του, «Της Γης οι 
Ερωτευμένοι». Ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον σπου-
δαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο ο οποίος πρώτα με την τέ-
χνη και ύστερα με την στάση του, αγαπήθηκε όσο λίγοι 
στον χώρο. 

Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από 23/11/2021 έως 
17/12/2021 και θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα κατά της Covid-19, με τη διενέργεια του σχετικού ηλε-
κτρονικού ελέγχου μέσω της εφαρμογής Covid Free.gr.

εκθεση γλυπτικησ  
«οι πεντε»  

στον χωρο τεχνησ  
«στοART κοραη»
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Μήνυμα του Παύλου Κασκαρέλη, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  
της «ύδρόγειος Ασφαλιστική», όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Voice» Δεκεμβρίου

«Τ ι άλλο θα συμβεί;» Να μια 
ερώτηση που τον τελευ-

ταίο καιρό σίγουρα όλοι κάνου-
με πιο συχνά στον εαυτό μας.

Ζώντας σε έναν κόσμο διαρ-
κών ανατροπών και αλλαγών, 
με τα μέτωπα αβεβαιότητας να 
πληθαίνουν γύρω μας, είναι απο-
λύτως φυσιολογικό να αισθανό-
μαστε έτσι.

Και τι μπορούμε να αντιτάξου-
με σε όλα αυτά; Πώς μπορούμε 
να παραμείνουμε αισιόδοξοι;

Ας ξεκινήσουμε από τη «μεγά-
λη εικόνα» και ας αναλογιστού-
με: παρά τις τεράστιες προκλή-
σεις, οι άνθρωποι διατηρούμε 
την ικανότητά μας να επιτυγχά-
νουμε, μέσω της συνεργασίας, 
θαύματα προόδου και βελτί-
ωσης, αισθητά σε όλους τους 
τομείς της ζωής μας - την υγεία, 
την επιστήμη, την οικονομία, την 
κοινωνία.

Από την άλλη, υπάρχουν φυσικά τα εξίσου πολύτιμα συ-
στατικά της δικής μας, πιο προσωπικής καθημερινότητας: 
οι άνθρωποι και οι στιγμές που μας γεμίζουν με χαρά και 
δύναμη, η οικογένεια, οι δημιουργίες και οι επιτυχίες μας, 
οι επιδιώξεις και τα όνειρά μας για το αύριο.

Η ασφάλιση είναι απόλυτα συνυφασμένη με όλα τα πα-
ραπάνω. Ως αγκαλιά προστασίας όλων όσων αξίζουν στη 
ζωή. Ως αντισταθμιστής των συνεπειών των απρόβλεπτων 
επιζήμιων γεγονότων, αρωγός και στυλοβάτης του ατόμου 
και της κοινωνίας για την ανάκαμψη από δύσκολες περι-
στάσεις.

Ως θεσμός και κλάδος που περικλείει και μεταλαμπαδεύ-
ει στην κοινωνία όλες εκείνες τις θετικές έννοιες και αξίες 
που στηρίζουν την πρόοδο και την εξέλιξη: την υπευθυ-
νότητα, την πρόληψη, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τη 

φροντίδα για το αύριο.
Ας κρατήσουμε λοιπόν τη σκέψη ότι η ασφάλιση είναι μέ-

ρος της αισιόδοξης πλευράς της ζωής και, εμείς, οι άνθρω-
ποι της ασφάλισης, έχουμε το προνόμιο να αποτελούμε 
τους πρεσβευτές της.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, διατηρούμε αυτήν τη θετική 
οπτική: με ισχυρή θέση και οικονομική ευρωστία, με συνε-
χή επένδυση στους τομείς που διαμορφώνουν το μέλλον 
του ασφαλιστικού κλάδου, με διαρκώς εμπλουτιζόμενα 
προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, κυρίως όμως με υπευ-
θυνότητα και ανθρώπινη προσέγγιση, συνεχίζουμε μαζί 
σας το πολύτιμο και αισιόδοξο έργο της ασφάλισης.

Παύλος Κασκαρέλης,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της «Υδρόγειος Ασφαλιστική»

Υδρογειοσ ΑσφΑΛισΤικΗ
επενδυοντασ με ασφαλεια

στη θετικη πλευρα τησ Ζωησ

Ο Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Υδρόγειος Ασφαλιστική»
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ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών 
Ασφαλιστικών Εταιριών, στα πλαίσια του 

εορτασμού της Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης  
αποφάσισε να συνεχίσει, για έβδομη συνεχό-
μενη χρονιά, την ξεχωριστή δράση εθελοντι-
σμού και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. 

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο, 13 Νοεμβρί-
ου 2021, στο «Κέντρο της Γης» στο Πάρκο Τρί-
τση, οι εθελοντές του Συνδέσμου με μεγάλο 
ενθουσιασμό, κέφι και διάθεση για προσφορά, 
ανέλαβαν δράση και προετοίμασαν, μαγείρε-
ψαν, συσκεύασαν και παρέδωσαν 2.021 μερίδες φαγητού 
σε συνανθρώπους μας. 

Τις συνταγές των φαγητών που προσφέρθηκαν επιμελή-
θηκε ο γνωστός chef Γιάννης Λουκάκος. 

Παράλληλα της δράσης, 
● πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον Πύργο της Βασιλίσ-

σης, 
● υλοποιήθηκαν προγράμματα  σχεδιασμένα από παιδα-

γωγούς, για τα παιδιά, 
● έγινε ενημέρωση των συμμετεχόντων από τους περι-

βαλλοντολόγους συνεργάτες της Οργάνωσης ΓΗ για την 
τροφική αλυσίδα, τις λειτουργίες της φύσης και τη σχέση 
του ανθρώπου με αυτή. 

Σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, επιλέχθηκαν οι φο-
ρείς που ωφελήθηκαν της δράσης του ΣΕΣΑΕ, οι οποίοι 
είναι :

● Το Ίδρυμα Γαλήνη, το οποίο ήταν αποδέκτης 521  με-
ρίδων.

● Ο ιερός ναός Προφήτη Ηλία Ροδόπολης, το οποίο 
ήταν αποδέκτης 300 μερίδων.

● Τη Δομή Στάση Ζωής, η οποία ήταν αποδέκτης 600 
μερίδων.

● Ο Όμιλος Unesco Πειραιώς & Νήσων, ο οποίος ήταν 
αποδέκτης 600 μερίδων.

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών 
Εταιριών ευχαριστεί θερμά όλους όσους κατάφεραν, παρά 
τις δύσκολες συνθήκες, να συμμετάσχουν στο εγχείρημα 
και συνετέλεσαν στην επιτυχία της συγκεκριμένης διοργά-
νωσης. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους Χορηγούς, όπως και στην 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ» και το  «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», οι οποίοι στήριξαν 

έμπρακτα, για ακόμη μια φορά την προσπάθεια 
αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο αξίζει 
στους εθελοντές για την παρουσία, τη διάθεση 
και την εργασία τους !

Οι εθελοντές του Συνδέσμου, έδωσαν ραντε-
βού για την επόμενη χρονιά, προσβλέποντας σε 
μεγαλύτερο στόχο αριθμού μερίδων φαγητού 
και σε μεγαλύτερη συμμετοχή στελεχών της 
ασφαλιστικής αγοράς.

Χορηγοί Σ.Ε.Σ.Α.Ε. : 
«AON» – Πλατινένιος Χορηγός,
«ERGO», «EUROLIFE FFH» & “HOWDEN MATRIX S.A.»  – 
Χρυσοί Χορηγοί.

Λίγα λόγια για τον Σ.Ε.Σ.Α.Ε
Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών 
Εταιριών είναι σωματείο φυσικών προσώπων με μέλη του 
πάνω από 350 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Ανα-
γνωρίζοντας την ευθύνη και τη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην κοινωνία, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει 
πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει την προσφορά σε 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την ενθάρρυνση του 
εθελοντισμού.

Λίγα λόγια για ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φα-
γητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή 
σκοπό σε όλη την Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την Οργάνωση ΓΗ
Η Οργάνωση ΓΗ είναι μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη 
κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος της η 
εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή 
ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων 
Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για 
όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις της, προτείνουν ένα νέον τρό-
πο αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και πε-
ριβάλλοντος, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός 
αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας για έναν βιώσιμο 
πλανήτη.

2.021 μεριδεσ φαγητο  
ετοιμαστηκαν απο τον σ.ε.σ.α .ε.

σε συνεργασια με την οργανωση γη
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μ ε υψηλότατη συμμετοχή, επαγγελματίες από όλη τη χώρα 
μετέφεραν τον παλμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 

και  ανέδειξαν τα «καυτά «  θέματα που απασχολούν σήμερα 
τον κλάδο,  ανταποκρινόμενοι στην πανελλαδική  «Διαδικτυακή 
-Δημοσκόπηση- Συνάντηση» του κλάδου, την καινοτόμο πρω-
τοβουλία, την οποία διοργάνωσε και υλοποίησε (Τρίτη 16/11) το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Επιτροπή Ασφαλιστι-
κής Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου.

Η διαδικτυακή εκδήλωση τιμήθηκε από τις συμμετοχές των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αυτό επισφράγισε την επιτυ-
χία της διοργάνωσης. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βλέπουν στην οθόνη 
τους ένα ένα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο (δείτε ενδει-
κτικό επισυναπτόμενο ) και να ψηφίζουν την «ένταση ενδιαφέ-
ροντος» που έχουν για αυτά από το 1 έως το 5 σε μία ζωντανή 
διαδικασία η οποία εμπλουτίστηκε και από τις τοποθετήσεις στο 
chat. 

Παρουσιάστηκαν 27 θέματα(επισυνάπτεται πίνακας με τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορία ανά θέμα) που απασχολούν τον 
κλάδο τα οποία προέκυψαν ύστερα από τις προτάσεις που κατέ-
θεσαν η Επιτροπή Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης τα Σωματεία 
του κλάδου και φυσικά οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενων ημερών. 

Η αξία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν αναδεικνύεται 
τόσο από το μέγεθος της συμμετοχής όσο από το τυχαίο δείγμα 
που προέκυψε μέσα από διαφορετικές πήγες προσέλκυσης των 
συμμετεχόντων.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν σε όλη τη διάρκειά της πάνω 
από 250 άτομα, κάτι το οποίο με βάση τον αριθμό των φυσικών 
προσώπων που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα αποτελεί 
υψηλό στατιστικό δείγμα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το μήνυμα, ενότητας και συνέχισης 
των διεκδικήσεων, του προέδρου κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, τις διαβε-
βαιώσεις του για την διαρκή αρωγή του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθήνας στα Σωματεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
σε όλη τη χώρα καθώς και τις επισημάνσεις του για την αναγκαι-
ότητα συλλογικότητας, νέων προτάσεων, και ενεργούς συμμε-
τοχής των επαγγελματιών στα κοινά. Τόνισε με κάθε τρόπο τη 
σημασία της ενότητας ως σημείο αναφοράς κάθε διεκδίκησης, 
και αναφέρθηκε επιγραμματικά στις εν εξελίξει διαδικασίες-πα-
ροχές του ΕΕΑ προς την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που αφο-
ρούν:  την εκπαίδευση, το e-learning, τη δημιουργία e-shop, την 
φορολογική και νομική υποστήριξη.

Στο ίδιο πλαίσιο και ο εμπνευστής της διαδικτυακής ψηφοφο-
ρίας Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκης αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες 
όπως : καμπάνια που αφορά την αξία της ασφαλιστικής διαμε-

σολάβησης, την ενίσχυση εξωστρέφειας του κλάδου, την υλο-
ποίηση στοχευμένων  δράσεων για την επαναπιστοποίηση, την 
εκπαίδευση και άλλα θέματα.  Επίσης, παρουσίασε τον τρόπο 
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος και περιέγραψε τη συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία και τα νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
περιλαμβάνει και πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο ερ-
γαλείο για την συνέχεια. 

Ακολούθως, τοποθετήθηκαν οι πρόεδροι των Σωματείων (δευ-
τεροβάθμια και πρωτοβάθμια)  με έδρα την Αθήνα με πανελλήνιο 
αλλά και τοπικό χαρακτήρα και μεταφέρθηκαν οι  θέσεις τους με 
προσλαμβάνουσες από όλη την Ελλάδα.

Κατά αλφαβητική σειρά έθεσαν θέματα μείζονος σημασί-
ας όπως έχουν καταγραφεί από τα μέλη τους η πρόεδρος του 
ΣΠΑΤΕ κ. Μαρία Δημητριάδη, η πρόεδρος της ΕΕΑΕ κ. Δήμητρα 
Λύχρου, ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, ο πρόε-
δρος του ΠΣΣΑΣ κ. Γιάννης Τοζακίδης και ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ 
κ. Ηλίας Τσολάκης.

Μετά τις τοποθετήσεις των προέδρων και τη σημαντική συμ-
βολή τους με επισημάνσεις καίριες για τα θέματα που έχουν τε-
θεί και δρομολογηθεί κατά περίπτωση Σωματείου και τα οποία 
πρέπει να επιλυθούν με συλλογικές προσπάθειες  ξεκίνησε η 
ψηφοφορία η οποία λόγω της υψηλής συμμετοχής έδωσε σαφή 
αποτελέσματα και διαβάθμισε την προτεραιοποίηση των διεκδι-
κήσεων.

Διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον, επιβεβαιώθηκαν τα θέματα που 
απασχολούν την καθημερινότητα, «επισφραγίστηκε» η αγαστή 
συνεργασία του ΕΕΑ με τα Σωματεία και εκφράστηκε η σημασία 
που έχει η Συλλογικότητα και η συνεργασία στις διεκδικήσεις 
του κλάδου.

Η εκδήλωση συντονίστηκε από τον κ. Γιώργο Φλωρά συνερ-
γάτη του ΕΕΑ ο οποίος και συντέλεσε στην όλη διαδικασία της 
ψηφοφορίας.

E.E . A .
«τα αποτελεσματα και η επιτυχια  

τησ 1ης διαδικτυακησ Ψηφοφοριασ  
που διοργανωσε το εεα

τι ψήφισαν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από όλη την Ελλάδα»
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Μετά από μια σειρά από απανωτές κλιματικές καταστροφές 
που συγκλόνισαν τις κυβερνήσεις και κοινωνίες στον οικο-
νομικά ανεπτυγμένο κόσμο μας, θα είναι το 2021 η αρχή του 
τέλους της μεγαλύτερης υπαρξιακής κρίσης για την ανθρω-
πότητα; 

Ό σο η Ελλάδα πλησιάζει προς την απολιγνιτοποίηση, το 
κλείσιμο δηλαδή όλων των λιγνιτικών μονάδων, τόσο με-

γαλύτερη γίνεται η πρόκληση για μηδενισμό των εκπομπών 
που αλλάζουν το κλίμα και πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, κάρβουνο,αέριο και πετρέλαιο. Η πρόκληση αυτή 
εννοείται πως δεν αφορά μόνο την ωραία μας Ελλάδα, αλλά 
τον κόσμο ολόκληρο.

Μικρή ιστορία του κάρβουνου που περνάει στην ιστορία
Ορυκτό κάρβουνο (ή γαιάνθρακας): Ο ορυκτός άνθρακας 

που χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Τα γνωστότερα είδη ορυ-
κτού κάρβουνου είναι ο λιγνίτης (που εξορύσσεται ακόμα σε 
λιγνιτωρυχεία στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες περιο-
χές του πλανήτη), ο λιθάνθρακας, και ο ανθρακίτης. Η διαφο-
ρά τους αφορά κατά βάση στην περιεκτικότητα κάθε είδους 
σε άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.

Μια φορά κι έναν καιρό, περίπου 4 χιλιάδες χρόνια πριν, 
ένας άνθρωπος στο βάθος της Κίνας σκέφτηκε ότι αν έκαιγε 
τη μαύρη πέτρα που είδε μπροστά του μπορεί να κατάφερνε 
να ζεσταθεί. Την άναψε και τα κατάφερε: το κάρβουνο αυτό 
μπορούσε να παράγει ωραία και βολική ζέστη.

Δεν ήταν όμως μόνο οι Κινέζοι που  χρησιμοποιούσαν το 
κάρβουνο, αλλά και οι Βρετανοί. Μάλιστα, η ιστορία μας λέει 
πως οι ρωμαίοι κατακτητές έφεραν κάρβουνο στη Ρώμη για 
να ζεσταίνουν νερό στα δημόσια λουτρά, χρήση που ξεχάστη-
κε όταν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ειδικά στη Βρετανία, 
ο ορυκτός άνθρακας ήταν το καύσιμο της βιομηχανικής επα-
νάστασης, καθώς άναψε τις πρώτες μηχανές εσωτερικής καύ-
σης και έδωσε ώθηση στην αλματώδη ανάπτυξη εργοστασίων 
μαζικής παραγωγής προϊόντων και μηχανών. Μέσα στη βιομη-
χανική επανάσταση, αναδύθηκε και το πετρέλαιο, που έκανε 
πλέον πραγματικότητα την αυτοκίνηση και αντικατέστησε τις 
αργές μετακινήσεις με τα πόδια ή με ζώα.

Η ιστορία μας λέει πως ο πρώτος ηγεμόνας που απαγόρευ-
σε την καύση λιθάνθρακα ήταν ο Ερρίκος Ι της Αγγλίας. Αν 
και ο λόγος δεν ήταν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
εντούτοις το βαρύ ρυπαντικό φορτίο του κάρβουνου ήταν 
ορατό στη Βρετανία του 13ου αιώνα και οι επιπτώσεις στην 
υγεία επίσης. Έτσι, κατά τον λαϊκό θρύλο, ο βασιλιάς απαγό-
ρευσε με αυστηρές ποινές την καύση κάρβουνου παρακινη-
μένος από τη γυναίκα του που δεν άντεχε τον «ανυπόφορο 
καπνό του θαλάσσιου κάρβουνου».

Μερικούς αιώνες αργότερα, τον 19ο αιώνα, διατυπώθηκαν 
οι πρώτες επιστημονικές ανησυχίες για τον ρόλο του διοξει-
δίου του άνθρακα που εκπέμπονται από την καύση κάρβουνου 
και πετρελαίου: το 1896, ο φυσικοχημικός Σβάντε Αρένιους 
(SvanteArrhenius) δημοσίευσε μια μεγάλη μελέτη στην οποία 
απέδειξε πως «εάν η ποσότητα του ανθρακικού οξέος αυξηθεί 
με γεωμετρική πρόοδο, η αύξηση της θερμοκρασίας θα αυξη-
θεί με σχεδόν αριθμητική πρόοδο».

Χρωστάμε στα ορυκτά καύσιμα των περασμένων αιώνων 
μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης και των επιστημο-
νικών επιτευγμάτων της ανθρωπότητας. Χρωστάμε όμως και 

τη μεγαλύτερη καταστροφή που απείλησε ποτέ τη ζωή στον 
πλανήτη όπως τη γνωρίζουμε: την κλιματική κρίση. Αυτά τα 
ενεργειακά απολιθώματα πρέπει πλέον να περάσουν στην 
ιστορία.

Ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη κλείνουν οι ανθρακικές μο-
νάδες η μια μετά την άλλη, καθώς λόγω του κόστους των κλι-
ματικών τους εκπομπών δεν είναι πλέον επικερδείς. Καιρός 
να κλείσει συνολικά το κεφάλαιο των ορυκτών καυσίμων, που 
για την Ελλάδα περιλαμβάνει και τις εξορύξεις πετρελαίου και 
αερίου με σχέδια που αφορούν μεγάλες θαλάσσιες περιοχές 
στο Ιόνιο και τη νότια Κρήτη.

Κλιματική αλλαγή και ορυκτά καύσιμα
Κλιματική αλλαγή: Η διαρκής μεταβολή της θερμοκρασίας 

και των τυπικών καιρικών συνθηκών σε μια περιοχή, λόγω των 
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων από διάφορες δραστηριό-
τητες, με κυριότερη την καύση ορυκτών καυσίμων. Οι χρήσεις 
που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή εκπέμπουν τα λεγό-
μενα «αέρια του θερμοκηπίου» (με ισχυρότερα το διοξείδιο 
του άνθρακα και το μεθάνιο).

Εκτός από την προφανή ρύπανση του αέρα που προκαλεί-
ται από την καύση κάρβουνου και πετρελαίου, η οποία έχει 
επισημανθεί από τους επιστήμονες εδώ και αιώνες, η μεγα-
λύτερη επίπτωσή τους στο περιβάλλον είναι η κλιματική: η 
καύση κάρβουνου (λιγνίτη, λιθάνθρακα και ανθρακίτη) και 
υδρογονανθράκων (πετρελαίου και ορυκτού αερίου) είναι η 
κυριότερη αιτία για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αν και ο όρος «θέρμανση» ίσως ακούγεται βολικός, σαν να 
καθόμαστε άνετα στο σπίτι μας, η πραγματικότητα όμως εί-
ναι πως μιλάμε για πυρετό στον πλανήτη. Οι ήδη αισθητές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που εξελίσσεται πλέον 
ταχύτατα είναι δραματικές: από την πλέον προφανή, που είναι 
το λιώσιμο των πολικών πάγων και άρα η άνοδος της στάθμης 
των θαλασσών, μέχρι παρατεταμένους και ανυπόφορους καύ-
σωνες, απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία και ακραία φαι-
νόμενα όπως δραματικές χιονοπτώσεις που ακολουθούνται 
από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, και μετακίνηση 

Η ΜιΚρΗ ιΣτΟριΑ 
τΗΣ ΚλιΜΑτιΚΗΣ 
ΚριΣΗΣ ΚΑι 
Η ΑΜΕιλιΚτΗ 
ΠρΑΓΜΑτιΚΟτΗτΑ 
τΟύ 1,5ΟC
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των εποχών. Όλα αυτά τα φαινόμενα σε κλιματική κλίμακα και 
όχι ως μεμονωμένες καιρικές εκδηλώσεις.

Να σημειώσουμε εδώ πως άλλο πράγμα είναι ο καιρός και 
άλλο το κλίμα: Ως «καιρό» περιγράφουμε συγκεκριμένα φαι-
νόμενα, όπως μια καταιγίδα ή μια ζεστή μέρα, ένα γεγονός 
δηλαδή που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα σε λίγες ώρες ή μέ-
ρες ή έστω εβδομάδες. Ως «κλίμα» περιγράφουμε τις μέσες 
καιρικές συνθήκες ενός τόπου ή ηπείρου ή του πλανήτη σε 
μεγάλες χρονικές περιόδους, 30 και περισσότερων ετών. Ως 
κλιματική αλλαγή λοιπόν ορίζουμε την άνοδο της μέσης θερ-
μοκρασίας του πλανήτη, λόγω της εκπομπής από ανθρώπινες 
δραστηριότητες αερίων που παγιδεύουν τη θερμότητα στην 
ατμόσφαιρα της Γης.

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις που εκδηλώνονται 
όχι μόνο με ακραία φαινόμενα που προκαλούν φοβερές κα-
ταστροφές και έχουν θύματα, αλλά και με σοβαρότατες αλ-
λαγές σε οικοσυστήματα. Παράδειγμα στην Ελλάδα είναι οι 
λίμνες των Πρεσπών: αυτός ο παγκόσμιας σημασίας πυρήνας 
βιοποικιλότητας έχει συρρικνωθεί σε έκταση κατά τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, λόγωτης αλλαγής των κλιματικών συνθηκών. 
Άλλο παράδειγμα: η λίμνη Βέλενς(Velence) στην Ουγγαρία 
που έχασε περίπου το 40% της επιφάνειάς της μέσα σε δύο 
μόνο χρόνια, λόγω της πρωτοφανούς μείωσης των συνηθι-
σμένων βροχοπτώσεων, κατάσταση που αποδίδεται από τους 
ερευνητές στην κλιματική αλλαγή.

Η πρόκληση των αρνητών της κλιματικής αλλαγής
Αρνητές της κλιματικής αλλαγής: Άνθρωποι εμμονικά (ή 

πεισματικά) αντίθετοι προς κάθε επιστημονική δημοσίευ-
ση και δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή 
οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και συμβαίνει σε 
χρόνους εξαιρετικά ταχύτερους από ότι οι μεταβολές κατά 
τους γεωλογικούς χρόνους. Στόχος τους η υπονόμευση των 
πολιτικών και διεθνών διαπραγματεύσεων για την αναχαίτιση 
της κλιματικής κρίσης, ενώ πολύ συχνά συνδέονται άμεσα με 
το λόμπι των ορυκτών καυσίμων.

Σε ένα άρθρο του στη Guardian, ο δημοσιογράφος Damian 

Carrington χώρισε τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής σε 
τέσσερις ομάδες: α) στους κλακαδόρους των κλιματικών κα-
ταστροφέων (κυρίως επιχειρήσεων ορυκτών καυσίμων), β) 
τους επαγγελματίες παραπλανητές της κοινής γνώμης, γ) 
τους εγωμανείς, δ) τους ιδεολογικά τυφλωμένους.Υποστηρί-
ζει μάλιστα πως εάν προσπαθήσουμε να τους αντικρούσουμε 
αναπαράγοντας ή γελοιοποιώντας την ψευδοεπιστημονική 
επιχειρηματολογία τους ή απαντώντας δημόσια, απλά τους 
προσφέρουμε τη δημοσιότητα που ψάχνουν.

Θα προτιμούσα να αποφύγω χαρακτηρισμούς προς τους 
αρνητές της μεγαλύτερης κρίσης που περνάει ο πλανήτης 
κατά την ανθρώπινη ιστορία του. Το ζητούμενο δεν είναι να 
δικάσουμε προθέσεις, αλλά να προβάλουμε την ανάγκη για 
δημόσιο διάλογο που βασίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δε-
δομένα. Υπάρχει όμως σίγουρα ένα στοιχείο που φαίνεται 
να ενώνει τους αρνητές της κλιματικής επιστήμης, με τους 
αντιεμβολιαστές, ή ακόμα και μεοπαδούς άλλων εξωφρενικών 
θεωριών, όπως ότι η γη είναι επίπεδη (ναι, υπάρχουν). Όπως 
προκύπτει από πολλές σχετικές αναλύσεις, η βάση της μερί-
δας της κοινωνίας που δεν αμφισβητεί απλά, αλλά αρνείται 
πεισματικά να δεχθεί τα αποτελέσματα της τεκμηριωμένης 
επιστημονικής έρευνας και αναπαράγει συνωμοσιοθεωρίες, 
είναι ο φόβος και το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Το χτίσιμο τει-
χών που προστατεύουν τους «δικούς μας» και αφήνουν απέξω 
τους «άλλους» θα είναι φοβάμαι η συνταγή αποτυχίας στην 
αντιμετώπιση αυτής της υπαρξιακής κρίσης για τη ζωή στον 
πλανήτη.

Καθώς η κλιματική αλλαγή πλησιάζει όλο και πιο απειλητικά 
στο όριο της αύξησης της μέσης πλανητικής θερμοκρασίας 
κατά 1,5oC, που έχει χαρακτηριστεί ως αρχή της κλιματικής 
κατάρρευσης, το 2021 είναι χρονιάορόσημογια την παναν-
θρώπινη δράση που είναι απαραίτητη για να αναστραφεί αυτή 
η πορεία προς την κρίση.

Η δύσκολη πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα
Κλιματική ουδετερότητα: Η ζωτικής σημασίας πρόκληση 

που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα για μηδενικό ισοζύγιο εκ-
πομπών άνθρακα. Μετριέται ως ισοσκελισμός των ανθρωπο-
γενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφή-
σεων τους από φυσικά οικοσυστήματα μέσα σε μία δεδομένη 
χρονική περίοδο. Για να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής, η κλιματική ουδετερότητα πρέ-
πει να επιτευχθείσε κάθε γωνιά του πλανήτη το αργότερο μέ-
χρι το 2050. Κολοσσιαία πρόκληση!

Με βάση πάντα τον επιστημονικά δεδομένο πήχη της επί-
τευξης κλιματικής ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν, 
ώστε να μην ξεπεραστεί το κατώφλι των 1,5-2 βαθμών Κελ-
σίου, πρώτη προτεραιότητα, όπως φαίνεται και στο παρακά-
τω σχήμα, είναι ο μηδενισμός των εκπομπών στον τομέα της 
ενέργειας.

Ειδικά στον τομέα της ενέργειας (συμπεριλαμβανόμενων 
των μεταφορών), η εξοικονόμηση είναι προτεραιότητα και η 
ηλεκτροπαραγωγή κατά 100% από ΑΠΕ είναι μονόδρομος.

Η μεγάλη πρόκληση όμως είναι το νέο ενεργειακό μοντέλο 
να είναι διαφορετικό από το παλιό και απολιθωμένο. Έτσι, για 
παράδειγμα η οικολογικά σωστή και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυ-
ξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πρόταγμα που 
πρέπει να εκφραστεί ως μαζική κοινωνική διεκδίκηση και να 
μην αποτελέσει αποκλειστικά και μόνο πεδίο επιχειρηματι-
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κής δραστηριότητας. Με 
δεδομένο ότι οι ΑΠΕ είναι 
υποδομές καταρχήν πε-
ριβαλλοντικού σκοπού, η 
ανάπτυξή τους είναι απα-
ραίτητο να επιτευχθεί με 
τους ασφαλέστερους για 
τη βιοποικιλότητα όρους 
και προϋποθέσεις.

Όλα  δείχνουν ότι όταν η 
ανθρωπότητα βγει από την 
καραντίνα, ο κόσμος θα 
έχει αλλάξειγια τα καλά. 
Ο πήχης διεθνώς για οικο-
λογικά και κοινωνικά δίκαιη 
ανάπτυξη έχει ανέβει πολύ ψηλά, καθώς το διακύβευμα είναι 
πλέον η ίδια η επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών.

Η κλιματική αλλαγή δεν έχει απλές λύσεις. Αφορά ολό-
κληρο τον πλανήτη και όχι μια συγκεκριμένη περιοχή ή ένα 
είδος. Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας δεν μπορεί 
να επιτευχθεί αν δεν μηδενιστούν οι εκπομπές σε όλες τις 
γωνιές του πλανήτη. Αυτή και μόνο η ανάγκη για παγκόσμια 
συμπόρευση και η υπονόμευση των προσπαθειών ενός κρά-
τους από το έλλειμμα κλιματικής πολιτικής του άλλου είναι 
ο κυριότερος λόγος αδράνειας και πολιτικού ωχαδερφισμού: 
«ωχ τώρα, γιατί να κλείσουμε εμείς τις λιγνιτικές μας μονάδες 
στην Ελλάδα όταν η Γερμανία άνοιξε την τελευταία λιγνιτική 
της μονάδα το 2020;».

Εκτός όμως από την πολιτική αδράνεια με δικαιολογία την 
κλιματική απραξία άλλων κυβερνήσεων, το μεγαλύτερο στοί-
χημα είναι η σωστή ανάπτυξη των υποδομών στις οποίες θα 
θεμελιωθεί η ίδια η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. 
Το πιο συγκρουσιακό παράδειγμα είναι η αλλαγή του μοντέ-
λου ηλεκτροπαραγωγής από την καύση ορυκτών καυσίμων 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ η λύση στο ενεργεια-
κό πρόβλημα είναι προφανής και αφορά τη χρήση του ανέμου 
και του ήλιου που αφθονούν στην Ελλάδα και στα περισσό-
τερα μέρη του πλανήτη, εντούτοις η χωρική τους ανάπτυξη 
προκαλεί αντιδράσεις σε σημαντικό βαθμό δικαιολογημένες.

Θα παραμερίσω τις αντιδράσεις που γεννιούνται από το 
γαργάλημα των συντηρητικών αντανακλαστικών. Όπως συμ-
βαίνει με κάθε μεγάλη αλλαγή, έτσι και με το σβήσιμο των 
εργοστασίων που καίνε κάρβουνα και υδρογονάνθρακες είναι 
ψυχολογικά αναμενόμενο μια μερίδα της κοινωνίας φοβικά να 
θεοποιεί τους παππούδες που κάτι ήξεραν όταν έκαιγαν κάρ-
βουνα, αλλά έκαναν μαζί και εξοικονόμηση και τέλος πάντων 
και σίγουρα δεν θα ήθελαν στα χωριά τους γύρω να βλέπουν 
μεγάλες ανεμογεννήτριες που αλλάζουν τη θέα και κάπου 
γράφτηκε ότι έχουν και επιπτώσεις στα ζώα και στα φυτά.

Οι κυριότερες προκλήσεις στην ανάπτυξη των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, κυρίως των αιολικών και φωτοβολταϊ-
κών που δεν υπαγορεύονται από απόλυτους χωρικούς περιο-
ρισμούς (όπως η γεωθερμία που μπορεί να αναπτυχθεί μόνο 
όπου υπάρχουν γεωθερμικά πεδία) είναι:

    Η πραγματική και επιστημονικά αποτιμήσιμη επίπτωση 
στα σημαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά των περιοχώνανά-
πτυξής τους,

    Η κοινωνική συμμετοχή στην ανάπτυξη της καθαρής 
ενέργειας, στοιχείο που λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγ-

χου, αλλά μπορεί και να 
διασφαλίσει καλύτερους 
όρους κατασκευής και 
λειτουργίας και σίγουρα 
αντιμετώπισης της ενερ-
γειακής φτώχειας. Η μο-
νοπώληση της ρυπογόνας 
οικονομίας των ορυκτών 
καυσίμων από ενεργεια-
κούς γίγαντες είναι μοντέ-
λο που δεν πρέπει να επα-
ναληφθεί στη μετάβαση 
προς την καθαρή ενέργεια, 
ειδικά καθώς το στοίχημα 
είναι η κλιματική δικαιοσύ-

νη και οι καλύτεροι όροι ικανοποίησηςτων ενεργειακών ανα-
γκών χωρίς κανένας να μείνει πίσω.

Έργα ΑΠΕ που δεν πληρούν αυστηρούς κανόνες και δεν 
εφαρμόζουν βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αποτελούν δυσφήμι-
ση για την καθαρή ενέργεια και τελικά υποσκάπτουν τον κλι-
ματικά αναγκαίο στόχο ηλεκτροπαραγωγής κατά 100% από 
ανανεώσιμες πηγές μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου.

Στην ενωμένη Ευρώπη, η μεγάλη πρόκληση είναι η εφαρ-
μογή των πακέτων οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση 
που προκάλεσε η πανδημία χωρίς να προκληθεί απολύτως 
καμία βλάβη στο περιβάλλον και βέβαια η πορεία προς μια 
πραγματικά πρωτοποριακή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(EUGreenDeal). Σημαντική εξέλιξη του περασμένου καλοκαι-
ριού ήταν ότιθεσπίστηκε το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετά-
βασης, που θα χρηματοδοτήσει την απελευθέρωση των οικο-
νομιών από τον ρυπογόνο και κλιματικά καταστροφικό λιγνίτη 
και τον λιθάνθρακα – πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλιστεί 
ότι αυτή η μετάβαση δεν θα καταλήξει να ενισχύει το ορυκτό 
αέριο, και βέβαια ότι δεν θα πλουτίσει τους λίγους, αφήνο-
ντας τους πολλούς ανθρώπους στο περιθώριο.

Η απεξάρτηση των οικονομιών από το καταστροφικό για 
την υγεία ανθρώπων και πλανήτη κάρβουνο, που επί πολλές 
δεκαετίες ήταν κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνει δε-
κάδες χιλιάδες εργαζομένους σε εκκρεμότητα για την επό-
μενη μέρα. Η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, που στην 
Ελλάδα αφορά κατά κύριο λόγο την Κοζάνη, τη Φλώρινα και 
τη Μεγαλόπολη, είναι ένα μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για τις 
εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και συνολικά για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η υποστήριξη προς τις κοινωνίες που βρίσκονται σε 
τροχιά μετάβασης, είτε επαγγελματικής, είτε ευρύτερα οικο-
νομικής, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ως ευθύνη όλων 
μας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως οι περιοχές αυτές, που 
τις τελευταίες δεκαετίες βρέθηκαν σε πλήρη εξάρτηση από 
τον άνθρακα, σήκωσαν το βάρος της τροφοδότησης όλων 
μας με ηλεκτρισμό, με μεγάλο κόστος για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη και τους 
οφείλουμε κάθε στήριξη στην πορεία προς την κλιματική ου-
δετερότητα και τη μεταλιγνιτική εποχή.

θεοδότα Νάντσου, 
Επικεφαλής πολιτικής, WWF Ελλάς
ΠΗΓΗ: WWF.GR
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε επιτυχώς, για ακόμη 
μία χρονιά, τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις αναφορικά 

με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 27001:2013 και 19600:2014, 
που έχει λάβει από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV NORD.

Με το πρότυπο ISO 9001:2015, διασφαλίζεται το Σύστη-
μα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Πίστη στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής των 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η Εταιρία πε-
τυχαίνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της φήμης της και 
τη μείωση του παραγωγικού της κόστους, λόγω βελτιστο-
ποίησης της διαχείρισης των πόρων της.

Ακολούθως, με το πρότυπο ISO 27001:2013 βεβαιώνεται 
η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, γεγονός που 
βελτιστοποιεί διαρκώς τις αρχές της Εμπιστευτικότητας, 
της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των πληροφο-
ριών, ισχυροποιώντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης της 
Εταιρίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Τέλος, με το ISO 19600:2014 πιστοποιείται η αποτελεσμα-
τική εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο συντονισμός του 
Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο εντάσσεται στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης της Εταιρίας για 
την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική συμμόρφωσή της 
στις διαρκείς κανονιστικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα 
τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμεύεται στη διαρκή εναρμόνισή 
της με τα διεθνή πρότυπα, στην απρόσκοπτη βελτιστο-
ποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και στην εφαρ-
μογή των διεθνών οδηγιών, προκειμένου με διαφάνεια να 
συνεχίσει να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες 
στην ελληνική κοινωνία. 

εΥρΩπΑ ϊκΗ πισΤΗ 

επιΤΥΧεισ 
επιθεΩρΗσεισ γιΑ  
3 προΤΥπΑ iso 

γ ια ακόμη μια χρονιά η Karavias Underwrit ing 
Agency στηρίζει έμπρακτα την Τέχνη και τον Πο-

λιτισμό στη χώρα μας, χορηγώντας την Ασφαλιστική 
κάλυψη της «Art Thessaloniki», της έκθεσης έργων 
τέχνης που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύ-
τερα ετήσια εικαστικά γεγονότα στη Βόρεια Ελλάδα.

Η έκθεση καλύπτεται μέσω του εξειδικευμένου 
συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης 
& Κοσμημάτων «Fine Art Insurance» της Karavias 
Underwriting Agency, εξουσιοδοτημένου ανταποκρι-
τή των Lloyd’s.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο συμβό-
λαιο καλύπτει τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλο-
γές έργων τέχνης και κοσμημάτων της χώρας μας, 
καθώς και πλήθος εκθέσεων εντός και εκτός Ελλά-
δας, αλλά και συλλογές μουσείων, μεταφορές έργων 
τέχνης, αίθουσες τέχνης και εταιρικές συλλογές.

Αυτή τη χρονιά, το εικαστικό «θέμα» που συνοδεύει 
την παρουσία της Karavias Underwriting Agency στην 
έκθεση έχει ως βάση την σειρά του Netflix “This Is a 
Robbery: The World’s Biggest Art Heist” που αφορά 
στη μεγαλύτερη ληστεία έργων τέχνης στον κόσμο.

Η «Art Thessaloniki» θα ανοίξει τις πύλες της στο 
Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονί-
κης, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως 
και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου.

η KARAvIAs  
uNdERWRITINg AgENCy 

ασφαλιΖει την  
«ART THEssAloNIKI 2021»
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ερευνα στατιστικων στοιχειων  
ασφαλισεων Ζωησ

α΄ εξαμηνου 2021

Ζημιεσ απο την σεισμικη ακολουθια στην κρητη 
27 - 30 σεπτεμβριου 2021

η έρευνα

Η Επιτροπή Ζωής και Συντάξεων της ΕΑΕΕ αφού έλαβε 
υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης 

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στις ασφαλίσεις Ζωής, συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά την 
συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό απέστειλε στις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις - μέλη το ήδη διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο (με αρ-
χική εφαρμογή το 2016), εστιάζοντας στην καταγραφή των 
μεγεθών της παραγωγής και των αποζημιώσεων του α΄ εξα-
μήνου του 2021, υπό το πρίσμα του αναλαμβανομένου κινδύ-
νου. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:
● Διαχωρίζει τις ασφαλίσεις Ζωής σε ατομικές και ομαδικές
● Εξετάζει τις ασφαλιστικές εργασίες με βάση τον καλυ-
πτόμενο κίνδυνο (ασφάλιση Ζωής, ασφάλιση υγείας-ατυχη-
μάτων-ασθενειών, ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένη με επενδύ-
σεις)
● Αναλύει την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής

Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι 
οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων 

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις 
ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας1, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία 
της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2020. Από τις 
ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 5 δραστηριοποιούνται μόνο στις 
ασφαλίσεις Ζωής ενώ 15 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις 
Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από 
το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να 
απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη. Η παρούσα 
αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 
α΄ εξάμηνο του 2021 ενώ στα συγκριτικά γραφήματα παρατί-
θενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών. Τα 
σύνολα των ετών δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους, 
καθώς δεν προέρχονται απαραίτητα από τις ίδιες ακριβώς 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζονται και αφορούν 
προγενέστερη χρονική περίοδο πιθανόν να έχουν ενημερω-
θεί σε κάποια σημεία με βάση αναθεωρημένα στοιχεία για 
ορισμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μεταγε-
νέστερες δηλώσεις τους.

ευρήματα της έρευνας
Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του α΄ εξαμήνου του 2021 (για το 2020 καταγράφονται τα 

ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

Α. πΑρΑγΩγΗ ΑσφΑΛισΤρΩν

1 Η παραγωγή των ασφαλίσεων Υγείας περιλαμβάνει και τους κλάδους: 1.Ατυχημάτων και 2.Ασθενειών των ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
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Η αύξηση του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (α΄ εξά-
μηνο 2021 / α΄ εξάμηνο 2020) έφθασε το 19,1%, αναλυόμενη σε αύξηση κατά 23,6% των ατομικών ασφαλίσεων και 6,2% 
αύξηση των ομαδικών. Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 162 χιλ. € (98 χιλ. € για τις ατομικές 
ασφαλίσεις, 64 χιλ.€ για τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α΄ εξαμήνου του 2021, ποσό 455,7 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες ερ-
γασίες του κλάδου (εκ των οποίων 413,8 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 41,9 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις).
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Η αύξηση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2021 / εξάμηνο 2020) 
έφθασε το 48,2%, αναλυόμενη σε αύξηση κατά 57,4% των ατομικών ασφαλίσεων και 6,0% μείωση των ομαδικών.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 362,5 εκατ. € στο σύνολο 
(εκ των οποίων 342,1 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 20,4 εκατ. € στις ομαδικές). Αντιστοίχως, οι εφάπαξ καταβολές 
το α΄ εξάμηνο του 2020 ήταν 229,7 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 197,3 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 32,4 
εκατ. € στις ομαδικές).

Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 0,5% στο 
σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 0,45% των ατομικών συμβολαίων και 11,9% αύξηση των ομαδικών.

β. πΛΗθοσ σΥμβοΛΑιΩν
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γ. κΑνΑΛιΑ διΑνομΗσ

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ατομικών ασφαλίσεων:

Στις Άμεσες πωλήσεις των ατομικών ασφαλίσεων για το α΄ εξάμηνο του 2021 στο ανωτέρω γράφημα, περιλαμβάνονται: 
Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 0,7%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 0,3% και 
Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο) 0,02%.
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Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλίσεων:

Στις Άμεσες πωλήσεις των ομαδικών ασφαλίσεων για το α΄ εξάμηνο του 2021 στο ανωτέρω γράφημα, περιλαμβάνονται: 
Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 11,4%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate Sales, Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι) 27,4% και 
Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο) 1,7%.
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Η αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε στο 12,9% στο σύνολο, 
οφειλόμενη σε αύξηση 5,5% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 34,3% αύξηση των αποζημιώσεων των 
ομαδικών συμβολαίων.

δ. ΑποζΗμιΩσεισ
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μ ε ταχείς ρυθμούς, ελέω πανδημίας, προχωρά ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός του κλάδου της υγειονο-

μικής περίθαλψης. Ήδη, το 91% των ιατρικών οργανισμών 
σε 36 χώρες έχουν εφαρμόσει υπηρεσίες τηλεϊατρικής. 
Σχεδόν οι μισές, το 44%, ξεκίνησαν να τις χρησιμοποιούν 
μετά από την πανδημία. Πάντως, το 52% των παρόχων 
έχει βιώσει περιπτώσεις, όπου ασθενείς αρνήθηκαν υπη-
ρεσίες τηλεϊατρικής για λόγους ασφαλείας.

Νέα έρευνα από την Kaspersky, στην οποία συμμετείχαν 
389 πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, δείχνει ότι οι ιατρι-

κοί οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. 
Δεν είναι τυχαίο ότι, σήμερα, το 56% των ιδρυμάτων υγει-
ονομικής περίθαλψης σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις 
του σε λύσεις τηλεϊατρικής και εικονικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky, το 71% των ερω-
τηθέντων παγκοσμίως πιστεύει ότι οι υπηρεσίες τηλεϊα-
τρικής θα προσθέσουν τη μεγαλύτερη αξία στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια.

Οι επαγγελματίες σημειώνουν ότι η εξ αποστάσεως 

ερεΥνΑ
οι μισοι παροχοι υγειονομικησ περιθαλΨησ 

σχεδιαΖουν επενδυσεισ τηλεϊατρικησ
το 91% των ιατρικών οργανισμών έχουν εφαρμόσει υπηρεσίες τηλεϊατρικής.  

το 44% ξεκίνησε να τις χρησιμοποιεί μετά την πανδημία
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ιατρική είναι πρακτική, με πλεονεκτήματα όπως η άμεση 
πρόσβαση, η περιορισμένη μετάδοση ασθενειών μεταξύ 
ασθενών και προσωπικού και η δυνατότητα βοήθειας πε-
ρισσότερων ανθρώπων σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  
Αυτή η θετική προσέγγιση έχει απήχηση στην πραγματική 
ιατρική πρακτική.

Σχεδόν οι μισοί οργανισμοί (42%) συμφωνούν ότι οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς τους, ενδιαφέρονται περισσότερο 
για απομακρυσμένες συνεδρίες παρά για προσωπικές 
συνεδρίες λόγω της ευκολίας τους. Άλλα ελκυστικά χα-
ρακτηριστικά τηλεϊατρικής για τους πελάτες είναι ότι οι 
σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονομούν χρόνο, προσπάθεια 
και χρήματα και παρέχουν την ευκαιρία να συμβουλευτούν 
έναν πιο έμπειρο ειδικό.

  
Οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες

Αυτά τα πλεονεκτήματα είχαν ως αποτέλεσμα οι υπηρε-
σίες τηλεϊατρικής να γίνονται όλο και πιο περιζήτητες από 
ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων. Σε αντίθεση με τα 
στερεότυπα ότι οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο διατεθειμέ-
νοι να εμπιστευτούν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Μόλις το 
51% των παρόχων συμφωνεί ότι η πλειονότητα των ασθε-
νών του οργανισμού τους που χρησιμοποιούν απομακρυ-
σμένες μορφές είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Η πιο κοινή υπηρεσία, που παρέχεται από οργανισμούς, 
είναι η σύγχρονη τηλεϊατρική (51%), όπως η επικοινωνία 
σε πραγματικό χρόνο με ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης 
της βιντεοκλήσης ή της ψηφιακής συνομιλίας. Η δεύτερη 
πιο δημοφιλής υπηρεσία είναι η απομακρυσμένη παρακο-
λούθηση ασθενών μέσω wearables (41%).

Ακολουθεί η τεχνολογία ασύγχρονης τηλεϊατρικής 
(39%). Αυτή η μέθοδος συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδο-
μένα των ασθενών σε μια ασφαλή πλατφόρμα στο cloud 
για περαιτέρω χρήση από θεράποντα επαγγελματία.

 
Προσωπικά δεδομένα

Ωστόσο, το 74% των ερωτηθέντων αντιμετώπισε περι-
πτώσεις, όπου ασθενείς αρνήθηκαν μια βιντεοκλήση με 
το ιατρικό προσωπικό, με το 52% να αναφέρει ότι οι άν-
θρωποι αρνήθηκαν τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής λόγω ανη-
συχιών για το απόρρητο ή τα δεδομένα. Άλλοι λόγοι, που 
αναφέρθηκαν, ήταν η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης προς 
την τηλεϊατρική (33%), η απροθυμία εμφάνισης σε βίντεο 
(32%) και η απουσία σωστού εξοπλισμού (30%).

Δεν είναι μόνο οι ασθενείς που ανησυχούν για το απόρ-
ρητο τους: το 81% των παρόχων υγειονομικής περίθαλ-
ψης δηλώνουν ότι οι κλινικοί γιατροί στον οργανισμό 
τους έχουν εκφράσει ανησυχίες για την προστασία των 
δεδομένων των ασθενών κατά τη διεξαγωγή συνεδριών 
εξ αποστάσεως και μόνο το 36% των ερωτηθέντων είναι 
πολύ βέβαιο ότι ο οργανισμός τους έχει απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας.
ΠΗΓΗ: SEPE.GR Fr
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● Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στα 
20.586 εκατ. ευρώ έναντι 20.366 εκατ. ευρώ το προηγούμε-
νο τρίμηνο.
● Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 
147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.035 εκατ. ευρώ 
έναντι 14.888 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 

προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.586 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και διαμορφώ-
θηκαν στα 1.690 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 
2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού 
αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 972 
εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ και διαμορφώθη-
καν στα 718 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του 
συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 8,2% το γ΄ τρίμηνο του 
2021, έναντι 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.185 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.149 εκατ. 
ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυ-
ρίως σε αγορές ξένων τίτλων και ρευστοποιήσεις τίτλων του 
εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συ-
νολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 59,2% το γ΄ τρίμηνο από 
59,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3.840 εκατ. ευρώ, έναντι 3.738 εκατ. 
ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του 
συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 18,7%, έναντι 
18,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των το-
ποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοι-
πά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 778 εκατ. ευρώ, έναντι 728 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται 
κυρίως σε αγορές μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνό-
λου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,6% το 
προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν 
κατά 74 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.759 εκατ. ευρώ 
στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές 
προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθη-
καν στα 15.035 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέ-
ψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 79 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν 

στα 11.930 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών 
αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.105 
εκατ. ευρώ. Το 72,6% 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 ΑΣφΑλιΣτιΚων ΕΠιχΕιρΗΣΕων Γ΄ τριΜΗνΟ 2021 

αυξημενεσ κατα 90 εκατ. οι καταθεσεισ εναντι  
του προηγουμενου τριμηνου

2021 Β΄ 
τρίμηνο

2021 Γ΄ 
τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Καταθέσεις 1.600 1.690

Εσωτερικό 936 972

Εξωτερικό 664 718

Χρεωστικοί Τίτλοι 12.149 12.185

Εσωτερικό 5.106 4.876

Εξωτερικό 7.043 7.309

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3.738 3.840

Εσωτερικό 1.093 1.067

Εξωτερικό 2.645 2.773

Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 728 778

Εσωτερικό 525 541

Εξωτερικό 202 237

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 693 690

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 4 2

Δάνεια 204 174

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 411 431

Λοιπά στοιχεία 839 796

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 20.366 20.586

ΠΑθΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια 3.685 3.759

Ασφαλιστικές προβλέψεις 14.888 15.035

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις 
Ζωής

11.851 11.930

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις 
Συντάξεων

1.020 1.020

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις 
Ζημιών

3.037 3.105

Δάνεια 127 252

Λοιπά στοιχεία 1.667 1.54



ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 128●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  59

Πίνακας 2
Καθαρές ροές τοποθετήσεων 
 των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων  
(σε εκατ. ευρώ)

Tοποθετήσεις
2021 

Α΄τρίμηνο
2021 Β’ 
τρίμηνο

Χρεωστικοί 
Τίτλοι  

-86 58

Εσωτερικό -87 -226

Εξωτερικό 1 284

Μερίδια αμοι-
βαίων κεφα-
λαίων

192 91

Εσωτερικό 29 -27

Εξωτερικό 163 118

Μετοχές και 
λοιπά μέσα 
κυριότητας

-5 46

Εσωτερικό -10 26

Εξωτερικό 5 20

Σημειώσεις:

. 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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Η Generali και η Crédit Agricole 
Assurances ανακοίνωσαν 

ότι έχουν εισέλθει σε αποκλει-
στικές διαπραγματεύσεις για 
την εξαγορά της La Médicale, 
της ασφαλιστικής θυγατρικής 
της Crédit Agricole Assurances 
για τους επαγγελματίες υγείας. 
Η συναλλαγή προβλέπει, επί-
σης, την πώληση στην Generali 
France του χαρτοφυλακίου κά-
λυψης Ζωής της Predica1, το 
οποίο διατίθεται και τελεί υπό 
τη διαχείριση της La Médicale.

Η La Médicale ιδρύθηκε το 
1948 και είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς 
για επαγγελματίες υγείας στη Γαλλία με ετήσια ασφάλι-
στρα ύψους 552 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-
νων 80 εκατομμυρίων ευρώ σε ασφάλιστρα που σχετίζο-
νται με το χαρτοφυλάκιο κάλυψης Ζωής που ασφαλίζεται 
από την Predica) και περισσότερα από 600.000 συμβόλαια 
στο χαρτοφυλάκιό της στο τέλος του 2020. Η La Médicale 
διαθέτει, επίσης, πελατολόγιο που ξεπερνά τους 300.000 
ασφαλισμένους σε όλη τη Γαλλία και τα προϊόντα της δια-
νέμονται μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο 125 πρακτό-
ρων και 45 ασφαλιστικών γραφείων αντίστοιχα. 

Για την Generali, η εξαγορά αυτή αποτελεί βασική 
στρατηγική ευκαιρία για ανάπτυξη και υλοποιείται χάρις 
στην εξαιρετική προϋπάρχουσα συνεργασία της με την 
Crédit Agricole. Η συναλλαγή είναι πλήρως σύμφωνη με 
το στρατηγικό σχεδιασμό «Generali 2021» καθώς επιβε-
βαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για κερδοφόρο ανά-
πτυξη μέσα από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για 
τους πελάτες του, και ταυτόχρονα είναι ακόλουθη με τη 
φιλοδοξία του να αποτελεί Lifetime Partner γι’ αυτούς. 
H συμπληρωματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία της La 
Médicale θα προσφέρει στην Generali France την ευκαιρία 
να δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με τους επαγγελματί-
ες του τομέα της υγείας, οι οποίοι αποτελούν σημαντική 
κατηγορία πελατών, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες που προσφέρει 
η απόκτηση ενός κορυφαίου 
εμπορικού σήματος. Η συ-
ναλλαγή θα ενισχύσει την πα-
ραγωγή στον Κλάδο Υγείας 
και Προστασίας της Generali 
αλλά και τις συνολικές δρα-
στηριότητες της εταιρείας 
στη Γαλλία, τόσο από στρα-
τηγική όσο και από εμπορική 
άποψη. Θα ενισχύσει, επίσης, 
το οικοσύστημα του κλάδου 
Υγείας της Generali και την 
επέκταση του δικτύου διανο-
μής του Ομίλου, με πάνω από 

668 πράκτορες και 765 γραφεία σε ολόκληρη τη Γαλλία. 
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει, επιπλέον, τη δέσμευση 

της Crédit Agricole Assurances να επικεντρωθεί στο μοντέ-
λο τραπεζικής ασφάλισης που αναπτύσσει ήδη και από το 
οποίο απορρέουν σημαντικές συνέργειες με τις άλλες μο-
νάδες του Ομίλου Crédit Agricole. Ως ηγέτης στον τομέα 
των τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων και πρωταγωνι-
στής στον τομέα της υγείας, η Crédit Agricole Assurances 
επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεισφορά της σε αυτόν τον 
τομέα για όλους τους πελάτες της μέσω των τραπεζών 
του Ομίλου της Crédit Agricole. Αυτή η κίνηση αποτελεί 
δυναμική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της ανά 
τον κόσμο, και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο τραπεζικών 
συμβούλων και παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Η 
ανάπτυξη της Crédit Agricole Assurances στον τομέα της 
υγείας, ενός κλάδου όπου καταγράφονται ισχυρές κοινω-
νικές προκλήσεις, ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σκοπό 
του Ομίλου Crédit Agricole «Να ενεργεί καθημερινά προς 
το συμφέρον των πελατών του και της κοινωνίας». 

Κάθε συμφωνία που προκύπτει από αυτές τις αποκλει-
στικές διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να υπόκειται σε 
διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και 
να τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλια-
κών και ρυθμιστικών αρχών. Η συναλλαγή αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.

Η Generali κΑι Η crédit aGricole assurances 
ΑνΑκοινΩνοΥν οΤι βρισκονΤΑι σε ΑποκΛεισΤικεσ 

διΑπρΑγμΑΤεΥσεισ γιΑ ΤΗν εξΑγορΑ  
ΤΗσ la médicale

νέα ασφαλιστικων έταιρέιων
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αγΟρέσ χρηματΟσ - κέφαλαιΟΥ

ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στο τέλος του 
τρίτου τριμήνου του 2021, εμφανίζει στο σύνολό του 

θετικά αποτελέσματα, με το συνολικό ύψος των υπό δια-
χείριση κεφαλαίων και ακινήτων στα €21,5 δισ. αυξημένο 
κατά 18,81% από την 31.12.2020 συνεχίζοντας την αυξητική 
τροχιά που ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Ιούνιο 2020.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.09.2021 
αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2021

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής 
διαχείρισης:
● Με 30.09.2021, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχει-
ρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συ-
νολικού ενεργητικού κατά 6,4% από το προηγούμενο τρίμη-
νο και 29,6% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος 
των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €10,49 
δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €7,73 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2,76 δισ.).

Οι εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ συνεχίστηκαν και το 
τρίτο τρίμηνο του 2021, για έκτο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με 
εισροές ύψους €571 εκ. Από την αρχή του έτους οι συνολι-
κές εισροές κεφαλαίων υπερβαίνουν τα €2 δισ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θε-
τικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 
Χρηματαγοράς και της μικρής κατηγορίας των Ομολογι-
ακών – Αναπτυσσομένων Χωρών. Τις υψηλότερες μέσες 
αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν οι Μετοχικοί-Ανα-
πτυσσομένων Αγορών με 24,6%, ΜετοχικοίΑναπτυγμένων 
Αγορών με 15,03%, Μετοχικοί Αμερικής με 13,78%, Μετο-
χικοί Ευρωζώνης με 12,40% και Funds of Funds Μετοχικοί 
με 11,50%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των 
Μετοχικών ΟΣΕΚΑ Ελλάδας οι 34 από τους 40 ΟΣΕΚΑ υπε-
ραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. 6,97%, με αποδό-
σεις που έφτασαν μέχρι το 17,92%.
● Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων από μέλη της Ε.Θ.Ε. την 30.09.2021, 
κατέγραψε επίσης αύξηση στα ενεργητικά κατά 8,78% από 
την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €7.434 εκ.
● Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύ-
σεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε 
αύξηση 8,93% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 
€134,6 εκ.
● Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσε-
ων σε ακίνητα με 30.06.2021 (τελευταία δημοσιευμένα 
στοιχεία & στοιχεία αρχικού ισολογισμού), αυξήθηκε στα 
€3.437 εκ. σε σχέση με την 31.12.2020. Στα μέλη της Ε.Θ.Ε. 
έχει προστεθεί και η TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. του Ομί-
λου FOURLIS, η οποία συστάθηκε τον Ιούλιο του 2021.

η αγορα των συλλογικων επενδυσεων  
στο γ ’ τριμηνο του 2021
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1 3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών 374.155,10 36.785,48 0,01% 10,17 3,09%
2 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό 7.416.675,42 1.284.251,14 0,21% 5,78 2,53%
3 ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 26.693.374,50 1.963.083,29 0,32% 13,6 -1,47%
4 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic  3.551.883,16 406.549,51 0,07% 8,74 -5,03%
5 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC 158.202.804,29 12.525.601,85 2,04% 12,63 1,06%
6 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 50.950,86 4.010,65 0,00% 12,7 1,31%
7 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 5.054.610,35 47.686,31 0,01% 106 1,79%
8 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 6.628.174,04 1.206.582,04 0,20% 5,49 1,04%
9 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 10.069.994,19 68.950,52 0,01% 146,05 -0,82%
10 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 13.632.221,68 608.700,39 0,10% 22,4 -1,10%
11 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 146.002.583,30 6.898.539,15 1,12% 21,16 -0,47%
12 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 66.797.435,33 3.094.061,97 0,50% 21,59 -0,01%
13 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 119.173.537,47 23.180.941,90 3,77% 5,14 4,38%
14 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 38.924.715,08 7.348.460,57 1,20% 5,3 5,10%
15 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 16.295.978,83 1.717.798,70 0,28% 9,49 -2,63%
16 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 2.421.693,10 251.458,27 0,04% 9,63 -2,28%
17 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) 106.624,83 9.713,95 0,00% 10,98 1,71%
18 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.068.285,75 97.680,96 0,02% 10,94 1,45%
19 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) 675.033,74 62.766,58 0,01% 10,75 1,19%
20 ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.802.876,39 109.224,08 0,02% 16,51 -0,85%
21 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 211.922,68 12.659,91 0,00% 16,74 -0,48%
22 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Β)  180.039,88 11.184,27 0,00% 16,1 -1,41%
23 ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 13.559.330,07 4.182.837,42 0,68% 3,24 -2,39%
24 ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού  638.408,92 71.926,03 0,01% 8,88 -2,29%
25 Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας 4.694.130,17 657.953,02 0,11% 7,13 0,25%
26 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 43.450.660,68 4.492.984,13 0,73% 9,67 -0,89%
27 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 9.056.482,97 697.101,40 0,11% 12,99 0,66%
28 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 95.212.750,59 5.810.845,43 0,94% 16,39 2,23%
29 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 20.483.698,69 537.350,56 0,09% 38,12 -2,50%
30 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 61.665.141,22 54.231.379,82 8,82% 1,14 6,42%
31 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 223.334.503,80 132.281.930,46 21,51% 1,69 2,71%
32 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 89.426.344,23 5.527.498,39 0,90% 16,18 2,22%
33 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 1.290.860,41 34.167,85 0,01% 37,78 -2,50%
34 EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 10.321.374,87 856.487,65 0,14% 12,05 6,51%
35 EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 70.842.720,52 15.841.142,08 2,58% 4,47 0,64%
36 EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 36.581.561,32 10.779.231,77 1,75% 3,39 -0,35%
37 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 26.215.105,05 2.668.363,78 0,43% 9,82 -0,49%
38 EUROBANK I (LF) Global Bond 1.396.574,78 105.963,50 0,02% 13,18 1,07%
39 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 32.829.391,77 1.881.627,26 0,31% 17,45 2,98%
40 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 7.141.658,49 168.207,07 0,03% 42,46 -1,65%
41 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 5.271.670,59 502.434,57 0,08% 10,49 1,29%
42 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 7.654.390,96 6.648.008,48 1,08% 1,15 7,01%
43 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 35.120.391,12 20.222.666,52 3,29% 1,74 3,09%
44 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.082.905,67 4.429.732,11 0,72% 4,53 1,02%
45 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 3.983.280,78 1.134.078,28 0,18% 3,51 0,58%
46 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 1.241.700,56 103.038,89 0,02% 12,05 6,51%
47 EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4.188.636,88 937.480,97 0,15% 4,47 0,64%
48 INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) 558.881,14 51.843,51 0,01% 10,78 0,25%
49 INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) 213.961,40 19.917,60 0,00% 10,74 0,19%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/11/2021

Μερίδια 
30/11/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/11/2021

Δ% από 
1/1/2021 
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50 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 4.155.099,66 428.378,40 0,07% 9,7 -0,89%
51 INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 211.877,77 12.930,36 0,00% 16,39 2,23%
52 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 7.264.247,07 597.381,78 0,10% 12,16 2,95%
53 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.685.424,61 42.791,51 0,01% 39,39 5,35%
54 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 47.968.494,93 953.433,78 0,16% 50,31 -2,01%
55 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό  3.768.453,52 96.751,64 0,02% 38,95 5,00%
56 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 136.637.746,06 2.848.897,91 0,46% 47,96 -3,36%
57 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 6.015.647,26 267.880,54 0,04% 22,46 -1,99%
58 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 13.335.942,76 893.930,87 0,15% 14,92 0,95%
59 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 32.189.510,89 1.615.398,44 0,26% 19,93 -1,49%
60 MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 5.762.714,71 427.911,45 0,07% 13,47 4,58%
61 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A 6.859.008,70 5.856,85 0,00% 1171,11 -1,27%
62 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B 35.133.687,13 29.133,96 0,00% 1205,94 -1,25%
63 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 531.490,78 65.405,62 0,01% 8,13 -1,86%
64 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 27.821.235,01 1.679.096,71 0,27% 16,57 -1,04%
65 Optima smart cash ομολογιακό (R) 14.192.923,88 2.673.910,94 0,43% 5,31 -1,34%
66 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL 11.700.219,70 1.212.562,01 0,20% 9,65 -1,33%
67 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL 10.484.563,34 1.140.555,74 0,19% 9,2 6,66%
68 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL 1.293.632,09 6.752,97 0,00% 191,56 -2,40%
69 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE 811.719,29 83.916,71 0,01% 9,67 -0,88%
70 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 4.095.750,50 398.883,25 0,06% 10,27 0,33%
71 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 25.147.014,14 14.896.926,49 2,42% 1,69 2,72%
72 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund  185.775,84 14.279,63 0,00% 13,01 0,66%
73 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 20.854.430,42 1.272.925,94 0,21% 16,38 2,23%
74 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 2.974.637,04 78.038,87 0,01% 38,12 -2,50%
75 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.558.870,64 1.370.952,52 0,22% 1,14 6,42%
76 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund  17.954.460,20 1.375.272,77 0,22% 13,06 1,06%
77 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond  3.309.012,85 111.846,96 0,02% 29,59 -2,88%
78 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 1.392.023,51 140.878,03 0,02% 9,88 -1,21%
79 THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 3.157.454,46 496.002,46 0,08% 6,37 5,05%
80 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών 30.310.816,58 3.334.500,43 0,54% 9,09 1,41%
81 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων  388.292.422,30 112.261.740,61 18,26% 3,46 -1,28%
82 ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 51.632.057,32 8.406.590,26 1,37% 6,14 -0,59%
83 ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 244.724,87 39.094,64 0,01% 6,26 -0,14%
84 ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 94.477.985,75 11.460.563,45 1,86% 8,24 -0,36%
85 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 45.995.272,94 4.307.360,16 0,70% 10,68 -1,95%
86 ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.583.139,27 2.667.100,23 0,43% 7,72 4,48%
87 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 26.533.135,04 1.969.842,56 0,32% 13,47 -0,05%
88 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.344.708,69 488.486,00 0,08% 10,94 6,39%
89 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 180.435.944,58 6.020.483,09 0,98% 29,97 -1,36%
90 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 21.040.682,17 1.639.446,32 0,27% 12,83 0,81%
91 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) 7.138.691,15 2.149.856,34 0,35% 3,32 0,73%
92 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 31.663.254,14 19.579.105,81 3,18% 1,62 -1,00%
93 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 1.397.778,24 121.696,45 0,02% 11,49 2,43%
94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 12.139.331,67 1.356.551,91 0,22% 8,95 1,95%
95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 7.231.084,39 646.629,08 0,11% 11,18 1,12%
96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 13.401.709,12 3.525.187,05 0,57% 3,8 0,63%
97 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) 56.070,58 4.978,25 0,00% 11,26 1,50%
98 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 14.219.615,96 1.213.711,18 0,20% 11,72 3,33%
99 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 371.350.612,80 32.071.681,33 5,22% 11,58 2,66%
100 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.594.088,92 343.727,85 0,06% 13,37 -2,30%
101 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 50.951.093,64 2.960.362,99 0,48% 17,21 -3,03%
102 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 22.821.645,03 1.699.262,96 0,28% 13,43 -1,89%
103 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) 4.014.308,50 397.361,77 0,06% 10,1 -0,19%
104 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) 125.069.917,00 24.041.101,21 3,91% 5,2 -0,46%
105 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) 11.602.133,51 1.142.201,91 0,19% 10,16 -0,04%
 ΣΥΝΟΛΑ 3.442.787.380,54 614.910.398,95 100,00%  0,69%

0,69%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021



ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ6 4  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 128

1 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  12.655.290,80 1.146.608,32 0,20% 11,04 17,34%
2 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 41.627.142,43 4.549.281,09 0,79% 9,15 16,74%
3 3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 1.372.071,87 86.964,29 0,02% 15,78 18,12%
4 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 16.375.091,64 5.008.636,17 0,87% 3,27 22,44%
5 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 695.560,06 129.656,82 0,02% 5,36 26,16%
6 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 8.840.437,14 2.090.893,46 0,36% 4,23 13,46%
7 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 247.647.093,83 24.154.589,70 4,20% 10,25 13,88%
8 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 6.590.080,64 604.325,84 0,11% 10,9 17,17%
9 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ 18.457.170,49 882.175,00 0,15% 20,92 7,75%
10 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 49.935.596,40 1.854.355,24 0,32% 26,93 26,33%
11 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 176.024,53 6.269,41 0,00% 28,08 27,51%
12 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I 2.423.221,99 19.627,79 0,00% 123,46 14,91%
13 ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R 7.518.413,91 1.393.300,17 0,24% 5,4 13,84%
14 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 8.179.983,90 54.738,54 0,01% 149,44 19,69%
15 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 64.122.676,18 4.360.270,42 0,76% 14,71 18,80%
16 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 23.933.377,25 4.599.121,36 0,80% 5,2 10,12%
17 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic  68.829.885,99 5.260.942,40 0,92% 13,08 15,96%
18 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional 28.824.635,35 2.043.837,88 0,36% 14,1 19,91%
19 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 977.778,54 58.075,09 0,01% 16,84 7,65%
20 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.144.054,12 75.821,30 0,01% 15,09 17,16%
21 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Β) 1.057.045,98 70.993,84 0,01% 14,89 16,93%
22 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Ι) 557.723,72 36.678,62 0,01% 15,21 18,18%
23 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων B) 1.277.542,16 91.294,15 0,02% 13,99 16,03%
24 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 3.287.154,01 233.485,46 0,04% 14,08 16,44%
25 ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 1.097.362,14 76.551,29 0,01% 14,34 17,25%
26 ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8.398.854,45 11.162.745,28 1,94% 0,75 12,30%
27 EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe 2.982.003,11 3.167.480,65 0,55% 0,94 19,83%
28 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 11.590.697,69 7.096.447,07 1,23% 1,63 15,61%
29 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 33.020.210,82 145.234.507,33 25,27% 0,23 8,70%
30 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 991.071,16 64.149,04 0,01% 15,45 19,83%
31 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 1.316.803,88 805.906,41 0,14% 1,63 15,61%
32 EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 20.059.380,61 6.227.449,94 1,08% 3,22 16,39%
33 EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 45.699.592,45 9.977.484,47 1,74% 4,58 8,72%
34 EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe 1.074.384,63 1.003.156,07 0,17% 1,07 21,26%
35 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 6.419.411,93 3.444.665,59 0,60% 1,86 16,61%
36 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 9.873.102,12 37.974.540,57 6,61% 0,26 10,22%
37 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.424.100,96 295.387,49 0,05% 4,82 10,24%
38 EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού  187.759,03 58.329,09 0,01% 3,22 16,39%
39 EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 3.207.529,88 699.892,92 0,12% 4,58 8,72%
40 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 761.596,19 793.969,74 0,14% 0,96 20,11%
41 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1.764.887,47 1.101.290,03 0,19% 1,6 15,34%
42 INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 15.859.935,93 466.614,32 0,08% 33,99 18,67%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/11/2021

Μερίδια 
30/11/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/11/2021

Δ% από 
1/1/2021 
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43 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 56.250.594,33 5.691.992,11 0,99% 9,88 8,83%
44 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.368.624,43 229.947,37 0,04% 10,3 10,15%
45 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 34.537.118,45 3.333.978,89 0,58% 10,36 12,91%
46 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC 3.510.618,88 774.950,81 0,13% 4,53 -4,59%
47 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13.131.694,33 9.337.728,02 1,62% 1,41 11,98%
48 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.140.198,12 185.948,14 0,03% 27,64 24,54%
49 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A 953.621,99 612,19 0,00% 1557,72 14,56%
50 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B 8.153.842,17 5.208,80 0,00% 1565,4 14,59%
51 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A 3.115.257,47 980,97 0,00% 3175,7 24,81%
52 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B 33.747.399,56 10.414,86 0,00% 3240,31 24,84%
53 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 62.476.821,08 4.996.335,60 0,87% 12,5 18,27%
54 Optima ελληνικό μετοχικό (R)  16.112.363,05 14.863.607,38 2,59% 1,08 8,94%
55 PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund 3.883,11 4.125,41 0,00% 0,94 19,83%
56 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 180.214,28 110.372,86 0,02% 1,63 15,61%
57 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 18.814.486,68 82.732.051,48 14,40% 0,23 8,70%
58 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 238.082,83 145.844,80 0,03% 1,63 15,61%
59 Phoenix ελληνικό μετοχικό 1.011.825,33 2.445.789,05 0,43% 0,41 10,09%
60 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.107.771,50 2.332.759,71 0,41% 0,9 16,20%
61 TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού 12.641.913,85 1.707.028,97 0,30% 7,41 10,00%
62 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 54.844.962,71 1.261.439,04 0,22% 43,48 16,84%
63 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 9.480.393,48 2.102.743,79 0,37% 4,51 12,74%
64 Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) 1.022.595,15 91.612,88 0,02% 11,16 11,62%
65 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84.038.892,31 21.430.239,66 3,73% 3,92 10,91%
66 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.171.827,79 32.977.577,37 5,74% 1,58 10,97%
67 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 3.720.073,15 769.009,68 0,13% 4,84 9,60%
68 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 13.196.181,46 2.731.809,73 0,48% 4,83 9,59%
69 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 26.432.556,48 2.937.866,12 0,51% 9 14,02%
70 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) 2.311.642,39 636.439,85 0,11% 3,63 6,71%
71 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  3.796.058,11 182.218,17 0,03% 20,83 18,81%
72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 11.540.319,43 632.205,14 0,11% 18,25 28,57%
73 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  3.195.296,23 264.439,22 0,05% 12,08 13,65%
74 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 68.004,72 5.659,47 0,00% 12,02 14,79%
75 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 38.675.109,39 12.634.785,08 2,20% 3,06 12,36%
76 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 16.058.826,83 966.051,09 0,17% 16,62 27,13%
77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 11.846.952,88 864.101,06 0,15% 13,71 16,34%
78 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 52.028.991,34 39.763.838,81 6,92% 1,31 15,03%
79 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 594.465,23 129.626,92 0,02% 4,59 12,11%
80 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 8.724.430,98 730.403,08 0,13% 11,94 10,81%
81 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 143.990.022,40 30.867.310,42 5,37% 4,66 9,40%
82 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 43.163.114,92 3.776.771,58 0,66% 11,43 11,43%
83 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) 13.511.847,22 1.306.559,41 0,23% 10,34 3,41%
84 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) 2.300.323,41 219.581,67 0,04% 10,48 4,76%
85 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 12.809,39 1.422,12 0,00% 9,01 -0,70%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.653.455.766,22 574.655.898,41 100,00%  14,72%

15,17%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) 1.358.929,19 135.379,97 0,28% 10,04 -0,27%

2 ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 9.961.640,59 3.140.900,09 6,47% 3,17 -0,31%
3 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ 

Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 6.164.426,95 1.068.365,36 2,20% 5,77 -0,32%
4 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 29.389.892,91 13.199.287,55 27,20% 2,23 -0,34%
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) 186.997.914,20 16.133.062,65 33,25% 11,59 -0,39%
6 ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε 39.677.279,80 2.841.482,23 5,86% 13,96 -0,58%
7 INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού 33.337.124,17 3.280.299,23 6,76% 10,16 -0,61%
8 EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού 21.320.744,39 6.775.958,28 13,96% 3,15 -0,68%
9 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 6.602.907,32 1.951.574,70 4,02% 3,38 -0,77%

ΣΥΝΟΛΑ 334.810.859,52 48.526.310,06 100,00%  -0,47%
-0,47%

1 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 508.042.208,43 23.564.005,56 8,21% 21,56 13,42%
2 TRITON Μικτό 23.048.432,15 2.331.002,35 0,81% 9,89 12,24%
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) 4.117.792,20 319.785,43 0,11% 12,88 11,65%
4 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 11.833.628,41 717.747,58 0,25% 16,49 11,64%
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 10.043.810,79 1.038.370,11 0,36% 9,67 10,48%
6 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY 

BALANCED FUND (I) 4.598.930,32 411.154,38 0,14% 11,19 10,21%
7 THETIS Μικτό 1.860.133,62 929.330,94 0,32% 2 10,04%
8 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 723.510,90 49.353,21 0,02% 14,66 9,81%
9 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 22.835.094,31 1.493.574,42 0,52% 15,29 9,41%
10 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P) 29.729.955,44 2.720.808,67 0,95% 10,93 9,35%
11 ATTICA Μικτό Εξωτερικού 15.924.969,21 4.417.157,09 1,54% 3,61 9,24%
12 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86.975.208,33 5.930.135,62 2,07% 14,67 8,83%
13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 4.479.972,25 1.267.937,11 0,44% 3,53 8,69%
14 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 62.128.097,02 3.980.340,07 1,39% 15,61 7,84%
15 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 87.626.377,53 6.197.115,97 2,16% 14,14 7,74%
16 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι 2.420.451,31 19.789,91 0,01% 122,31 7,32%
17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) 7.127.559,30 990.595,58 0,35% 7,2 6,77%
18 3Κ Α/Κ Μικτό  5.823.417,24 1.176.720,04 0,41% 4,95 6,77%
19 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 21.838.809,91 1.567.639,76 0,55% 13,93 6,74%
20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό  20.507.367,86 1.782.694,65 0,62% 11,5 6,69%
21 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 472.680,32 36.524,28 0,01% 12,94 6,31%
22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 1.939.678,42 171.007,98 0,06% 11,34 6,30%

ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/11/2021

Μερίδια 
30/11/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/11/2021

Δ% από 
1/1/2021 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MIKTA

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/11/2021

Μερίδια 
30/11/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/11/2021

Δ% από 
1/1/2021 

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021
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23 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 27.211.577,92 4.938.389,84 1,72% 5,51 6,10%
24 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 733.953,00 60.362,66 0,02% 12,16 6,01%
25 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) 26.256.665,92 2.658.580,65 0,93% 9,88 5,85%
26 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 1.124.805.148,46 142.038.299,48 49,50% 7,92 5,76%
27 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO 11.889.380,59 2.876.100,73 1,00% 4,13 5,76%
28 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B 12.567.888,70 12.496,64 0,00% 1005,7 5,73%
29 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A 507.297,14 500,00 0,00% 1014,59 5,70%
30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 57.117.867,60 20.873.817,63 7,27% 2,74 5,67%
31 Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 859.870,50 52.030,39 0,02% 16,53 5,61%
32 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 258.990,76 73.130,36 0,03% 3,54 5,30%
33 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 47.352.700,51 14.855.878,47 5,18% 3,19 5,24%
34 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 2.411.945,37 121.755,71 0,04% 19,81 5,12%
35 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.599.537,21 3.576.052,30 1,25% 15,27 4,99%
36 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 8.989.606,58 539.587,98 0,19% 16,66 4,76%
37 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό  19.368.916,59 940.449,00 0,33% 20,6 4,52%
38 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό  17.455.933,87 909.730,40 0,32% 19,19 4,15%
39 PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 6.625.431,33 5.996.835,10 2,09% 1,1 4,14%
40 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 18.770.007,71 17.009.401,02 5,93% 1,1 4,08%
41 GMM WORLD BALANCED FUND 2.802.610,15 414.741,05 0,14% 6,76 3,73%
42 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ 20.311.378,92 2.210.846,67 0,77% 9,19 3,22%
43 Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ 930.813,13 381.274,54 0,13% 2,44 3,00%
44 ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό  23.333.399,03 1.796.082,54 0,63% 12,99 2,09%
45 PRELIUM B (LF) Total Return 928.930,64 76.347,73 0,03% 12,17 2,00%
46 INTERLIFE Μικτό  21.292.373,17 1.517.165,09 0,53% 14,03 1,58%
47 PRELIUM A (LF) Total Return 2.535.099,75 231.868,79 0,08% 10,93 1,05%
48 TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class 6.999.094,56 682.969,83 0,24% 10,25 2,48%
49 Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) 9.693.083,56 975.975,88 0,34% 9,93 -0,68%
50 Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) 430.558,37 41.487,30 0,01% 10,38 3,78%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.461.138.146,31 286.974.948,45 100,00%  6,28%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 6,57%

1 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.420.146,46 47.809,20 0,03% 29,7 28,14%
2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 39.576.275,47 1.373.785,69 1,01% 28,81 27,24%
3 MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 489.411,93 54.962,89 0,04% 8,9 22,63%
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 7.651.473,37 512.879,76 0,38% 14,92 20,17%
5 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I 52.230.482,47 3.813.968,12 2,79% 13,69 19,23%
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 40.351.442,60 1.893.415,30 1,39% 21,31 19,03%
7 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 12.564.348,44 609.562,70 0,45% 20,61 18,51%
8 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR 69.161.434,52 5.125.147,76 3,75% 13,49 18,41%
9 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 888.041,93 45.722,19 0,03% 19,42 17,43%
10 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 138.237,20 56.110,06 0,04% 2,46 16,81%
11 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 26.173.603,74 1.393.481,78 1,02% 18,78 16,61%
12 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 21.552.410,77 3.021.959,41 2,21% 7,13 15,87%
13 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 332.206,42 155.599,29 0,11% 2,14 15,67%
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1 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 42.015.729,01 29.449.709,92 7,33% 1,43 17,45%
2 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 2.629,58 157,00 0,00% 16,75 16,44%
3 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend US 109.787,48 6.862,19 0,00% 16 15,73%
4 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 1.647.958,16 103.016,88 0,03% 16 15,73%
5 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 7.609.885,85 475.657,40 0,12% 16 15,73%
6 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 28.329.890,88 1.770.966,30 0,44% 16 15,73%
7 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 611.642,55 34.950,14 0,01% 17,5 12,77%
8 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 111.638,77 6.380,80 0,00% 17,5 12,77%
9 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High  20.672.365,23 1.181.276,86 0,29% 17,5 12,76%
10 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 72.867.486,59 56.146.427,10 13,97% 1,3 10,72%
11 PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL 7.712.687,39 624.536,16 0,16% 12,35 9,97%
12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 71.689.464,14 15.901.497,19 3,96% 4,51 9,75%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΙΚΤΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/11/2021

Μερίδια 
30/11/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/11/2021

Δ% από 
1/1/2021 

14 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 180.682.491,99 84.986.952,34 62,18% 2,13 15,51%
15 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 4.424.373,51 2.082.169,24 1,52% 2,12 15,51%
16 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend  296.373,08 139.424,59 0,10% 2,13 15,51%
17 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 2.398.087,24 1.127.957,86 0,83% 2,13 15,51%
18 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.563.339,24 72.032,29 0,05% 21,7 15,04%
19 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 2.055.499,69 96.300,06 0,07% 21,34 14,77%
20 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 10.859.311,42 508.233,89 0,37% 21,37 14,77%
21 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 82.023.850,95 3.842.617,58 2,81% 21,35 14,77%
22 S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 16.242.057,06 679.122,57 0,50% 23,92 14,56%
23 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 9.083.026,85 1.501.472,88 1,10% 6,05 14,54%
24 MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.592.250,57 1.054.201,32 0,77% 6,25 12,68%
25 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 1.616,07 120,00 0,00% 13,47 9,66%
26 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 26.298.380,04 2.046.093,94 1,50% 12,85 9,08%
27 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS 1.800.940,43 140.117,95 0,10% 12,85 9,08%
28 EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets 12.134,39 8.776,80 0,01% 1,38 8,21%
29 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 834.625,33 698.153,62 0,51% 1,2 7,21%
30 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 10.482.876,66 8.767.415,40 6,41% 1,2 7,21%
31 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 7.157.873,46 5.985.957,09 4,38% 1,2 7,21%
32 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 36.621,29 30.613,87 0,02% 1,2 7,21%
33 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS 17.197,81 14.384,80 0,01% 1,2 7,20%
34 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧ. Institutional 768.114,96 22.074,36 0,02% 34,8 5,67%
35 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧ. Classic  44.359.245,04 1.330.417,17 0,97% 33,34 4,68%
36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 3.607.077,77 321.123,70 0,23% 11,23 2,46%
37 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 8.157.449,61 1.990.406,13 1,46% 4,1 1,39%
38 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD 10.078.802,48 1.103.337,25 0,81% 9,13 9,96%
39 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS 382.732,25 17.915,66 0,01% 21,36 7,81%
 ΣΥΝΟΛΑ 702.745.864,51 136.671.796,51 100,00%  13,41%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 13,65%
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 225.811,92 20.000,00 0,31% 11,29 1,22%
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 47.289.942,28 3.653.763,01 56,13% 12,94 0,85%
3 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 32.111.836,42 2.836.261,44 43,57% 11,32 -0,91%
 ΣΥΝΟΛΑ 79.627.590,62 6.510.024,46 100,00%  0,39%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 0,39%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/11/2021

Μερίδια 
30/11/2021

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/11/2021

Δ% από 
1/1/2021 

13 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I  36.407.665,73 2.835.075,64 0,71% 12,84 9,72%
14 PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL 9.983.015,31 801.079,07 0,20% 12,46 9,11%
15 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR 78.047.521,00 6.192.138,92 1,54% 12,6 9,05%
16 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 78.305.800,56 5.531.799,16 1,38% 14,16 8,55%
17 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 786.221,29 144.112,07 0,04% 5,46 8,44%
18 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.610.366,63 891.672,21 0,22% 1,81 8,20%
19 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 71.630.947,32 13.426.427,02 3,34% 5,34 7,79%
20 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 6.084.500,96 3.638.282,88 0,91% 1,67 7,58%
21 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 19.952.566,15 11.937.243,85 2,97% 1,67 7,57%
22 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 1.210.848,68 724.330,82 0,18% 1,67 7,57%
23 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 5.330.163,93 3.187.315,04 0,79% 1,67 7,57%
24 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 115.542.436,47 69.087.650,29 17,19% 1,67 7,57%
25 PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL 8.365.390,17 711.995,33 0,18% 11,75 7,50%
26 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium  102.723,89 7.444,42 0,00% 13,8 5,54%
27 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium 10.640.627,96 771.190,92 0,19% 13,8 5,54%
28 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium  127.675.353,57 9.252.873,89 2,30% 13,8 5,54%
29 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 26.827.913,82 1.920.452,72 0,48% 13,97 5,01%
30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF 

FUNDS (Ι) 637.796,08 58.933,53 0,01% 10,82 3,11%
31 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF 

FUNDS (R) 216.672.880,50 97.397.960,96 24,23% 2,22 2,60%
32 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 1.542.258,73 574.471,91 0,14% 2,68 2,54%
33 PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low  10.359,91 927,87 0,00% 11,17 2,01%
34 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 10.543.261,71 944.636,02 0,23% 11,16 2,01%
35 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low  358.593.137,14 32.126.879,31 7,99% 11,16 2,01%
36 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 1.769.775,15 158.556,35 0,04% 11,16 2,00%
37 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I  33.010.012,99 3.281.477,92 0,82% 10,06 -1,04%
38 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR 19.128.109,10 1.918.428,17 0,48% 9,97 -1,26%
39 Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD 17.666.753,78 2.031.595,88 0,51% 8,7 4,68%
40 Eurobank LF FOF - Global Protect 80 101.792.382,57 9.801.656,05 2,44% 10,39 3,85%
41 ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 647.916,93 216.666,67 0,05% 2,99 -0,32%
42 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) 156.856.135,10 15.632.323,78 3,89% 10,03 0,34%
43 Optima global selection fund of funds μικτό (R) 4.007.855,01 1.100.744,12 0,27% 3,64 0,33%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.774.763.863,77 402.007.780,71 100,00%  7,36%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 8,09%
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«επί θύραις» είναι οι νέες αλλαγές στο Σύστημα Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων της Χώρας μας, ειδικότερα στον πυ-

λώνα του των επικουρικών συντάξεων, καθώς προβλέπεται 
ο κεφαλαιοποιητικός χαρακτήρας του για τους νέους ασφα-
λισμένους, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτών των σημαντικών αλλαγών και της εύ-
λογης ανάγκης κατανόησής τους, το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σε-
μινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της 
ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλ-
φων της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστι-
κών διαμεσολαβητών, από κοινού. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περι-
βάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά 
και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συν-
θήκες επιτρέπουν.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού 
Σεμιναρίου, καθώς ο Τομέας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσε-
ων είναι εξαιρετικά ανερχόμενος και λίαν επίκαιρος, αφού 
συνδέεται με τις πρόσφατες, τις ήδη εξελισσόμενες, αλλά 
και τις συντόμως αναμενόμενες αλλαγές του συστήματος 
κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας μας, ειδικότερα εκείνων 
που αφορούν στους συνταξιοδοτικούς του πυλώνες.

Περιγραφή και θεματολογία
Το Ασφαλιστικό και οι Συντάξεις αποτελούν έντονο μέ-

ρος της διαχρονικής μας επικαιρότητας. Ήταν το έτος 1985 
όταν, για πρώτη φορά, ο ισολογισμός της Κοινωνικής Ασφά-
λισης αποδείχθηκε ελλειμματικός, κατά 69 δισεκατομμύρια 
δραχμές της εποχής. Έκτοτε, το βάρος του ελλείμματος 
μεγάλωσε, κατέστη δυσβάσταχτο και σε συνδυασμό με τη 
δημογραφική γήρανση του πληθυσμού μας, αλλά και την 
εξαιρετικά μεγάλη ανεργία, είναι πλέον δυσθεώρητο, πολύ 
επικίνδυνο και δύσκολα διαχειρίσιμο. Οι παρενέργειες και οι 
επιπτώσεις αυτής της ζοφερής κατάστασης, είναι γνωστές 
και εμφανείς. Κατάρρευση των συντάξεων, αισθητή αύξηση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αδυναμία του όλου 
συστήματος να ανταποκριθεί από μόνο του στις υποχρεώ-
σεις του. 

● Ποια είναι η πραγματική κατάσταση του συστήματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα;

● Τι μας παρέχει το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σήμερα, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει;

● Τι προβλέπεται να λάβομε από το σύστημα όταν συντα-
ξιοδοτηθούμε;

● Πώς πρέπει να διαχειρισθούμε το συνταξιοδοτικό μας 
μέλλον, υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων;

● Ποιες προτάσεις πολιτικής μπορούν να βελτιώσουν την 
κατάσταση;

● Πώς πρέπει η Ιδιωτική Ασφάλιση να κινηθεί, υπό το φως 
των νεοδιαμορφωνόμενων τάσεων;

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, 
διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, απαντά κατά τρόπο 
τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα 
ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, 
επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με το συντα-
ξιοδοτικό μας μέλλον και τις παροχές που μας αναλογούν.

Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναπτύσσει δι-
εξοδικά το βαρύνοντα ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην 
επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος της Χώρας μας, 
αναλύει διεξοδικά την έννοια και το περιεχόμενο των συ-
νταξιοδοτικών ασφαλίσεων, παρουσιάζει λεπτομερώς τα 
χαρακτηριστικά και τις παροχές των σύγχρονων προγραμ-
μάτων συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, εστιάζει στα οφέλη 
τους υπέρ των ασφαλισμένων και αναπτύσσει τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία αποτελεσματικών πωλήσεων και αγοράς 
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από το ασφαλιστικό μας 
κοινό.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
έχει ως εξής:

α. Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Συντάξεων

● Δομή, Κίνδυνοι και προοπτικές
β. Το συνταξιοδοτικό κενό
● Παράγοντες που το καθορίζουν
● Εκτίμηση του εύρους του
● Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης
γ. Προγράμματα Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων σταθε-

ρής και κυμαινόμενης απόδοσης
● Διάρθρωση και Τεχνικά χαρακτηριστικά
● Χρηματοοικονομικά «εργαλεία» ενίσχυσης της απόδο-

σής τους
● Unit Linked, Αμοιβαία Κεφάλαια, Indexed Προϊόντα
● Συνταξιοδοτική Αποταμίευση
δ. Νομοθετικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις Συνταξιο-

δοτικές Ασφαλίσεις
ε. Πλεονεκτήματα, Οφέλη και κίνητρα αγοράς Συνταξιο-

δοτικών Ασφαλίσεων
στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών 

Ασφαλίσεων
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Συνταξιοδοτικών 

Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν 
τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων 

εκπΑιδεΥΤικο σεμινΑριο 
σΥνΤΑξιοδοΤικΩν ΑσφΑΛισεΩν

σε περιβΑΛΛον weBinar κΑι, εΑν οι σΥνθΗκεσ επιΤρεποΥν, σε περιβΑΛΛον φΥσικΗσ ΤΑξΗσ
δεΥΤερΑ κΑι ΤεΤΑρΤΗ, 17 κΑι 19 ιΑνοΥΑριοΥ 2022, 16:00 - 19:20
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Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, η ασφαλιστική τεχνική και 
τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμέ-
να Case Studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης 
εμπειρίας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευ-
τικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και 
κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των 
ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
● Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εται-

ρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως 
των κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων, που 
επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία Συνταξιοδο-
τικών Ασφαλίσεων και να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν 
περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.

● Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product 
Development, Αναλογιστικών Τμημάτων, Νομικών Υπηρεσιών 
και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω 
τη λειτουργικότητά τους στις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις.

● Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων 
που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους 
στην αγορά των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και των 
εφαρμογών τους και, δι’ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών 
πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.

● Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών, καθώς και Δικηγό-
ρους που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων 
και bancassurance.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Το Εκπαιδευτικό Σεμινά-
ριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους: 

● Να παρουσιάσει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών 
των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων στο εκπαιδευτικό κοινό. 

● Να αναλύσει λεπτομερώς τις ειδικές διαστάσεις υψη-
λού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογι-
κών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους. 

● Να παρουσιάσει χρηματοοικονομικά «εργαλεία» χαμη-
λού ρίσκου, ικανά να ισχυροποιούν τις αποδόσεις προγραμ-
μάτων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων. 

● Να εμβαθύνει στις παροχές και τα οφέλη των Συνταξιο-
δοτικών Ασφαλίσεων και να αναπτύξει μεθόδους προβολής 
και αποτελεσματικών πωλήσεών τους. 

● Να προσφέρει στο εκπαιδευτικό κοινό άρτια τεχνογνω-
σία σωστής ασφάλισης των συνταξιοδοτικών αναγκών των 
συμπολιτών και των δυνητικών πελατών μας, καθώς και τεκ-
μηριωμένη επιχειρηματολογία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν 

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

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Μα-

ρία Παπαδάτου, Σύμβουλος Ασφαλιστικής Τεχνικής, δια-
θέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων 
Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών 

Ασφαλίσεων. Η κα Παπαδάτου είναι Μαθηματικός, απόφοι-
τος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με αναλογιστική εξειδίκευση και μεταπτυχιακές 
σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής. Διετέλεσε επί μακρόν Δι-
ευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων, καθώς και Διευθύντρια 
Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Προϊόντων και Διαδικασιών, μεγά-
λων Ασφαλιστικών Ομίλων και Τραπεζών. Διαθέτει πλούσια 
αναλογιστική και ασφαλιστική εμπειρία, ιδιαιτέρως στους 
τομείς Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, Συνταξιοδοτικών 
Ασφαλίσεων και Bancassurance, κατά τη διαδρομή της σε 
θέσεις ευθύνης των εν λόγω Ομίλων και Τραπεζών. Είναι τα-
κτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών 
Σπουδών στις θεματικές ενότητες Ομαδικών Ασφαλίσεων, 
Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων 
του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμε-
τοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμ-
μετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar 
και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκα-
ταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Εάν προεγγραφείτε έως και την Παρασκευή, 17 Δεκεμ-
βρίου 2021, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων 
διδάκτρων, πλην αυτών της EIAS ALUMNI SOCIETY.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤωΣΕΙΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚωΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤωΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 
(0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβη-
τές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπί-
πτουν.
Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋ-
ποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, 
μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με 
μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, 
Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. 
Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορι-
σμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται 
σε εταιρικά περιβάλλοντα.
Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησια-
κό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός 
των συμμετοχών να το επιτρέπει.
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μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η επιστημονική ομιλία που 

διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκπροσώ-
πων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρι-
ών με θέμα : «Βιωσιμότητα και Ασφά-
λιση: Πώς μπορούν οι Ασφαλιστές να 
οδηγήσουν τη βιωσιμότητα;».

Πάνω από 100 στελέχη της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς, μέλη και 
φίλοι του Συνδέσμου, είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν την εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση της 
κας Φοίβης Κουντούρη, Καθηγήτριας 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Fellow World Academy of Art and 
Science, εκλεγμένη Πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οι-
κονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων (EAERE), Συμπρόεδρο του 
UN SDSN Europe.

Αναλυτικότερα αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων:

● στην απαιτητικότητα για σύγχρο-
νη και κυρίως άμεση αντιμετώπιση της 
πολλαπλής κρίσης που αντιμετωπίζει η 
σημερινή κοινωνία από την πανδημία, 
την οικονομική κατάρρευση εξαιτίας 
αυτής, την κλιματική αλλαγή, τη μεί-
ωση της βιοποικιλότητας και την κατάρρευση των οικοσυ-
στημάτων

● στην ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και μετάβαση στην 
αειφορία μέσα από ένα «πράσινο» και «ψηφιακό» μετασχη-
ματισμό

● στο ότι απαιτούνται λύσεις διεπιστημονικές, ολιστικές 
και συστημικές

● στη σύμπραξη διαφόρων ερευνητικών οργανισμών, οι 
οποίοι εργάζονται για να σχεδιάσουν μονοπάτια, τεχνολο-
γικά – οικονομικά – πολιτικά, με στόχο να τα αναδείξουν με 
λεπτομέρεια, ώστε να εφαρμοστούν άμεσα και με ταχύτητα 
για να λειτουργήσουν και να οδηγήσουν στην αειροφορία.

Υπογράμμισε τη συμβολή της ασφαλιστικής εργασίας και 
αγοράς σε πολλούς από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ, όπως τον στόχο 13 για το κλίμα και άλλους.

Στις ασφαλιστικές εταιρίες συνέστησε :
● να ενισχύσουν τις ομάδες που παρακολουθούν και κα-

τανοούν τις διατάξεις που εκδίδονται από διάφορους ευρω-

παϊκούς και παγκόσμιους φορείς
● να δημιουργήσουν εργαλεία για την αντιμετώπιση κιν-

δύνων σε συστημικό πλαίσιο
● να ενισχύσουν τη ικανότητα ανάλυσης δεδομένων για 

την καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών κινδύνων και να 
αναμορφώσουν τα παραδοσιακά συμβόλαια και μοντέλα.

Ακολούθησε η τοποθέτηση της κας Φοίβης Κουντούρη σε 
ερωτήματα που τέθηκαν από τους ακροατές.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Αντιπρόε-
δρος του ΣΕΣΑΕ.

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα επιμορ-
φωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συνδέσμου. Το 
πλήρες βίντεο της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ.

Στην προσπάθεια αυτή του Συνδέσμου, πολύτιμη ήταν η 
στήριξη των χορηγών :
“AON” – Πλατινένιος Χορηγός,
“ERGO”, “EUROLIFE FFH” & “HOWDEN MATRIX S.A.” – 
Χρυσοί Χορηγοί.

σ.ε.σ.α .ε.
ομιλια με θεμα τη βιωσιμοτητα  

και την ασφαλιση

Η Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
και ο Ερρίκος Μοάτσος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΣΑΕ






