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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΑΕΕ

Ασφάλιση,  
η απάντηση στην  
ανασφάλεια  
των καιρών

ΕΘΝΙΚΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Συγκρότηση  
νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου 

ΕπΑγγΕΛμΑΤΙΚό ΕπΙμΕΛΗΤΗρΙό ΑΘΗΝΩΝ

ΕπίτίμοΣ ΔίΔάκτωρ του πάνΕπίΣτημίου πΕίράίωΣ  
ο ΓίάννηΣ ΧάτζηθΕοΔοΣίου

ΕΥρΩπΑϊΚΗ πΙΣΤΗ

άύξηση οικονομικών  
μεγεθών το 2021  
και υψηλή  
φερεγγυότητα



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

Για αμιγώς ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά οχήματα.
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Εκδότης - Ιδιοκτήτης
Χαράλαμπος Καζαντζίδης

Έδρα - Γραφεία
Θεμιστοκλέους 79

106 83 Αθήνα
Τηλ. 210 33.02.843
Fax. 210 38.22.080

Email:
info@periodiko-euroasfalistiki.gr

Site:
www. periodiko-euroasfalistiki.gr

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

Τιμή Τεύχους: 3,52 ευρώ
Συνδρομές Εσωτερικού:

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

80 ευρώ
Εξωτερικού: 110$ ΗΠΑ

17. NP ΑσφΑλιστική
Περαιτερω ανοδος ςτους δεικτες 

Φερεγγυοτητας το 2021

24. ΕυρωπΑϊκή πιστή
αυξηςη οικονομικων μεγεθων  
το 2021 και υψηλη Φερεγγυοτητα

O Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος  
της Ευρωπαϊκής Πίστης

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος  
και  Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Eurolife FFH

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος

10. Εurolife ffH
«αξια εχει να εξελιςςομαςτε για τους 

ανθρωΠους Που μας εμΠιςτευονται»

23. Ευρωπή ΑσφΑλιστική 
εντυΠωςιακα αΠοτελεςματα το Πρωτο 

τριμηνο του 2022 

18. GeNerali
αΠοτελεςματα ρεκορ  

για τον ομιλο Generali

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής 
κ. Σταύρος Κωνσταντάς

Ο Philippe Donnet, CEO  
του Ομίλου Generali

6. ΕΘΝική ΑσφΑλιστική
ςυγκροτηςη νεου διοικητικου 

ςυμΒουλιου 



περιεχόμενα

30. ΌμιλΌσ TalaNx
τα καθαρα εςοδα του ομιλου ξεΠεραςαν  

το 1 δις ευρω για Πρωτη Φορα

70.ΕΑΕΕ
διαδικτυακη εκδηλωςη: «αςΦαλιςη. η αΠαντηςη  

ςτην αναςΦαλεια των καιρων»

39. ΔυΝΑμισ Α.Ε.Γ.Α. 
ανοικτη, «οικογενειακη» εκδηλωςη μηνυματα 

ιςχυρης εξελιξης της εταιρειας  

72. ΕιΑσ
το νεο διοικητικο ςυμΒουλιο

του ελληνικου ινςτιτουτου αςΦαλιςτικων ςΠουδων 
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28. iNTeraMeriCaN 
εξαιρετικα τα οικονομικα  
αΠοτελεςματα της το 2021

58. Εea 
αναγορευτηκε εΠιτιμος διδακτωρ του ΠανεΠιςτημιου 

Πειραιως ο γιαννης χατζηθεοδοςιου

O Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος  
Ομίλου INTERAMERICAN

O Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος  
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Σύσσωμη η Διεύθυνση Πωλήσεων  
της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 

Η Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών 

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

Η Μαργαρίτα Αντωνάκη  
και ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου



Χ ριστός Ανέστη. Με τη μεγαλύτερη με-
τακίνηση από το κέντρο προς την ύπαι-

θρο, για την επιβεβαίωση της σταθερής προ-
σήλωσης σε διαχρονικές αξίες. Πάσχα στο 
χωριό. Στο χωριό το δικό μας, του συμπέ-
θερου, του μπατζανάκη, του φίλου από τον 
στρατό. Χωριό να είναι. Μετακινήσεις με ό,τι 
μέσο. Αδειάσανε οι δρόμοι των Αθηνών και 
λοιπών αστικών κέντρων. Πληρότητα εκατό 
τοις εκατό σε δρομολόγια πλοίων, αεροπλά-
νων, επιπλέον δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Προο-
ρισμός, Ανάσταση στην ύπαιθρο. Περιφορά 
επιταφίου με τόσο κόσμο, δεν θυμάμαι από 
πότε είχα να δω.

Τα καλά, όλα τα καλά, κρατάνε λίγο. Επι-
στροφή στην πόλη, επιστροφή στην καθη-
μερινότητα. Μια επίσκεψη στο σουπερμάρ-
κετ, μια στο βενζινάδικο. Ο λογαριασμός της 
ενέργειας, δυο βραδινά δελτία ειδήσεων. 
Τσάμπα πήγε το ταξίδι. Οι παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου, οι υπερπτήσεις. Ευ-
γενική υπενθύμιση πως δεν συνορεύουμε με 
Ελβετία, Γαλλία, Δανία. 

Όχι Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι έχει 
κάποια σημασία με ποιον είσαι γείτονας 
σήμερα. Σήμερα που τα γεωπολιτικά διακυ-
βεύματα απειλούν να εμπλέξουν τον πλανή-
τη ολόκληρο. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, 
εκνευρισμός διάχυτος. Ζητείται λογική. Πλη-
θωρισμός, εικόνα από παλιά. Είχαμε δραχμή 
τότε. Μετά περάσαμε στο ευρώ και σχεδόν 
κοντεύαμε να ξεχάσουμε πώς είναι να νομί-
ζεις ότι έχεις δέκα και να βγαίνουν λιγότερα 
από εννέα.

Εστιάζοντας στις προκλήσεις της σύγχρο-
νης εποχής, Πανδημία και Υγεία, κλιματική 
αλλαγή και Οικονομία, αναζητείται ο ρόλος 

της Ασφάλισης σε αυτές. Απάντηση στην 
ανασφάλεια των καιρών, η Ασφάλιση. Στο 
περιβάλλον της έντονης αβεβαιότητας, ο 
ασφαλιστικός κλάδος παραμένει ισχυρός και 
αξιόπιστος. Δηλώνει παρών με 4,26 δισ. τζίρο 
το 2021, αυξημένο κατά 7,7%. Παραμένοντας 
ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής με 17,8 
δισ. μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

«Αν δεν υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες συ-
νέπειες γεωπολιτικές, σίγουρα σε οικονομικό 
επίπεδο ο πληθωρισμός που ήδη έχει εμφανι-
στεί θα επιταθεί, ενώ η όποια ανάκαμψη τίθε-
ται εν αμφιβόλω», ανέφερε στην ομιλία του ο 
Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρη-
γεωργίου, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις 
δεν σταματούν εδώ. «Υπάρχει μία αύξηση 
της συχνότητας και της έντασης των συνε-
πειών της κλιματικής αλλαγής με τη μορφή 
φυσικών καταστροφών, ενώ η γήρανση του 
πληθυσμού επηρεάζει σημαντικά θέματα 
όπως η υγεία, το συνταξιοδοτικό αλλά και 
την κοινωνία στο σύνολό της». 

Αυτά μεταξύ άλλων είχε την ευκαιρία να 
τονίσει ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ στην 116η 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της. Στην 
καθιερωμένη ανοιχτή εκδήλωση που φέτος 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τίτλο 
«Ασφάλιση. Η απάντηση στην ανασφάλεια 
των καιρών». Ανοιχτή εκδήλωση που έκλεισε 
με την προβολή τιμητικού βίντεο αφιερωμέ-
νου στην απερχόμενη Γενική διευθύντρια της 
ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. Διακεκριμέ-
νες προσωπικότητες της ασφαλιστικής αγο-
ράς αναφέρθηκαν στην πολυετή προσφορά 
και τη συμβολή της κυρίας Αντωνάκη στον 
ασφαλιστικό κλάδο και τον θεσμό της Ιδιω-
τικής Ασφάλισης.

ed i to r i a l

ΑσφΑλιση, η ΑπΑντηση  
στην ΑνΑσφΑλειΑ των κΑιρων
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Καθημερινή ενημέρωση 
 για τα νέα της ασφαλιστικής αγοράς 

periodiko-euroasfalistiki.gr

210 3302 843 info@periodiko-euroasfalistiki.gr

ΝΕΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ SITE
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Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου 
«Ethniki Holdings S.à.r.l.» της Εταιρείας προχώρησε, την 

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
● Andrzej Piotr Klesyk 
Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
● Σταύρος Κωνσταντάς 
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
● Τάσσος Αναστασίου 
Εκτελεστικό Μέλος
● Σταύρος Καραγρηγορίου 
Εκτελεστικό Μέλος
● Stuart Jeffrey Davies 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
● Βασίλειος Μαστρόκαλος 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
● Matthew George Alfred Bryant 
Μη Εκτελεστικό Μέλος
● Αλέξανδρος Φωτακίδης 
Μη Εκτελεστικό Μέλος
● Κωνσταντίνος Ρόκας 
Μη Εκτελεστικό Μέλος
● Peter William James Rutland 
Μη Εκτελεστικό Μέλος
● Χριστίνα Θεοφιλίδη 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι 
τριετής, δηλαδή μέχρι και τις 14/4/2025.

● Ο κ. Andrzej Piotr Klesyk διαθέτει πολύχρονη εμπειρία 
σε θέσεις ανώτερου στελέχους συμβουλευτικών εταιριών και 
έχει ηγηθεί της PZU, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας 
της Πολωνίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
στα Οικονομικά από το Catholic University of Lublin και στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.

● Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς εντάχθηκε στο δυναμικό της 
Εθνικής Ασφαλιστικής το 2011 αναλαμβάνοντας καθήκοντα 
CFO και ηγείται του διοικητικού σχήματος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής από το 2016. Είναι κάτοχος πτυχιακού και μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και κάτοχος άδειας Αναλογιστή.

● Ο κ. Τάσσος Αναστασίου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία 
σε θέσεις ανώτερου στελέχους εταιριών του ασφαλιστικού 
κλάδου με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και την 
ανάλυση δεδομένων. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπου-
δών στον Αναλογισμό από το London School of Economics και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
από το INSEAD.

● Ο κ. Σταύρος Καραγρηγορίου διαθέτει πολύχρονη εμπει-
ρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εντάχθηκε στο δυ-

ναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2016 αναλαμβάνοντας 
καθήκοντα CFO. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά 
από το University of Strathclyde.

● Ο κ. Stuart Jeffrey Davies διαθέτει πολυετή εμπειρία 
σε ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρί-
ες. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Legal & General Group το 
2017 αναλαμβάνοντας καθήκοντα Group CFO. Είναι κάτοχος 
πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά από το Oxford 
University, St.Catherine’s College και μέλος του Ινστιτούτου 
Αναλογιστών της Αγγλίας.

● Ο κ. Βασίλειος Μαστρόκαλος διαθέτει πολυετή εμπειρία 
σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επί σειρά ετών ανήκε 
στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι κά-
τοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα 
Οικονομικά από το Essex University.

● Ο κ. Matthew George Alfred Bryant είναι Managing 
Director της CVC στην Ευρώπη και υπεύθυνος για την εξεύρε-
ση πόρων και εκτέλεση νέων επενδύσεων στον χρηματοοικο-
νομικό τομέα καθώς και για την επίβλεψή τους. Είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φυσική από το Oxford 
University, Jesus College.

● Ο κ. Αλέξανδρος Φωτακίδης είναι Partner της CVC και 
επικεφαλής των εργασιών της στην Ελλάδα επιβλέποντας 
κορυφαίες εταιρίες και τις ομάδες διαχείρισής τους. Είναι 
κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη 
Γεωγραφία από το University College London και κάτοχος με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Περιβαλλοντική και Φυσικών 
Πόρων Οικονομία από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

● Ο κ. Κωνσταντίνος Ρόκας είναι Managing Director της 
CVC στην Ελλάδα, με 15ετή εμπειρία ως σύμβουλος στρατη-
γικής επενδύσεων και διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων. Είναι 
κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το 
Yale University και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.

● Ο κ. Peter William James Rutland είναι Managing Partner 
και Global Head των Οικονομικών Υπηρεσιών της CVC. Είναι 
κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη 
Διοίκηση από το Cambridge University και κάτοχος μεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 
INSEAD.

● Η κα Χριστίνα Θεοφιλίδη εντάχθηκε στο δυναμικό της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το 2018 και ορίστηκε Γενική 
Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής. Είναι κάτοχος πτυχιακού 
τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Ψυχολογία από το 
Swarthmore University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD.

σΥΓκρΟτηση νεΟΥ ΔιΟικητικΟΥ σΥΜΒΟΥλιΟΥ 
εΘνικησ ΑσφΑλιστικησ



2021-2022
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Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοινώνει την έναρξη του 3ου Κύ-
κλου Σπουδών του “Executive Sales Insurance Program”, 

το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια προ-
γράμματα ασφαλιστικών σπουδών στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2017 σε 
συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και μετά από μία διακοπή δύο ετών εξαι-
τίας της πανδημίας, επανέρχεται με ένα νέο, εμπλουτισμέ-
νο Πρόγραμμα Σπουδών. Στόχος του είναι να προσφέρει 
στους Συνεργάτες της Εταιρίας νέες γνώσεις και πολύτιμα 
εργαλεία, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω και με 
αποτελεσματικό τρόπο τις δεξιότητές τους στο χώρο της 
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το “Executive Sales Insurance Program” διεξάγεται από 
το Ε.Κ.Π.Α., ένα από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα της χώρας, με διδάσκοντες διακεκριμένους καθηγη-
τές, αλλά και έμπειρα στελέχη της αγοράς. Η νέα ύλη του 
Προγράμματος καλύπτει όλες τις σύγχρονες τάσεις της 
παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς και με μαθήματα όπως 
“Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα”, “Ψηφιακό Marketing”, 
“Πωλήσεις και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων”, “Ψη-
φιακός μετασχηματισμός στην ασφαλιστική αγορά & 
Insurtech”, δημιουργείται ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
σπουδών που παρέχει στους συμμετέχοντες όλα τα σύγ-
χρονα εφόδια που θα χρειαστούν στην αγορά εργασίας.

Οι σπουδαστές του προγράμματος θα αποκτήσουν μέσα 
από μία απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει παρα-
κολούθηση μαθημάτων, διενέργεια εξετάσεων, αλλά και εκ-
πόνηση διπλωματικής εργασίας, έναν πιστοποιημένο τίτλο 
σπουδών, από το παλαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα παρέ-
χεται και ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέ-
χουν και Συνεργάτες της Εταιρίας που δραστηριοποιούνται 
στην επαρχία.

Για την έναρξη του 3ου Κύκλου Σπουδών, ο κ. Νίκος Μυ-
λωνάς, Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του 
Ε.Κ.Π.Α., ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος του Προγράμματος 
από την πλευρά του Πανεπιστημίου, δήλωσε σχετικά: «Η 
πολύχρονη στρατηγική συνεργασία του Ε.Κ.Π.Α. με την Ευ-
ρωπαϊκή Πίστη συνεχίζεται με τον ίδια επιθυμία επιτυχίας 

και δίνεται η ευκαιρία στα στελέχη της να αναβαθμίσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα “Executive Sales Insurance Program”. Με μεγά-
λο ενθουσιασμό αναμένουμε τα στελέχη της 3ης Σειράς 
εκπαίδευσης για να προσφέρουμε ένα ειδικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένο στις σύγ-
χρονες αντιλήψεις διοίκησης».

Από την πλευρά της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, ο κ. Γιώρ-
γος Γκοτζαγεώργης, Διευθυντής Marketing & Υποστήριξης 
Δικτύου Πωλήσεων, ανέφερε: «Η εξαετής πλέον στρατη-
γική συνεργασία της Εταιρίας με το Ε.Κ.Π.Α., μας δίνει τη 
δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε ιδανικές συν-
θήκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τους Συνεργάτες 
μας. Στο “Executive Sales Insurance Program” συνδυάζεται 
ιδανικά η μοναδική επιστημονική μεθοδολογία που διαθέ-
τει το Ε.Κ.Π.Α. με την εξαιρετική γνώση της Ασφαλιστικής 
Αγοράς που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Πίστη. Το αποτέλεσμα 
αυτής της σύμπραξης είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο 
πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο αιχμής και μία 
πολύτιμη τράπεζα γνώσης για τον Ασφαλιστικό Διαμεσο-
λαβητή».

Ο κ. Μάριος Σκορδής - Προϊστάμενος Εκπαίδευσης Δι-
κτύου Πωλήσεων και Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα από 
την πλευρά της Εταιρίας, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή 
Πίστη είναι μία Εταιρία με παράδοση στην εκπαίδευση και 
βρίσκεται πάντα δίπλα στους Συνεργάτες της με σκοπό να 
τους προσφέρει χρήσιμα εφόδια για την εξέλιξή τους. Για 
το λόγο αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α. 
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώθηκε ει-
δικά για τον Ασφαλιστικό Κλάδο και είναι ικανό να καλύψει 
τις εξατομικευμένες ανάγκες των Στελεχών Πωλήσεων που 
είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση ασφαλιστικών διαμε-
σολαβητών».

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η επένδυση στην εκπαίδευση, 
αλλά και στην εξέλιξη των ανθρώπων της, είναι παράγο-
ντας στρατηγικής σημασίας και η Εταιρία δεσμεύεται να 
συνεχίσει να είναι δίπλα στους εργαζόμενους και τους 
συνεργάτες της, παρέχοντας τους τα απαραίτητα εφόδια, 
μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον.

ΕΥΡΩΠΑ ϊΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΕνΑΡξΗ ΤΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩν ΤΟΥ 
«ExEcutivE SalES inSurancE Program»
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Γ ια τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος του ομίλου της Fairfax 
Financial Holdings Limited, το 2021 ήταν μια χρονιά σημα-

ντικών οικονομικών επιδόσεων που επιβεβαιώνουν την ηγετική 
του θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για τον Όμιλο, 
αξία έχει να εξελίσσεται κάθε ημέρα, ακολουθώντας ένα στα-
θερό πλάνο ανάπτυξης που αποδίδει, με στόχο να προσφέρει 
περισσότερα σε κάθε άνθρωπο που τον εμπιστεύεται και στην 
κοινωνία ευρύτερα. 

Ο Όμιλος Eurolife FFH έχει δεσμευθεί να βρίσκεται στο πλευ-
ρό των ανθρώπων, αναπτυσσόμενος συνεχώς, με προϊόντα και 
υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές τους ανάγκες. Αυτή 
η δέσμευσή του αποτυπώνεται στα εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα, τα οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ξεπέρασαν 
το φράγμα των €600 εκατ., αγγίζοντας τα €606,8 εκατ.1, ποσό 
αυξημένο κατά 35% σε σχέση με το 2020. Αύξηση ύψους 12% 
σημειώθηκε και στα Ισοδύναμα Ετησιοποιημένα Ασφάλιστρα 
(APE), τα οποία ξεπέρασαν τα €317 εκατ. Αντίστοιχα, ενίσχυση 
των μεγεθών σημειώθηκε και στις αποζημιώσεις του 2021 προς 
πελάτες και ασφαλισμένους, οι οποίες ανήλθαν σε €381,6 εκατ. 
και αφορούν, αθροιστικά, ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και 
γενικών ασφαλίσεων και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και 
εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα 
και Ρουμανία. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν 
σε €86,9 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του Ομί-
λου έφτασαν τα €79,7 εκατ. Ο Όμιλος Eurolife FFH χαρακτηρί-
ζεται από υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και είναι πάντα σε θέση 
να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλι-
σμένους του, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά 
ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία αγγίζουν 
το 180% και το 142% για τις Ασφάλειες Ζωής και τις Γενικές 
Ασφάλειες, αντίστοιχα2.

Το 2021 ήταν, επίσης, μια χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος 
Eurolife FFH συνέχισε τις διαχρονικά υψηλές αποδόσεις του 
στα προγράμματα διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 
Συγκεκριμένα, εξασφάλισε αποδόσεις για τους ασφαλισμέ-
νους του  ύψους 3,30% στα ατομικά προγράμματα δημιουρ-
γίας κεφαλαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα ομαδικά 
συνταξιοδοτικά προγράμματα άγγιξε το 1,95%. Παράλληλα, 
συνεχίστηκαν οι υψηλές επενδύσεις του Ομίλου για την ανά-
πτυξη και την αναβάθμισή του, με έργα υποδομής που ανήλ-
θαν στα €3,5 εκατ.

ΑσφΑλιστικΟσ ΟΜιλΟσ EurolifE ffH

ΑξιΑ εχει νΑ εξελισσΟΜΑστε ΓιΑ τΟΥσ 
ΑνΘρωπΟΥσ πΟΥ ΜΑσ εΜπιστεΥΟντΑι

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και  Διευθύνων 
Σύμβουλος του ομίλου της Eurolife FFH Ασφαλιστική
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Το συνολικό ενεργητικό για το 2021 έφτασε στα €3,6 δισ. και 
τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα €702 εκατ. Σε υψηλά επίπεδα 
κινήθηκαν και τα μερίδια αγοράς (13% συνολικά για εργασίες 
ζωής και γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα) και συγκεκριμένα 
20% στις Ασφάλειες Ζωής και 3% στις Γενικές Ασφάλειες3.

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευ-
ρό των συνεργατών του, υποστηρίζοντάς τους, εκτός από 
σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, και με εκπαιδεύσεις για 
την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Μέσα 
στο 2021, ο Όμιλος πραγματοποίησε περισσότερες από 590 
εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους συνεργάτες του, με 1.230 
ώρες εκπαίδευσης και πάνω από 11.300 συμμετοχές για όλα 
τα δίκτυα πωλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο 
των συναντήσεων αυτών, το 65% πραγματοποιήθηκε με live 
τηλεκπαίδευση σε εικονική αίθουσα (virtual class), το 20% με 
e-learning ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη μορ-
φή της αυτοδιδασκαλίας, και το 15% δια ζώσης. 

Ταυτόχρονα, μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε και ο 10ος κύ-
κλος του Advanced Program in Management for Insurance 
Executives, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνολικά, οι συμμετέχοντες 
πήραν μέρος σε 38 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με 200 ώρες 
εκπαίδευσης, ενώ στο πρόγραμμα προστέθηκαν δύο νέες 
ενότητες: «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής 
Διοίκησης» για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και 
«Training Program for Business Leadership Development» για 
στελέχη πωλήσεων εταιρειών διαμεσολάβησης. 

Επίσης, ο Όμιλος υλοποίησε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, 
για το σύνολο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της χώρας, 
μέσα από το Eurolife Business Academy, την πρώτη ακαδημία 
ανάπτυξης digital skills για επαγγελματίες ασφαλιστές. Συγκε-
ντρώνοντας πάνω από 700 συμμετοχές σε 34 εκπαιδευτικούς 
κύκλους, το Eurolife Business Academy προσέφερε πολύτιμες 
γνώσεις σε τρεις θεματικές ενότητες: «Ψηφιακός Μετασχη-
ματισμός: η νέα επιτακτική ανάγκη», «Κατακτώντας την απο-
μακρυσμένη εργασία» και «Εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία 
marketing». 

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, ο Όμιλος συνέχισε και 
το 2021 να δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτι-
σή τους. Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε πάνω από 3.700 ώρες 
εκπαίδευσης, σε συνεργασία με 57 εκπαιδευτικούς φορείς, 
καθώς και περισσότερες από 1.100 ώρες εκπαίδευσης για 
την ισότητα & τη διαφορετικότητα και πάνω από 330 ώρες 
εκπαίδευσης για wellness, ψυχική υγεία και ευεξία (cyber talks 
& coaching). Παράλληλα, με στόχο να δίνει ευκαιρίες στους 

επαγγελματίες του αύριο, προσέφερε σε συνεργασία με 3 
ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω από 3.000 ώρες πρακτικής άσκη-
σης τελειοφοίτων.

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, αξία έχει να αποτελεί καταλύτη 
για θετική αλλαγή. Γι’ αυτό, πέρα από την ανάπτυξη ασφαλι-
στικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιάζει και υλοποιεί στο-
χευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 
2021 προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

Μέσα από τη συνεργασία με τη HOPEgenesis, σε ένα πρό-
γραμμα υποστήριξης των γυναικών που κατοικούν σε απομα-
κρυσμένες ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και θέλουν να 
αποκτήσουν παιδιά, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει 10 περιοχές 
της χώρας ως το 2023 (Πάτμος, Άγραφα, Λειψοί, Ανάφη, Νί-
συρος, Τήλος, Χάλκη, Κάσος, Άνω Κουφονήσι, Καστελλόριζο) 
και να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε μία. 
Μέχρι στιγμής, μέσω της δράσης, έχουν γεννηθεί 73 μωρά, 
ενώ άλλα 28 αναμένονται τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, 
σε συνεργασία με το Δήμο Αγράφων και τη HOPEgenesis, ο 
Όμιλος Eurolife FFH δημιούργησε και εγκαινίασε τον παιδικό 
σταθμό της Παλαιοκατούνας Αγράφων, για παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας. Πρόκειται για τον 2ο παιδικό σταθμό που δημι-
ουργεί, έπειτα από την Πάτμο, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι 
εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων 8.

Συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ως Πάγιος Χο-
ρηγός των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 
της. Επίσης, το 2021 ήταν ο αποκλειστικός χορηγός της παρά-
στασης, «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει», την οποία παρακολούθη-
σαν πάνω από 4.000 παιδιά και οικογένειες στην Αθήνα. Μέσα 
στους επόμενους μήνες, η παράσταση αυτή θα ταξιδέψει και 
σε πόλεις της περιφέρειας, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο 
κοντά στο πολιτιστικό έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Περισσότεροι από 1.100 μαθητές απέκτησαν γνώσεις και 
δεξιότητες στη ρομποτική και το game development μέσα 
από την Ψηφιακή Ακαδημία: Student Edition (5 εκπαιδευτι-
κοί κύκλοι), σε συνεργασία με το Cyber Security International 
Institute (CSIi), ενώ πάνω από 1.400 γονείς παρακολούθησαν 
τα μαθήματα της Ψηφιακής Ακαδημίας: Parent Edition (6 εκ-
παιδευτικοί κύκλοι) για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το cyber 
bullying και το online phishing. 

Ως Στρατηγικός Συνεργάτης του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης υποστηρίζει όλες του τις πολιτιστικές και εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. 
Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2021, πάνω 40.000 παιδιά πήραν 
μέρος με τις δημιουργίες τους στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζω-

1. Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για εποπτικούς σκοπούς (IFRS: €605 εκατ.)
2. Ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife FFH δεν χρησιμοποιεί την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης (matching adjustment), ούτε άλλα μεταβατικά 
μέτρα (transitional measures), όπως περιγράφονται στα άρθρα 274 & 275 αντίστοιχα του Ν. 4364/2016.
3. Εκτίμηση βάσει εσωτερικής ανάλυσης.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 130 ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  13

γραφικής, ενώ περισσότεροι από 4.000 μαθητές και παιδιά 
συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μου-
σείου. 

Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας που υλο-
ποιείται από την People Behind, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 200 συμμετέχοντες άνω των 65 ετών να 
εκπαιδευτούν σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες, μέσα 
από τη διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων.

Σε συνεργασία με την ομάδα των Global Shapers Athens 
Hub, συμμετείχε στο διάλογο για την κλιματική αλλαγή στην 
Αθήνα, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση του Athens Climate 
Lab. Πρόκειται για μια σειρά από 4 workshops, με τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ανέ-
δειξε τις βασικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
πρωτεύουσα και πρότεινε τους βασικούς άξονες των μέτρων 
για την αντιμετώπισή τους.

Με τη δέσμευση να εφαρμόζει την ισότητα των ευκαιριών 
και της διαφορετικότητας στο εσωτερικό του, έγινε Founding 
Member της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Σε μια ανασκόπηση του 2021, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργί-
ου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά: «η 
χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, από 
όλες τις απόψεις. Συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά 
και να καταγράφουμε υψηλές επιδόσεις, εδραιώνοντας την 
κορυφαία θέση μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για 
τον Όμιλό μας, αξία έχει να είμαστε στο πλευρό των ανθρώ-
πων που μας εμπιστεύονται, των πελατών και των συνεργα-
τών μας, οι οποίοι, με την προτίμηση και την αφοσίωσή τους, 
μας δείχνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς την οποία θέ-
λουν να κινούμαστε. Δίνουμε έμφαση στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας, αναβαθμίζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε 
και είμαστε ενεργοί στην κοινωνία, με στόχο  να αποτελούμε 
καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων». 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

14  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 130

BroKErS union & BluE aigaion

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

Σ τις 08/04/2022 έλαβε χώρα η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Brokers Union Α.Ε. για την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων της παραγωγικής χρονιάς 2021, παρουσία 
του Προέδρου κυρίου Βελλιάδη Νικολάου, του Αντιπροέδρου 
κυρίου Βελλιάδη Στέφανου και του Διευθύνοντος Συμβούλου 
κυρίου Καλαμπαλίκη Φώτη. Επιπλέον, στη συνεδρίαση αυτή 
συμμετείχε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue 
Aigaion Α.Ε., κυρία Velliades Dominique, δεδομένου ότι τα 
αποτελέσματα των 2 Εταιριών παρουσιάζονται, από το 2019 
και μετά, ενοποιημένα κατ’ εφαρμογή του ν.4583/2018 καθώς 
οι 2 Εταιρίες ανήκουν στον ίδιο Όμιλο Εταιριών.

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρι-
ών Brokers Union A.E. και Blue Aigaion Α.Ε. ανέρχονται στα 
28.800.000€ εκ των οποίων τα  6.300.000€ αφορούν τις Γενικές 
Ασφαλίσεις & 4.500.000€ τις Ασφαλίσεις του Κλάδου Ζωής 
& Υγείας, με την σύνθεση του χαρτοφυλακίου Κλάδου Οχη-
μάτων/ Λοιπών Κλάδων , να διαμορφώνεται σε 62/38. Ένας 
από τους μεσοβραχυπρόθεσμους στόχους των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων των δύο Εταιριών , είναι η σύνθεση του χαρ-
τοφυλακίου τους να διαμορφωθεί σε ποσοστά που θα προ-
σεγγίζουν το 50/50, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομι-
κοκοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και η 
πορεία του περιβάλλοντος αυτού, δυνητικά μπορεί να καθυ-
στερήσει την επίτευξη του αναφερόμενου ποσοστού. 

Άλλη μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά λόγω της πανδη-
μίας covid ολοκληρώθηκε, με τις Εταιρίες να καταφέρνουν να 
αναπτυχθούν κατά επιπλέον 7%, ακολουθώντας την αύξηση 
παραγωγής της Ασφαλιστικής Αγοράς από πολύ κοντά. Οι 
Εταιρίες, με γνώμονα την προστασία του Διοικητικού Προ-
σωπικού τους και την εύρυθμη λειτουργία τους για την άρτια 
και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των Συνεργατών τους, 
τηρούν  όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής που ισχύουν , 
εγκατέστησαν μηχανήματα καθαρισμού της ατμόσφαιρας και 
εφαρμόζουν  την λειτουργία της διαδικασίας απομακρυσμέ-
νης εργασίας(τηλεργασία). 

Οι εταιρίες Brokers Union & Blue Aigaion, ξεκινώντας την 
παραγωγική τους δραστηριότητα στην νέα παραγωγική χρο-
νιά 2022, βρίσκονται αντιμέτωπες με το δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και επηρε-
άζει τις παραγωγικές δραστηριότητες  όλων των επιχειρή-
σεων. Η Brokers Union & η Blue Aigaion προσαρμόζοντας το 
business plan της χρονιάς , συνεχίζουν την αναπτυσσόμενη 
διαδρομή τους, παρέχοντας το ίδιο υψηλό επίπεδο εξυπηρέ-
τησης στους Συνεργάτες του Ομίλου, μέσα από τις διαδικα-
σίες λειτουργίας τους και την προϊοντική φαρέτρα που διαθέ-
τουν για εκείνους.

Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση 
των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τις Λοιπές Ασφαλι-
στικές εργασίες , εκτός του Κλάδου Οχημάτων , που όλο και 

περισσότερα θα αυξάνει το εισόδημα τους υπερκαλύπτοντας 
την μείωση του  εισοδήματος από τις μειώσεις των ασφαλί-
στρων στον Κλάδο Οχημάτων. Οι Εταιρίες διαθέτουν έμπειρο 
και καταρτισμένο Προσωπικό για να εκπαιδεύσουν αλλά και 
να υποστηρίξουν τους Συνεργάτες. 

Η Brokers Union έχει αναπτύξει γραφεία σε πολλές πόλεις 
στην Ελλάδα, διατηρώντας αποκλειστικές και μακροχρόνι-
ες συμβάσεις με Συνεργάτες,  παρέχοντας τους οικονομική 
ενίσχυση και  διευκολύνσεις που ενισχύουν την απρόσκοπτη 
αναπτυξιακή τους πορεία. 

Για μια ακόμη χρονιά,  η επίτευξη των παραγωγικών στόχων 
της Εμπορικής Πολιτικής απέδωσε επιπλέον εισόδημα στους 
συνεργάτες που πέτυχαν τα κριτήρια της. Επίσης, πραγμα-
τοποιήθηκε το ταξίδι του Ετήσιου Διαγωνισμού Πωλήσεων 
2021 και η εκδήλωση βραβεύσεων διακεκριμένων Συνεργατών 
2020, και συνεχίζεται η δωρεάν παροχή του ομαδικού συμ-
βολαίου στην MetLife  για τους Συνεργάτες που καλύπτουν 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της ένταξης τους στην συ-
γκεκριμένη παροχή. Η Εμπορική Πολιτική του 2022, που ήδη 
έχει αποσταλεί στο δίκτυο των Συνεργατών αναφέρεται σε 
παραγωγικά κριτήρια που , όπως και στις προηγούμενες , 
δεν σχετίζονται με το L/R της παραγωγικής δραστηριότητας 
των Συνεργατών και η επίτευξή τους θα αποδώσει αυξημένα 
bonus σε σχέση με αυτή του 2021. Παράλληλα έχει αποστα-
λεί ο Ετήσιος Διαγωνισμός Πωλήσεων 2022 με στόχο το ετή-
σιο ταξίδι που πραγματοποιείται για τους συνεργάτες.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος 
Βελλιάδης Στέφανος παρουσίασε το 3ετές πρόγραμμα ανά-
πτυξης της Brokers Union και η κυρία  Velliades Dominique 
αντίστοιχα για την Blue Aigaion.Σημειώνεται ότι, και οι δυο 
συμμετέχουν και στην Velos Insurance Services, εταιρία του 
Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία λειτουργεί περισσότε-
ρο από 40 χρόνια με μια παραγωγική δραστηριότητα  περίπου 
6.000.000€, εξειδικευμένη σε Ναυτασφαλίσεις και Γενικούς 
Κλάδους Ασφάλισης.

Κλείνοντας η Διοίκηση των Εταιριών του Ομίλου,  ευχαρι-
στεί όλο το Διοικητικό Προσωπικό των Εταιριών  στην Ελλάδα 
αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο,  για τις προσπάθειες και την 
μέγιστη απόδοση στα εργασιακά τους καθήκοντα παρόλες τις 
αντίξοες συνθήκες που επικρατούν. 

Η Brokers Union , 3η Εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολά-
βησης σε retail Ασφαλιστικές δραστηριότητες και η Blue 
Aigaion, ηγέτιδα Μεσιτική Εταιρία στις Ναυτασφαλίσεις κα-
θώς και στην Αστική Ευθύνη Λιμένων και Μαρίνων συνεχίζουν 
να βρίσκονται στο Πάντα Δίπλα στους Συνεργάτες, παρέχο-
ντας τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης Ασφαλι-
στικών εργασιών, διασφαλίζοντας τους ότι η συνέπεια του 
παρελθόντος , αποτελεί εγγύηση για το μέλλον.  « Η ΙΣΧΥΣ 
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» 
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ΜΙνΕΤΤΑ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΣΥνΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑνΟΔΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟ 2021

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική συνέχισε την ανοδική της πορεία 
και το 2021, με βελτιωμένα αποτελέσματα, ενισχύοντας 

περαιτέρω την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά. 
Συγκεκριμένα, η Εταιρία σημείωσε συνολική παραγωγή 

61 εκ. ευρώ, πετυχαίνοντας αύξηση παραγωγής σε όλες τις 
γραμμές λειτουργίας της. Η σημαντικότερη ανάπτυξη σημει-
ώθηκε στον κλάδο Πυρός, με το ποσοστό αύξησης σε σχέση 
με το 2020 να ξεπερνάει  το 10% και στον κλάδο Υγείας όπου 
το ποσοστό αύξησης ανήλθε στο 31%.

Παράλληλα, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική κατέβαλε στους 
ασφαλισμένους για το έτος 2021, αποζημιώσεις που ξεπέρα-
σαν τα 24 εκ. ευρώ, διατηρώντας ως βασική προτεραιότητά 
της τη δίκαιη και άμεση αποζημίωση. 

Σε ότι αφορά την προϊοντική στρατηγική της, η ΜΙΝΕΤ-
ΤΑ συνεχίζει να δημιουργεί και να διαθέτει πληρέστατα 
προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις 

ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Η Εταιρία κατά το 2021 
προχώρησε σε περαιτέρω εμπλουτισμό της γκάμας της, με 
προϊόντα όπως το πρωτοποριακό ΜΙΝΕΤΤΑ.electrify, το οποίο 
συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες καλύψεις για ηλεκτρικά και 
plug-in υβριδικά οχήματα, αλλά και το HOME Pack Βραχυ-
χρόνιας Μίσθωσης για ενοικιαζόμενες κατοικίες τύπου bnb.

Η προσήλωση της Εταιρίας στις βασικές αρχές της, όπως 
η ταχύτατη αποζημίωση και η ανθρωποκεντρική εξυπηρέτη-
ση, έχει ως  αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των συνεργασι-
ών με διαμεσολαβητές, καθώς και τη διατήρηση της μακρο-
χρόνιας εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της, με το σχετικό 
ποσοστό να  ανέρχεται στο 90%. 

Ο υψηλός δε δείκτης φερεγγυότητας (SCR) ο οποίος προ-
σεγγίζει το 160%, της παρέχει  τη δυνατότητα αναβάθμισης 
και επέκτασης υπηρεσιών και προγραμμάτων, προς όφελος 
των ασφαλισμένων.

10% αύξηση παραγωγής στον κλάδο πυρός και 
31% αύξηση παραγωγής στον κλάδο υγείας σε σχέση με το 2020

περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις
61 εκ. ευρώ η συνολική παραγωγή
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Μ ετά την ολοκλήρωση των στατιστικών στοιχείων 
για την συνολική πορεία της εταιρίας κατά την 

ασφαλιστική χρήση του 2021, οι βασικοί δείκτες σε 
σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του 2020 έχουν ως 
εξής:

● Αύξηση ασφαλίστρων μητρώου 10,4 %
● Αύξηση συμβολαίων / κινδύνων 5,6 %
● Αύξηση νέας παραγωγής επιθεωρήσεων 18,8 %

● Αύξηση προμηθειών 15,5 %
● Αύξηση εξόδων μηχανογράφησης 25,65 %
● Αύξηση νέων ζημιών 14,96 %
● Αύξηση πληρωμών για ζημιές 10,2 %
Οι ανωτέρω δείκτες σε συνδυασμό με την διαχείριση 

όλων των μεγεθών της εταιρίας επέτρεψαν υψηλή κερ-
δοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αφού το 
combined ratio διαμορφώθηκε για το 2021 στο -87%

Σ το MEC Παιανίας την 
10 -13 Μαρτ ίου 2022 

έλαβε χώρα η έκθεση Boat 
and Fishing Show 2022 που 
είναι η μεγαλύτερη έκθεση 
για το σκάφος, το ψάρεμα 
και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Τηρήθηκαν όλα τα ισχύο-
ντα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα και την έκθεση επισκεύ-
θηκε πλήθος κόσμου.

Στην παραπάνω έκθεση η 
ARAG Hellas ήταν παρού-
σα για την προώθηση των 
ασφαλιστικών προγραμμά-
των της που έχουν σχέση 
με τον θαλάσσιο τουρισμό 
και τα σκάφη μέσω της 
συνεργασίας της με το 
ασφαλιστικό πρακτορείο 
INSURANCE INFO.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ arag HEllaS 2021

ΑΥξΗΣΗ ΑΣφΑΛΙΣΤΡΩν 10,42%

Η arag ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΣΤΟ Boat-FiSHing SHow 2022

Αριστερά, ο κ. Ι. Θεοδόσης της 
INSURANCE INFO και ο Δ. Τσάκω-
νας Επιθεωρητής Πωλήσεων της 
ARAG Hellas.
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NP ΑσφΑλιστικη
περΑιτερω ΑνΟΔΟσ στΟΥσ Δεικτεσ φερεΓΓΥΟτητΑσ  

τησ ‘ ’NP ΑσφΑλιστικη’ ’ τΟ 2021, κΑτΑτΑσσΟντΑσ την ετΑιριΑ 
ΓιΑ ΔεΥτερη σΥνεχη χρΟνιΑ, στην κΟρΥφη τησ ΑσφΑλιστικησ 
ΑΓΟρΑσ κΑι στΟΥσ ΔΥΟ Δεικτεσ φερεΓΓΥΟτητΑσ SCr κΑι MCr.

Συνολική αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 7,3% και σημαντική αύξηση παραγωγής 
κατά 33,1% στους κλάδους πυρός & Λοιπούς κλάδους!!

Σ ε αυτό το πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον που δημι-
ούργησε η πανδημική κρίση σε όλη την ελληνική κοινωνία 

και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σύνολο 
της η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, η «NP Ασφαλιστική 
Α.Ε.Α.Ε.» βγήκε για ακόμη μια χρονιά σημαντικά ενισχυμένη 
και κατάφερε να ανταποκριθεί με αξιοσημείωτη σταθερότητα 
σε όλους τους τομείς, παρουσιάζοντας αύξηση παραγωγής, 
κερδοφόρα αποτελέσματα για 18 συναπτά έτη, ταχύτητα στις 
πληρωμές αποζημιώσεων και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ικα-
νοποιώντας πλήρως τους εργαζόμενους της, τους συνεργά-
τες της και τους 220.000 πελάτες της σε όλους τους κλάδους 
Γενικών Ασφαλίσεων.

Σημαντική διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για 
την «NP  Ασφαλιστική Α.Ε.Α.Ε.», αποτέλεσε η διατήρηση στην 
πρώτη θέση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς στους Γενι-
κούς Κλάδους και στους δύο σημαντικούς Δείκτες Φερεγγυ-
ότητας, SCR και MCR κατά τα Solvency II.

Αναλυτικότερα, για το έτος 2021, ο Βασικός Δείκτης Φερεγ-
γυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 296% από 289% το 2020 
και ο Ελάχιστος Δείκτης Φερεγγυότητας (MCR) στο 1.183% 
από 1.157% το 2020.

Τα οικονομικά μεγέθη της ‘’NP Ασφαλιστική’’ για το 2021 
έχουν ως ακολούθως:

1. Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, κατά 8,4% στα €80,8 εκατ., 
συγκριτικά με τα €74,5 εκατ. το 2020 και τα €69,0 εκατ. το 2019.
2. Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στα €12,7 εκατ. ένα-
ντι των €8,6 εκατ. της χρήσης 2020 και των €16,1 εκατ. της 
χρήσης 2019. 
3. Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ανήλθαν στα €40,8 εκατ., 
αυξημένα κατά 7,3%, συγκριτικά με το 2020 (+3,7% ο Κλάδος 
Αυτοκινήτων και +33,1% οι Λοιποί Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσε-
ων).
4. Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα €129,2 εκατ., έναντι των 
€120,4 εκατ. του 2020.
5. Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά €8,6 εκατ. στα 
€121,6 εκατ.
6. Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις ανήλθαν σε €14,8 εκατ., αυ-
ξημένες κατά +12,5% με το 2020. 
7. Ο Βασικός Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε 
στο 296% για το 2021, έναντι του 289% του 2020 και του 252% 
του 2019, με  την Εταιρία μας να παραμένει πρώτη σε Φερεγ-
γυότητα στην Ελληνική αγορά και την εφετινή χρονιά.
8. Ο Δείκτης Ελάχιστης Φερεγγυότητας (MCR) ανήλθε στο 
1.183% το 2021, έναντι του 1.157% το 2020 και του 1.009% το 
2019, με  την Εταιρία να παραμένει πρώτη σε Φερεγγυότητα 
και την εφετινή χρονιά.
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Λ ειτουργικά αποτελέσματα 5,9 δισ. €: 
Πρόκειται για τα βέλτιστα αποτελέ-

σματα διαχρονικά καθώς παρουσιάζουν 
αύξηση +12,4%, χάρις στη θετική ανά-
πτυξη που σημειώνουν όλοι οι τομείς 
δραστηριότητάς μας. 

● Συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα 75,8 
δισ. €: Αύξηση +6,4% -τόσο στον κλάδο 
Ζωής (+6,0%) όσο και στον κλάδο Γενι-
κών Ασφαλίσεων (+7,0%). Οι καθαρές 
εισροές στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν 
στα 12,7 δισ. ευρώ (+4,4%), με αποκλει-
στική στόχευση σε επενδυτικά προϊόντα 
unit-linked και ασφαλιστικά προϊόντα 
προστασίας Ζωής και Υγείας. Το Περι-
θώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε 
εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 
4,52% (+0,57 π.μ.) ενώ ο Συνδυασμένος 
Δείκτης Ζημιών και Εξόδων εμφανίζεται 
ως ο βέλτιστος,  φτάνοντας στο 90,8% 
(+1,7 π.μ.) και ο λιγότερο ασταθής μεταξύ των αντίστοιχων. 

● Καθαρά αποτελέσματα στα 2.847 εκατ. Ευρώ και ισχυ-
ρή αύξηση +63,3%. Προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα 
στα 2.795 εκατ. Ευρώ2.

● Η εξαιρετικά σταθερή κεφαλαιακή μας θέση επιβεβαι-
ώνεται και από τον Δείκτη Φερεγγυότητας που ανήλθε στο 
227%, χάρις στην κεφαλαιακή απόδοση ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

● Προτεινόμενο μέρισμα 1,07 € ανά μετοχή. 
● Σε εξέλιξη βρίσκεται το στρατηγικό σχέδιο «Lifetime 

Partner 24: Οδηγώντας την ανάπτυξη» που στοχεύει στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των κερδών και τη συνεχή επί-
τευξη βέλτιστων αποδόσεων στην κατηγορία τους.

Ο CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet δήλωσε: «Τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα που παρουσιάζουμε σήμερα ση-
ματοδοτούν την επιτυχημένη ολοκλήρωση του στρατηγικού 

σχεδίου ‘Generali 2021’, το οποίο απο-
δεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ως Όμι-
λος κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας. 
Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων 
στρατηγικών κύκλων, έχουμε ενισχύσει 
την ηγετική μας θέση στην Ευρώπη και 
έχουμε γίνει ο Lifetime Partner 67 εκατομ-
μυρίων ασφαλισμένων παγκοσμίως χάρις 
στο ταλέντο και την τεχνογνωσία των 
εργαζομένων και των συνεργατών μας. 
Η Generali ηγείται πλέον στην κατηγορία 
της, όσον αφορά την κεφαλαιακή της 
θέση, την κερδοφορία και την ανάπτυξή 
της ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει την 
παρουσία της σε αγορές με υψηλή δυ-
ναμική και έχει αναπτύξει τις δραστηρι-
ότητες της στη διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε 
αποτελεσματικά τη νέα μας στρατηγι-
κή «Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την 

Ανάπτυξη», που θέτει στο επίκεντρο την βιώσιμη ανάπτυξη, 
και επενδύει στην βελτίωση του προφίλ εσόδων και τη δημι-
ουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους εταίρους μας. 
Η αυστηρή και πειθαρχημένη προσέγγιση στη διαχείριση 
κεφαλαίων, η πλήρης ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας 
στον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό και η σημαντική επέν-
δυση στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της επιτυχίας του νέου 
μας σχεδίου. Τέλος, θα ήταν αδύνατο να μην αναφερθούμε 
στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Όπως 
και με την πανδημία της Covid-19, η Generali και οι άνθρωποί 
της έλαβαν άμεσα μέτρα για να στηρίξουν τους πρόσφυγες. 
Ο Όμιλός μας έχει ιστορικούς δεσμούς με την Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη και θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια 
στις κοινότητες που επλήγησαν από τον πόλεμο».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΚΟΡ  
ΓΙΑ ΤΟν ΟΜΙΛΟ gEnErali

 ΙΣΧΥΡΗ ΑνΑΠΤΥξΗ ΣΕ ΑΣφΑΛΙΣΤΡΑ, ΑνΟΔΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΚΑθΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕξΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑθΕΡΗ ΚΕφΑΛΑΙΑΚΗ θΕΣΗ. 
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «gEnErali 2021»

άνακοινώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου Generali  
για το οικονομικό έτος 2021 με κλείσιμο 31.12.21 

Ο Philippe Donnet,  
CEO του Ομίλου Generali
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ΣΥΝΟψΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

2021 2020 Διαφορά 

Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.) 75,825 70,704 6.4% 

Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.) 5,852 5,208 12.4% 

Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής 2,816 2,627 7.2% 

Έσοδα Ασφάλιστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων  2,650 2,456 7.9% 

Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων  672 546 22.9% 

Holding and other businesses operating result 561 130 α.σ. 

Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (847) (551) 53.6% 

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP) 4.52% 3.94% 0.57 π.μ. 

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%) 90.8% 89.1% 1.7 π.μ. 

Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.) 2,847 1,744 63.3% 

Προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα (1) 2,795 1,926 45.1% 

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (1) (€) 1.78 1.23 44.8% 

Ίδια κεφάλαια (%) 12.1% 7.7% 4.4 π.μ. 

Μέρισμα ανά μετοχή (€) (2) 1.07 1.01 +0.06 

Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.) 29,308 30,029 -2.4% 

Δείκτης Φερεγγυότητα II (%) 227% 224% 3 π.μ. 
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η Εθνική άσφαλιστική αλλάζει σελίδα στην ιστορία της με εντυπωσιακή κερδοφορία  
και πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τ ο 2021 ήταν ακόμη μια χρονιά εντυπωσιακής κερδοφορίας 
για την Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων να 

ανέρχονται σε €90,5 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου του κό-
στους οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού ύψους €21,2 
εκατ.) έναντι €85,7 εκατ. το 12μηνο 2020, αυξημένα κατά 
5,6%. Συμπεριλαμβάνοντας το κόστος της οικειοθελούς 
αποχώρησης προσωπικού, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 
€69,3 εκατ., με τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, σε €51,9 
εκατ., έναντι €66,7 εκατ. το 2020. Τα μετά από φόρους κέρ-
δη του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν σε €52,0 
εκατ. το 2021 έναντι €68,4 εκατ. το 2020.

Εξ ίσου ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή ασφαλίστρων, 
με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 
€689,6 εκατ. το 2021 έναντι €669,0 το 2020, σημειώνοντας 
ετήσια αύξηση 3,1%, με αξιοσημείωτη συμβολή των νέων U/L 
προϊόντων χωρίς εγγύηση. Από το σύνολο της παραγωγής, 
ποσό €518,6 εκατ. αφορούσε τις ασφαλίσεις Ζωής (2020: 
€493,8 εκατ.) και ποσό €171,0 εκατ. ασφαλίσεις κατά Ζημιών 
(2020: €175,2 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της Εταιρίας κατά την 
31.12.2021 ανήλθε σε 14,9%.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου 
Ατομικών Ζωής και Unit-Linked (συμπεριλαμβανομένων των 
επενδυτικών συμβολαίων), παρουσίασαν αύξηση σε σχέση 
με το 2020, ανερχόμενα σε €410,2 εκατ. (2020: 393,1 εκατ.), 
ενώ αυξημένη ήταν και η παραγωγή του Κλάδου Ομαδικών 
Ζωής (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων), 
ανερχόμενη σε €108,4 εκατ. (2020: 100,7 εκατ.)

Μικρή κάμψη παρατηρήθηκε στους Κλάδους Γενικών 
Ασφαλίσεων, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
να ανέρχονται σε €171,0 εκατ. έναντι €175,2 εκατ. το 2020, 
προερχόμενη κυρίως από τον Κλάδο Αυτοκινήτου (€70,3 
εκατ. το 2021 έναντι €74,1 εκατ. το 2020), αλλά και τον Κλάδο 
Πυρός (€66,6 εκατ. το 2021 έναντι €73,2 εκατ. το 2020). Η 
παραπάνω μείωση αντισταθμίσθηκε εν μέρει από αυξημένη 
παραγωγή των Λοιπών Γενικών Κλάδων (€34,2 εκατ. το 2021 
έναντι €27,9 εκατ. το 2020), η οποία προέρχεται κυρίως από 
τον Κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν την ικανότητα 
των δικτύων πωλήσεων της Εταιρίας να ανταπεξέρχονται 

και να αναπτύσσονται σε πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες 
καθώς αυξημένη παραγωγή παρουσίασαν τόσο το Εταιρι-
κό Παραγωγικό δίκτυο και το δίκτυο Πρακτόρων/ Μεσιτών, 
όσο και το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας 
(Bancassurance), η παραγωγή του οποίου ανήλθε σε €185,7 
εκατ., αυξημένη κατά 3,6% σε σχέση με το 2020.

Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης ανήλθαν σε €105,0 εκατ. 
το 12μηνο 2021 έναντι €87,8 εκατ. το 12μηνο 2020, αυξημένα 
κατά €17,2 εκατ., αύξηση που κυρίως οφείλεται στο κόστος 
του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης του προσω-
πικού ύψους €21,2 εκατ., η οποία είχε εγκριθεί από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29.12.2021. Το εν λόγω 
πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότη-
τα της Εταιρίας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανέλιξης για 
το υφιστάμενο προσωπικό. Συμμετείχαν 116 εργαζόμενοι, ενώ 
η ετήσια μείωση του κόστους μισθοδοσίας εκτιμάται σε €7,8 
εκατ..

Εποπτικά Κεφάλαια
Εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος των εποπτικών κεφαλαίων 

της Εταιρίας το 2021, με το δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης 
φερεγγυότητας κατά την 31.12.2021 να διαμορφώνεται σε 
221% με τη χρήση των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές 
προβλέψεις, έναντι 172% την 31.12.2020. Σημειώνεται επίσης 
ότι η Εταιρία υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φε-
ρεγγυότητας και χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων για τις 
τεχνικές προβλέψεις, με τον δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης 
φερεγγυότητας να ανέρχεται σε 184% (31.12.2020: 132%).

Η άνοδος του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυό-
τητας οφείλεται κυρίως στην κερδοφορία της Εταιρίας και 
στη σύναψη δανείου μειωμένης διασφάλισης με την Εθνική 
Τράπεζα (“ETE”) ύψους €125 εκατ., το οποίο ταξινομήθηκε 
στα εποπτικά κεφάλαια της Κατηγορίας ΙΙ (Tier II).

Νέα Σελίδα στην Ιστορία της Εταιρίας
Από την 31 Μαρτίου 2022, η Εθνική Ασφαλιστική διανύει 

πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια ιστορία της κα-
θώς την ημερομηνία αυτή η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την 
υποχρέωση αποεπένδυσης, μεταβιβάζοντας το 90.01% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στο CVC Capital Partners’ 
Fund VII («CVC”). H συναλλαγή συμπεριέλαβε την πώλη-

ΑπΟτελεσΜΑτΑ εΘνικησ ΑσφΑλιστικησ 
χρησησ 2021
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ση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας 
από την ΕΤΕ στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC: Ethniki 
Holdings S.à.r.l, και την αγορά από την ΕΤΕ ποσοστού 9.99% 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Ethniki Holdings S.à.r.l.

Η παραπάνω μεταβίβαση ακολούθησε την έγκριση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής την 25 Φεβρουαρίου 2022, καθώς και 
των εποπτικών αρχών των χωρών στις οποίες δραστηριοποι-
είται η Εταιρία και οι θυγατρικές της.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εθνική Ασφαλιστική με στόχο τη δημιουργία ενός θετι-

κού κοινωνικού αποτυπώματος, εφαρμόζει μια πολυεπίπεδη 
στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιλαμβάνει 
δράσεις που αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τον Πολι-
τισμό και τους Εργαζόμενους.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Εταιρία έλαβε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και 
των ασφαλισμένων της ενώ, παράλληλα, προχώρησε σε επι-

χορήγηση ασφαλίστρων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας.

Πιστή στις παραδόσεις της, η Εθνική Ασφαλιστική προ-
χώρησε επίσης στην ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων που 
υποστηρίζουν με τη δράση τους, ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, την Ένωση «Μαζί για 
το Παιδί», τα Παιδικά Χωριά SOS, την Εταιρία Προστασίας 
Σπαστικών, τον οργανισμό «Κιβωτός του Κόσμου», το Κέντρο 
Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά», το Ίδρυμα «Η Παμμακά-
ριστος», το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεο-
πλασματικές Ασθένειες «Η ΠΙΣΤΗ», το Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Άργος Καλύμνου», το 
Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ», το «Make a Wish» Ελλά-
δας, το Σύλλογο «Παιδί και Δημιουργία» και την Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώ-
πων-ΕΛΕΠΑΠ, τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», το Σύλ-
λογο «Ελπίδα Μάνας», τον οργανισμό «Emfasis Foundation”, 
το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δύναμη Ζωής», τον οργανι-
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σμό Coeurs pour Tous Hellas, την οργάνωση «Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα» και το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου 
Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Συμπληρωματικά όλων των ανωτέρω, η Εταιρία υποστήριξε 
τη λειτουργία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, του Ολυ-
μπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, της Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρίας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και του Σώματος 
Ελλήνων Προσκόπων.

Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαι-
ριού, η Εταιρία «δήλωσε» την παρουσία της στο πλευρό του 
κοινωνικού συνόλου και κοινοποίησε στους αρμόδιους φο-
ρείς της πολιτείας, την πρόθεσή της να αναλάβει μέρος των 
εξόδων αναδάσωσης σε όποια περιοχή κριθεί σκόπιμο. Επι-

πλέον προχώρησε σε επιχορήγηση ασφαλίστρων των Εθελο-
ντών Δασοπυροπροστασίας Αττικής και ενίσχυσε οικονομικά 
τους Εθελοντές Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης/
Κλιμάκιο Ροδόπολης.

Τέλος, η Εθνική Ασφαλιστική έχει σταθερά την ευθύνη 
λειτουργίας του Χώρου Ιστορικής Μνήμης 1941-1944 και του 
Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», στην Κοραή 4.

Ως επιστέγασμα των παραπάνω ενεργειών, Εταιρία έλαβε 
Bronze διάκριση στο πλαίσιο του «CR INDEX 2020-2021», ο 
οποίος αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη μέτρησης της από-
δοσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου  
κ. Σταύρου Κωνσταντά

Η Εθνική Ασφαλιστική και ο Όμιλός της επέδειξαν γρή-
γορα αντανακλαστικά και διαφοροποίησαν την στρατηγική 
τους με το ξέσπασμα της πανδημίας καταφέρνοντας, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες, να διατηρήσουν την αναπτυξιακή 
τους δυναμική, επιτυγχάνοντας σημαντικά παραγωγικά και 
οικονομικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις συνολι-
κές οικονομικές επιδόσεις για το 2021.

Στην εγχώρια αγορά, όπου αποτελούμε ηγέτιδα δύναμη, 
προβήκαμε, από τον Δεκέμβριο του 2020, σε ουσιαστική 
ανανέωση των προϊόντων μας, ενώ ήδη σχεδιάζουμε νέες 
ενέργειες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Εταιρίας με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος 
πληροφορικής.

Σε ένα νέο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε τον διαρκώς εξελισσόμενο ανταγωνισμό, να 
επιταχύνουμε τον ψηφιακό και εταιρικό μετασχηματισμό, να 
αναπτύξουμε το ταλέντο και τις δεξιότητες των ανθρώπων 
μας και να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στην κοινή προσπά-
θεια να παρέχουμε ακόμα καλύτερες ασφαλιστικές υπηρε-
σίες.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς την 31η Μαρτίου 2022 
και την μεταβίβαση των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής 
από την Εθνική Τράπεζα στην CVC Capital Partners, γυρνάμε 
πλέον σελίδα και επαναπροσδιορίζουμε την θέση μας στο 
μέλλον, αποκτώντας πρόσβαση σε νέα επενδυτικά κεφάλαια, 
με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τα στρατηγικά εργαλεία 
στην διάθεσή μας ώστε να οδηγήσουμε τις εξελίξεις στην 
νέα εποχή. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη εμπι-
στοσύνης, τόσο στη βαθιά αξία του ονόματος της Εθνικής 
Ασφαλιστικής για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι, όσο 
και στην ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική της.

Με αίσθημα ευθύνης γυρνάμε σελίδα στην Ιστορία, συνεχί-
ζοντας την άοκνη προσπάθειά μας για την Εταιρία, τους αν-
θρώπους της, τα παραγωγικά δίκτυα και παρέχοντας αίσθη-
μα ασφάλειας και σιγουριάς σε εκατομμύρια ασφαλισμένους 
που μας εμπιστεύονται και θα μας εμπιστευτούν στο μέλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής  
κ. Σταύρος Κωνσταντάς
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νΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
ΕνΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗν ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗνΟ ΤΟΥ 2022 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστι-

κή κ. Νικόλαος Μακρόπουλος ανα-
φερόμενος στα αποτελέσματα του 
πρώτου τριμήνου του 2022 τονίζει 
ότι στους Κλάδους ασφάλισης που 
η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι ισχυρή 
και εξειδικεύεται από ιδρύσεώς της 
παρουσιάζει δυναμική αύξηση παρα-
γωγής δημιουργώντας σημαντικές 
προοπτικές για την ισχυρή ανάπτυξή 
της στο άμεσο μέλλον. Από τις αρχές 
του έτους έως σήμερα όλοι οι δεί-
κτες παραγωγής της εταιρίας κινού-
νται ανοδικά με τις ασφαλίσεις Πε-
ριουσίας, Γενικής Αστικής Ευθύνης, 
Μεταφορών και των Εξειδικευμένων 
Κινδύνων να παρουσιάζουν την με-
γαλύτερη αύξηση παραγωγής παρά 
τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν 
στην αγορά λόγω συνέχισης της παν-
δημίας και των τραγικών γεγονότων 
στην Ουκρανία.

Η συνολ ική παραγωγή ασφαλ ί -
στρων για το πρώτο τρίμηνο του 2022 
ανήλθε στα € 3,8 εκ. αυξημένη κατά 37% σε σχέση με τα 
ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμε-
νου έτους, με τις ισχυρότατες επιδόσεις να καταγράφο-
νται στον κλάδο Πυρός € 1,94 εκ. έναντι € 1,39 εκ. (αύξη-
ση 39%) και στους Λοιπούς Κλάδους € 1,27 εκατ. έναντι € 
0,85 εκ. (αύξηση 49%).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συ-
νεχίζει την ανάπτυξη του Κλάδου Αυτοκίνητου με την 
εφαρμογή των νέων τιμολογίων και με κριτήριο το σωστό 
underwriting που οδηγούν μέχρι σήμερα την εταιρεία σε 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα κερδοφορίας.

Τα κέρδη χρήσεως προ φόρων της Εταιρείας για τη 
χρήση του 2021 αυξήθηκαν 40% σε σύγκριση με τα αντί-
στοιχα κέρδη χρήσεως προ φόρων του 2020 και ανήλθαν 
σε 2,53 εκ. ευρώ. Τα κέρδη της χρήσης του 2021 θα ήταν 
άνω των 4 εκ. ευρώ εάν δεν είχαν συμβεί οι καταστρο-

φικές πυρκαγιές του Ιουλίου & 
Αυγούστου του 2021, οι οποίες 
επηρέασαν τα οικονομικά αποτε-
λέσματα της Εταιρείας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 
προβλέπεται ότι θα υπάρξει ση-
μαν τική αύξηση τόσο της πα -
ραγωγής ασφαλίστρων όσο και 
της κερδοφορίας σε όλους τους 
κλάδους ασφάλισης λόγω της 
ανάπτυξης των νέων προϊόντων 
στις ασφαλίσεις Εξειδικευμένων 
Κινδύνων καθώς και στον Κλάδο 
Υγείας. Στόχος μας για το 2022 
είναι η παραγωγή της Εταιρείας 
μας εκτός του Κλάδου Αυτοκινή-
του να ξεπεράσει τα € 15 εκ και 
η κερδοφορία να κυμανθεί γύρω 
στα € 5 εκ.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι 
από τις λίγες ελληνικές εταιρεί-
ες η οποία πρωταγωνιστεί στις 
ασφαλίσεις μεγάλων βιομηχανι-
κών και εμπορικών κινδύνων και 
επιμένει να ενισχύει το πολύ αξι-

όπιστο και συνάμα δυναμικό brand name που επί χρόνια 
διαμορφώνει με αφοσίωση, μεθοδικότητα και συνέπεια. 
Η Εταιρεία μας ασφαλίζει σήμερα ένα μεγάλο αριθμό επι-
χειρήσεων, ισχυρών ομίλων και επώνυμων βιομηχανιών 
και συνεχίζει να αποτελεί βασικό στήριγμα για το επιχει-
ρείν της χώρας μας τα επόμενα χρόνια.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Μεσίτες, τους Πρά-
κτορες, τους Συντονιστές και εν γένει όλους τους Συ-
νεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους στην ΕΥΡΩΠΗ 
Ασφαλιστική και για την συνεισφορά τους στην μεγάλη 
ανάπτυξη της παραγωγής και θα ήθελα να τους διαβε-
βαιώσουμε ότι θα ανταποκριθούμε πλήρως στην στήριξή 
τους και θα συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
εργασιών τους με την συνέπεια που διακρίνει διαχρονικά 
την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στην άμεση εξυπηρέτηση και 
πληρωμή των αποζημιώσεων.
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● Αύξηση Κερδών προ Φορών κατά 4,3%, στα 26,1 εκ. ευρώ
● Αύξηση Ασφαλίστρων κατά 4,1%, στα 232,5 εκ. ευρώ
● Ισχυροποίηση των Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κατά 
12,1%, στα 350,8 εκ. ευρώ

Δηλώσεις Διοίκησης
«Το 2021 ήταν ένας χρόνος ο οποίος σημάδεψε την πορεία 

της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Από την μία είχαμε την 
εμφάνιση εξαγορών και συγχωνεύσεων μεγάλων Ασφαλιστι-
κών Εταιριών, γεγονός που αποδεικνύει την ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, και από την άλλη το 
δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια, 
πληθωριστικές πιέσεις, περιβαλλοντικές καταστροφές και 
την ενεργειακή κρίση που επηρέασε την ελληνική και την πα-
γκόσμια οικονομία.

Παρόλα αυτά, τα παραπάνω δεν στάθηκαν εμπόδιο για τον 
Όμιλο μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται πάντα δίπλα 
στους ασφαλισμένους της με γνώμονα τις αξίες και τις αρχές 
της, οι οποίες αποτελούν ισχυρά θεμέλια στην πορεία που 
χαράζουμε επί 44 συναπτά έτη, τηρώντας πάντα την φιλο-
σοφία της να «Πληρώνει αμέσως» ανταποδίδοντας την εμπι-
στοσύνη που εισπράττουμε από τους ασφαλισμένους μας. 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που επιτύχαμε, αξίζει να 
σημειωθεί πως: Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στο 
ποσό των €245,6 εκ. έναντι €236,8 εκ. το 2020, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 3,7%, το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε 
κατά 6,6% στα €545,6 εκ., ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας της 
Εταιρίας ισχυροποιήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες και 
διαμορφώθηκε σε 177,0%, γεγονός που καταδεικνύει την αξι-
οπιστία της Εταιρίας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν 
θα ήταν εφικτό χωρίς την υπεράνθρωπη προσπάθεια όλων 
των εργαζομένων και των πολύτιμων συνεργατών μας».
Χρήστος Γεωργακόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος 

«Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από οικονομικής 
πλευράς το 2021, η χώρα πέτυχε μια ισχυρή ανάπτυξη του 
ΑΕΠ καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020. 
Στον ίδιο αναπτυξιακό ρυθμό κινήθηκε και η παραγωγή ασφα-
λίστρων στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, πετυχαίνο-

ντας αύξηση ύψους 7,7% σε σχέση με το 2020, φτάνοντας 
περίπου τα € 4,3 δις.

Αναφορικά με τον Όμιλό μας, καταφέραμε, χάρη στο συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο Δίκτυο Πωλήσεων και στη συλλογική 
προσπάθεια όλων των εργαζομένων, να αυξήσουμε τα προ 
φόρων κέρδη κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2020, τα οποία 
ανήλθαν σε €26,1 εκ.. Ακόμα, η Εταιρία, παρά την υγειονομική 
κρίση που πλήττει τη χώρα, καθώς και τα δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε, κατάφερε να σταθεί έμπρα-

O Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων  
Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης

ΟΙΚΟνΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021 

ΑΥξΗΣΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΜΕΓΕθΩν  
ΚΑΙ ΥψΗΛΗ φΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 130 ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  25

κτα δίπλα στους Ασφαλισμένους της και παράλληλα να αυ-
ξήσει την παραγωγή της κατά 4,1%.

Το 2022, θα συνεχίσουμε να έχουμε στραμμένο το βλέμμα 
μας στην υπεύθυνη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναζητώντας συμφέ-
ρουσες πράσινες επενδύσεις, αλλά και ευκαιρίες για θέματα 
ενεργειακής εξοικονόμησης των εγκαταστάσεών μας, τηρώ-
ντας ευλαβικά τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία και 
το περιβάλλον».
Στέφανος Βερζοβίτης
Μέλος Δ.Σ. - Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Το 2021, αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ακόμα 
μία αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, παρουσι-
άζοντας αυξημένες μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών 
του μεγεθών. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2021, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη ση-
μείωσε:

Αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 
26,1 εκ. ευρώ, από 25,0 εκ. ευρώ το 2020.

Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,7%, στα 
245,6 εκ. ευρώ.

Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών 
εσόδων κατά 4,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκ. 
ευρώ από 223,3 εκ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο Ζωής να ση-
μειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 8,2%. Οι Λοιποί Γενικοί Κλά-
δοι σημείωσαν αύξηση 5,9% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων 0,6%.

Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 6,6% στα 545,6 
εκ. ευρώ, έναντι 511,9 εκ. ευρώ της χρήσης 2020. 

Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,0% στα 156,3 
εκ. ευρώ, έναντι 154,8 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρά την κα-
ταβολή υψηλού μερίσματος στους μετόχους μας, ποσού 8,0 
εκ. ευρώ.

Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας 
(SCR) κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, θωρακίζο-
ντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και 
εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων 
ασφαλισμένων της.

Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 434,5 εκ. 
ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ στα τέλη του 2020.

Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 12,1% στα 
350,8 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ της προηγουμένης 
χρήσης.

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται ότι 
κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,5%, ενώ παρουσιάζει 
υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδε-
νικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να κα-
ταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους 
και δικαιούχους τρίτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη του Ομί-
λου, την Χρηματοοικονομική Έκθεση και την Έκθεση 
Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 
(SFCR), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στο  
www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.
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Υ ψηλή λειτουργική κερδοφορία 28,6 εκ. ευρώ, η 
υψηλότερη των τελευταίων ετών 

● Σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα κατά 6,3% και διαμόρφωση στα 395,5 εκ. 
ευρώ.
● Αποζημιώσεις ύψους 226,9 εκ. ευρώ  στο σύνολο των 
προϊοντικών γραμμών
● Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά Φερεγγυότητας που 
φθάνουν το 239% στην εταιρία Ζημιών
● Σε κορυφαία επίπεδα οι δείκτες ικανοποίησης πελατών 
(έως 92%) και σύστασης ΝPS (71)
● Στα 178,1 εκ. ευρώ το σύνολο του κοινωνικού 
προϊόντος
● Ολοκλήρωση οργανωσιακού μετασχηματισμού 
και υιοθέτηση ενός από τα πλέον σύγχρονα μοντέλα 
εργασίας 
● Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τις υποδομές του 
Ομίλου που συνεχίζονται και το 2022

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας 
Σημαντική αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλί-

στρων κατά 6,3% παρουσίασε ο Όμιλος Interamerican το 
2021, φθάνοντας στο ύψος των 395,5 εκ. ευρώ από 372,0 
εκ. ευρώ το 2020. Εξαιρουμένων των unit linked προϊόντων, 
η εταιρία είχε αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
2,1% της αγοράς, εμφανίζοντας  2,4 φορές μεγαλύτε-
ρη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της αγοράς στα αμιγώς 
ασφαλιστικά προϊόντα. Κύριος μοχλός ανάπτυξης του 
Ομίλου αποτέλεσαν οι Γενικές Ασφαλίσεις οι οποίες συμ-
μετείχαν στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά 66%, ενώ 
το υπόλοιπο προήλθε από τους κλάδους Υγείας και Ζωής. 

Βάσει των αποτελεσμάτων του 2021, ο Όμιλος Interam-
erican πρωταγωνίστησε σε σημαντικούς ασφαλιστικούς 
κλάδους κατέχοντας υψηλά μερίδια αγοράς στην Υγεία 
20,3% (κλάδος 2 ζημιών), στις Ασφαλίσεις Ζημιών 12,8% 
συνολικά, στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου 12,3%  (κλάδοι 3 
και 10 ζημιών) και στο χώρο της Βοηθείας 18,3% (κλάδος 
18).

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε 
σε 400.998 περιπτώσεις πελατών μας το 2021 έφθασε το 
ύψος των 226,9 εκ ευρώ. Ο μεγαλύτερος όγκος αποζη-

μιώσεων αφορούσε στον κλάδο Ζημιών με 79,9 εκ ευρώ 
(35%), ενώ το μεγαλύτερο πλήθος αποζημιώσεων αφο-
ρούσε στον κλάδο Υγείας (212.762 περιπτώσεις). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Interamerican κατέβαλε ένα 
σημαντικό ύψος αποζημιώσεων οι οποίες αφορούσαν σε 
φυσικές καταστροφές. Ενδεικτικά, το ύψος των αποζημι-
ώσεων  για τις πυρκαγιές σε Β. Εύβοια και Αττική ανήλθε 
στα 4 εκ ευρώ.

Για μια ακόμη χρονιά η Interamerican παρουσίασε ιδιαί-
τερα υψηλά επίπεδα Φερεγγυότητας κατά Solvency II, τα 
οποία κινήθηκαν από 58% έως 139% πάνω από το απαι-
τούμενο επίπεδο, φθάνοντας στην Εταιρία Ζημιών το 239%.

Ένα ισορροπημένο και πετυχημένο  
μοντέλο διανομής

Στρατηγική της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών μέσω ενός πολυκαναλικού μοντέλου διανο-
μής, αξιοποιώντας το δίκτυο των 1.871 διαμεσολαβητών 
αλλά και την ηγετική θέση του Ομίλου στην απευθείας ψη-
φιακή ασφάλιση μέσω της Anytime. Ειδικότερα, το εταιρικό 
δίκτυο Agency συμμετείχε στην παραγωγή το 2021 με πο-
σοστό 33,3%, το δίκτυο Πρακτόρων και Μεσιτών με 31,1%, 
η Anytime με 23,1% και τα λοιπά δίκτυα π.χ. bankassurance, 
Ομαδικά, κ.λπ. με 12,5%. H Anytime συνέχισε την ανάπτυξή 
της το 2021 με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φθά-
νουν τα 83,3 εκ (86,5% αυτοκίνητο και 13.5% κατοικία), ενώ 
στην Κύπρο το μερίδιο αγοράς της Anytime, στην ασφάλιση 
Αυτοκινήτου, διαμορφώθηκε στο 4%.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι δείκτες Iκανοποίησης 
και Σύστασης (NPS - Net Promoter Score)

Ο δείκτης σύστασης των πελατών της Interamerican 
(NPS) διαμορφώθηκε στο 71 για τα προϊόντα και 59 στις 
υπηρεσίες, γεγονός το οποίο αποτελεί την καλύτερη επί-
δοση για την εταιρία όλων των ετών. Σημειώνεται ότι σε 
διεθνές επίπεδο ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 27 και 41. 
Αντίστοιχα οι δείκτες ικανοποίησης και για τα δύο brands 
(Interamerican, Anytime) έφθασαν έως και το 92%. Επιπλέον 
αύξηση παρουσίασαν οι αντίστοιχοι δείκτες σε όλα τα δί-
κτυα διαμεσολαβητών και διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων 8 ετών. 

εξΑιρετικΑ τΑ ΟικΟνΟΜικΑ ΑπΟτελεσΜΑτΑ 
τησ iNtEraMEriCaN τΟ 2021

Δημιουργία υψηλής αξίας για πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους
και την κοινωνία
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Από τη διοικητική ομάδα της Interamerican - από αριστερά: Ανδρέας Φιαμέγκος - Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Πάνος Κούβαλης 
- Tribe Leader, Mobility & Convenience, Γιώργος Βαλαής - Γενικός Διευθυντής Βοηθείας, Λευτέρης Κυριακάκης - Corporate Strategy 
Leader, Erzincanli Murat - Chief Financial Officer, Γιάννης Καντώρος - Διευθύνων Σύμβουλος, Δροσιά Καρδάση - Human Resources 
Manager, Νατάσα Σατερλή - Tribe Leader, Health & Financial Future, Τάσος Ηλιακόπουλος – Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing.

Έμφαση σε ένα νέο σύγχρονο 
μοντέλο εργασίας και στην ψηφιοποίηση

Το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο οργανωσιακός με-
τασχηματισμός της Interamerican. Υιοθετήθηκε ένα νέο 
σύγχρονο μοντέλο εργασίας το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων, 
καθώς και στον ομαδικό τρόπο εργασίας, με λιγότερες 
ιεραρχικές βαθμίδες. Παράλληλα προσφέρει σε κάθε ερ-
γαζόμενο την ελευθερία να εργαστεί εξ αποστάσεως ή με 
φυσική παρουσία (υβριδικό μοντέλο εργασίας).

Επίσης, συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η ψηφιο-
ποίηση της εταιρίας, με καινοτόμες mobile εφαρμογές και  
ψηφιακές πλατφόρμες κυρίως στο χώρο της υγείας και 
του αυτοκινήτου παρέχοντας νέες υπηρεσίες και δυνατό-
τητες στους ασφαλισμένους. 

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
Interamerican παρουσίασε τα αποτελέσματα της εταιρί-
ας για το 2021 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα 
Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, τα οποία έχουν πλήρως 
ανακαινισθεί και ευθυγραμμιστεί με το νέο σύγχρονο 
τρόπο εργασίας που έχει υιοθετηθεί. Ειδικότερα δήλωσε 
«Το 2021 ήταν, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, 
μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών για 
την Interamerican σε κάθε επίπεδο. Νιώθω περήφανος όχι 
μόνο για τα εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά και για τη νέα 
Interamerican που κτίζουμε, προσφέροντας αξία στους 

πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους 
μας και την κοινωνία. Το 2022 συνεχίζουμε με σημαντικές 
επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στους τομείς της ψηφιοποί-
ησης και ενίσχυσης των υποδομών μας, στη δημιουργία 
καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες μας, καθώς και στη 
στρατηγική ένταξη της βιωσιμότητας σε κάθε τομέα της 
δραστηριότητάς μας».
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Ο γαλλικός πολυεθνικός ασφαλιστικός κολοσσός CNP 
ASSURANCES, μέτοχος κατά 100% του ηγετικού 

Ασφαλιστικού Ομίλου στην Κύπρο, CNP CYPRUS, ανακοί-
νωσε τα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα για το 2021. 

Tα σημαντικότερα στοιχεία είναι:
● Κύκλος Εργασιών €31,7 δις με αύξηση 19.4% από το 

2020
● Καθαρά Κέρδη €1,55 δις με αύξηση 15% από το 2020
● Δείκτης Κάλυψης Φερεγγυότητας 217% με αύξηση 

9 μονάδες
Ο κ. Stephane Dedeyan, Διευθύνων Σύμβουλος της CNP 

ASSURANCES, δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Το 2021 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και οι νέοι μο-

χλοί ανάπτυξής μας καταγράφουν ισχυρή δυναμική στην 
Ευρώπη και στη Βραζιλία. Η συνολική απόδοση του Ομί-
λου και ο ισχυρός δείκτης φερεγγυότητας, παρέχουν μια 
στέρεη βάση. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή μας στον σημαντικό κρατικό χρηματο-
οικονομικό όμιλο και τη σημαντική εξαγορά της επιχείρη-
σης ζωής της Aviva στην Ιταλία το 2021, επιβεβαιώνουν 
το διεθνές ασφαλιστικό μοντέλο πολλαπλών εταίρων της 
CNP ASSURANCES».

Σε τοπικό επίπεδο, ο Όμιλος CNP CYPRUS, με τις Εται-
ρείες του CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην 
Κύπρο και CNP ΖΩΗΣ και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υποκατά-
στημα) στην Ελλάδα, κατά το έτος 2021 πέτυχε αύξηση 
στη συνολική παραγωγή του. Τα ετήσια ασφάλιστρα, για 
το 2021,  ξεπέρασαν τα €190 εκ. και η αυξημένη καθαρή 
κερδοφορία ανήλθε στα €16,8 εκ., παρά το ευρύτερο διε-
θνές περιβάλλον αβεβαιότητας.

 Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της CNP CYPRUS, κ. Τάκης Φειδία, ανέ-
φερε:

 «Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, η ισχυρή κεφαλαιακή 
επάρκεια, η ολοκληρωμένη κάλυψη ασφαλιστικών προ-

ϊόντων και η ποιότητα εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης 
στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας, οδήγησαν τον Όμι-
λο CNP CYPRUS στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών απο-
τελεσμάτων και το 2021. Ειδικότερα, η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση της ασφαλιστικής 
αγοράς γενικού κλάδου. Η CNP CYPRIALIFE πέτυχε ρε-
κόρ πωλήσεων σε επαναλαμβανόμενα ασφάλιστρα και 
παρέμεινε σταθερά στην πρώτη θέση για όγδοη χρονιά. 
Οι επιδόσεις αυτές έρχονται σε συμπόρευση με τα πολύ 
θετικά αποτελέσματα και την κερδοφορία του μητρικού 
μας Ομίλου, του Γαλλικού πολυεθνικού κολοσσού CNP 
ASSURANCES. Αντανακλούν τη νέα επιχειρηματική φιλο-
σοφία “raison d’etre” (ο λόγος ύπαρξής μας), με την οποία 
ο Όμιλος και οι εταιρείες του υλοποιούν τη στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξής τους.»

cnP aSSurancES ΚΑΙ cnP cYPruS 

ΥψΗΛΗ ΚΕΡΔΟφΟΡΙΑ ΤΟ 2021 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΕφΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
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● Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ ανήλθε 
σε 1.838 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2021, από 1.777 εκατ. 
ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής 
Ταμείων) ανήλθε σε 1.838 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ 

τριμήνου του 2021, έναντι 1.777 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 
τρίμηνο και 1.698 εκατ. ευρώ το  δ’ τρίμηνο του 2020.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξή-
θηκαν σε 310 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, 
έναντι 278 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 212 εκατ. 
ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2020. Το ποσοστό των καταθέσεων επί 
του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 16,9% έναντι 15,6% 
το προηγούμενο τρίμηνο και 12,5% το δ’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτ-
λους μειώθηκε σε 712 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου 

του 2021, έναντι 716 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 
739 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους 
επί του συνόλου μειώθηκε σε 38,8%, έναντι 40,3% το προη-
γούμενο τρίμηνο και 43,5% το δ’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργα-
νισμών αυξήθηκε σε 465 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ το 
προηγούμενο τρίμηνο και 406 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 
2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 
25,3% από 25,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 23,9% το δ’ τρί-
μηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα 
μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 300 εκατ. ευρώ από 285 εκατ. 
ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 279 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμη-
νο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώ-
θηκε σε 16,3% από 16% το προηγούμενο τρίμηνο και 16,4% το 
δ’ τρίμηνο του 2020.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΩν  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΑ) ΚΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩν ΣΥνΤΑξΙΟΔΟΤΙΚΩν  
ΠΑΡΟΧΩν (ΙΕΣΠ): Δ΄ ΤΡΙΜΗνΟ 2021
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● Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν διψή-
φια αύξηση και ανήλθαν στα 45,5 Δις ευρώ (από 41,1)
● Οι μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές άγγιξαν 
το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στο 1,2 Δις ευρώ
● Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)1 
βελτιώθηκε στο 97,7% (από 101,0)
● Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ξεπέρασαν το 1 Δις ευρώ 
για πρώτη φορά, φτάνοντας συνολικά στα 1.011 εκ. ευρώ 
(από 648)
● Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων κυμάνθηκε στο 9,6% ( 
από 6,3)
● Ο κλάδος πρωτασφάλισης αντιπροσωπεύει το 45% των 
καθαρών εσόδων του Ομίλου. Σε άνοδο βρίσκεται και η 
συνεισφορά του κλάδου αντασφάλισης
● Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για το 2022: Τα καθα-
ρά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 
1.050–1.150 εκ. ευρώ
● Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου 
προτείνουν στη Γενική Συνέλευση αύξηση μερίσματος σε 
1,60 ευρώ ανά μετοχή (από 1,50)

Τ α καθαρά έσοδα του Ομίλου Talanx ξεπέρασαν το 1 Δις 
ευρώ για πρώτη φορά χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ανά-

πτυξη και τα επιτυχημένα προγράμματα αναδιάρθρωσης στον 
κλάδο πρωτασφάλισης. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
σημείωσαν διψήφια αύξηση κατά 10,7% και ανήλθαν στα 45,5 
Δις ευρώ (από 41,1). Η άνοδος μετά την προσαρμογή των 
όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων κυμάνθηκε στο 11,8%. 
Όλοι οι Τομείς συνέβαλαν σε αυτήν την ανάπτυξη, ιδιαίτερης 
σημασίας όμως υπήρξε η συνεισφορά του Τομέα ασφάλισης 
Ειδικών Κινδύνων και του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων. Οι 
πλημμύρες «Bernd» στη Δυτική Ευρώπη και ο τυφώνας «Ida» 
στη Βόρεια Αμερική προκάλεσαν περισσότερες από τις μισές 
συνολικά μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές (1.261 εκ. 
ευρώ), και συνέβαλλαν στο να αγγίξει ο Όμιλος το υψηλότερο 
επίπεδο ζημιών από φυσικές καταστροφές που έχει παρατη-
ρηθεί ποτέ στον Τalanx . Επιπλέον, η πανδημία του κορωνοϊού 
επηρέασε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 122 εκ. ευρώ 
(από 486) ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης θνησιμότητας 
στους κλάδους Αντασφάλισης Ζωής/Υγείας, ενώ οι αποζημι-
ώσεις που σχετίζονται με τον Covid-19 στην κύρια ασφάλιση 
επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι φυσικές καταστροφές 
(235 εκ. ευρώ) και η πανδημία του κορωνοϊού (403 εκ. ευρώ) 
επηρέασαν τα λειτουργικά κέρδη κατά 638 εκ. ευρώ. Ωστό-
σο, τα λειτουργικά κέρδη εξακολούθησαν να αυξάνονται κατά 
49% στα 2,5 Δις ευρώ (από 1,6) χάρη στα προγράμματα ανα-
διάρθρωσης στις πρωτασφαλίσεις και στη συνεχιζόμενη εξαι-

ρετικά ισχυρή απόδοση των αντασφαλίσεων. Τα καθαρά έσο-
δα του Ομίλου αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στα 1.011 εκ. 
ευρώ (από 648), υπερβαίνοντας το όριο του 1 Δις ευρώ ένα 
χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν το 2018, όταν ο Όμιλος 
δημοσίευσε τους στρατηγικούς του στόχους για την περίοδο 
έως το 2022. Ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει την πρόβλεψή του 
για το 2022, ό,τι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να 
κυμανθούν μεταξύ 1.050–1.150 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό και 
το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνουν στη Γενική Συνέλευση την 
αύξηση του μερίσματος κατά 10 σεντς ανά μετοχή, δηλαδή 
στα 1,60 ευρώ ανά μετοχή.

«Το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδά μας ξεπέρασαν το 1 Δις 
παρά την αύξηση των απαιτήσεων που καταβάλλονται στους 
πελάτες δείχνει ξεκάθαρα ότι η κερδοφόρα ανάπτυξή μας 
βρίσκεται σε εξαιρετικά υγιείς βάσεις. Η στρατηγική μας και 
τα προγράμματα εκσυγχρονισμού στα τμήματα έχουν το επι-

ΟΜιλΟσ talaNx
ενισχΥΜενη ΑνΘεκτικΟτητΑ. τΑ κΑΘΑρΑ εσΟΔΑ  

τΟΥ ΟΜιλΟΥ ξεπερΑσΑν τΟ 1 Δισ εΥρω ΓιΑ πρωτη φΟρΑ
Ετήσια άποτελέσματα 2021 του Oμίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας  

από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE Hellas

Ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
του ΟμίλουTalanx AG
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θυμητό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός του θετικού αντίκτυπου 
των πρωτασφαλίσεων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου και της 
ανάπτυξης στις αντασφαλιστικές μας δραστηριότητες ενι-
σχύει ολοένα και περισσότερο τις δυνατότητες κερδών του 
επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε με σιγουριά να προσεγγίσουμε 
το μέλλον και τις νέες προκλήσεις που γίνονται ήδη εμφανείς. 
Ο πληθωρισμός, μια πιο αυστηρή πολιτική επιτοκίων και οι γε-
ωπολιτικές κρίσεις εμφανίζονται ως νέοι, κρίσιμοι εξωτερικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν αυτό που κάνουμε», δήλωσε ο 
Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομί-
λουTalanx AG.

Τα προγράμματα βελτίωσης στον κλάδο των πρωτασφαλί-
σεων συνέχισαν να έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα 
όλων των Τομέων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα κέρδη του 
κλάδου πρωτασφαλίσεων εκτινάχθηκαν από 246 εκ. ευρώ το 
2018 σε 493 εκ. ευρώ το 2021 και έτσι, το ποσοστό των κα-
θαρών εσόδων του Ομίλου που προέρχεται από τον κλάδο 
πρωτασφαλίσεων αυξήθηκε από 31% σε 45% την ίδια περίοδο.

Η πρόοδος στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων φαίνο-
νται στην βελτίωση του μικτού λειτουργικού δείκτη στο 98,7% 
(από 104,6%), παρά τις υψηλότερες ζημιές που προέκυψαν 
από τις φυσικές καταστροφές. Είμαστε σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, να κυμανθεί ο δείκτης 
στο 95%. Στα 286 εκ ευρώ, ο τομέας ξεπέρασε σαφώς τον 
στόχο του να επιτύχει λειτουργικό κέρδος τουλάχιστον 240 
εκ ευρώ έως το 2021. ο Τομέας Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερ-
μανία επίσης βελτίωσε το μικτό λειτουργικό δείκτη στο 94,8% 
(από 95,%) το 2021, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν και 
αυτά, στα 294 εκ. ευρώ (από 266). Η εξαγορά της HDI Italia 
S.p.A. (πρώην Amissima Assicurazioni S.p.A.), από την 1η Απρι-
λίου 2021, συνέβαλε στην ανάπτυξη του τομέα κατά 203 εκ. 
ευρώ (ασφάλιστρα).

Ο αντίκτυπος της κρίσης του κορωνοϊού μειώθηκε σημα-
ντικά σε σύγκριση με τη σημαντική επίδρασή του στα απο-
τελέσματα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι αρνητικές 
επιπτώσεις της πανδημίας ανήλθαν στα 122 εκ. ευρώ (από 
486). Τα έξοδα αποζημιώσεων για ζημίες σχετικές με τον κο-
ρωνοϊό, το οικονομικό έτος 2021, ανήλθαν σε περίπου 600 εκ. 
ευρώ και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο Αντασφά-
λισης Ζωής/Υγείας. Το προηγούμενο έτος, οι δαπάνες απο-
ζημιώσεων ανήλθαν συνολικά στα 1,5 Δις ευρώ. Ταυτόχρονα, 
οι θετικές επιπτώσεις των παγκόσμιων «lockdown» μειώθηκαν 
σε ορισμένους τομείς. Ο θετικός αντίκτυπος της μείωσης των 
ζημιών που προκλήθηκαν από το «lockdown» ανήλθε στα 116 
εκ. ευρώ (206) για ολόκληρη την περίοδο αναφοράς.

Μεγάλες Ζημιές μετά από φυσικές καταστροφές:  
στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

Στα 1,7 Δις ευρώ κυμάνθηκαν οι συνολικά μεγάλες ζημιές –
μεγάλες ανθρωπογενείς απώλειες και μεγάλες απώλειες από 
φυσικές καταστροφές – οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά σε 
σχέση με το υψηλό συγκριτικά ποσό του 2020 (στα 2,1 Δις 
ευρώ), το οποίο οφειλόταν στην πανδημία του κορωνοϊού. Οι 
μεγάλες ζημιές, ύψους 484 εκ. ευρώ οφείλονται σε ανθρωπο-

γενείς αιτίες το 2021, ενώ οι ζημίες από φυσικές καταστροφές 
ανήλθαν στα 1.261 εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο αρχικός προ-
ϋπολογισμός μεγάλων ζημιών για ολόκληρο το έτος, ύψους 
περίπου 1,5 Δις ευρώ, ξεπεράστηκε κατά 235 εκ. ευρώ το οι-
κονομικό έτος 2021. Οι αντασφαλίσεις αντιπροσώπευαν καθα-
ρές μεγάλες ζημιές ύψους 1.250 εκ. ευρώ (από 1.595), ενώ οι 
πρωτασφαλίσεις ανήλθαν στα 470 εκ. ευρώ (από 531). Βασικοί 
παράγοντες που επηρέασαν το συνολικό επίπεδο των ζημιών 
ήταν ο τυφώνας «Ida» (κατά 361 εκ. ευρώ) και η χειμερινή κα-
ταιγίδα «Uri» (κατά 216 εκ. ευρώ) στη Βόρεια Αμερική αλλά 
και το σύστημα χαμηλής πίεσης «Bernd» (κατά 320 εκ. ευρώ) 
στη Δυτική Ευρώπη.

Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 22,2% σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο έτος, το οποίο είχε πληγεί από 
την πανδημία του κορωνοϊού και κυμάνθηκε στα -2,2 Δις 
ευρώ (από –2,8), παρά τις σημαντικές επιπτώσεις των φυ-
σικών καταστροφών. Αυτό αντανακλάται και στη βελτίωση 
του μικτού λειτουργικού δείκτη στο 97,7% (από 101,0%). 
Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν στα 4,7 Δις 
ευρώ (από 4,2), εξαιτίας μεταξύ άλλων, των υλοποιημένων 
κερδών, των εσόδων από επενδύσεις και των συνδεδεμέ-
νων με τον πληθωρισμό ομολόγων. Η καθαρή απόδοση των 
επενδύσεων ήταν 3,4% (από 3,2%). Εξαιρουμένων των διορ-
θωτικών μέτρων, ο δείκτης Solvency II στις 30 Σεπτεμβρίου 

O Νότης Βαγιακάκoς,  
Managing Director του Ελληνικού 
υποκαταστήματος της HDI Global SE
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2021 βρισκόταν στο 204% (30 Ιουνίου 2021: 210) .

Προτείνεται αύξηση μερίσματος 1,60 ευρώ ανά μετοχή
Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου θα 

προτείνουν αύξηση μερίσματος στο 1,60 ευρώ ανά μετοχή 
(από 1,50) στη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022. Αυτό 
αντιστοιχεί σε αναλογία πληρωμής 40% επί των κερδών, σύμ-
φωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφο-
ράς-ΔΠΧΠ. Η μερισματική απόδοση, μετρούμενη ως προς τη 
μέση τιμή της μετοχής το 2021, είναι 4,4%( από 4,5%).

Τέταρτο τρίμηνο: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου  
πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου αυξήθηκαν 
κατά 12,5% στα 10,4 Δις ευρώ (από 9,2) κατά το τελευταίο τρί-
μηνο του 2021. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε στο 
98,0% (από 101,7%).Την ίδια περίοδο, το 2021 είχε επηρεαστεί 
σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού. Το τεχνικό αποτέ-
λεσμα για το τέταρτο τρίμηνο ανήλθε στα –590 εκ. ευρώ (από 
–849). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 615 εκ. ευρώ (από 
354) και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 288 εκ. ευρώ (από 
128).
Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων: Η αύξηση στα μικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα καθοδηγείται από τους 
κλάδους Ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων, Αστικής Ευθύνης 
και Πυρός.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχα-
νικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 13,6% στα 7,6 Δις ευρώ 
(από 6,7) την περίοδο αναφοράς. Μετά την προσαρμογή των 
όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων η αύξηση κυμάνθηκε 
στο 14%. Η αύξηση των ασφαλίστρων οφειλόταν σε μεγάλο 
βαθμό στη θετική τάση στους κλάδους Ειδικών Κινδύνων, 
Αστικής Ευθύνης και Πυρός.

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων επηρεάστηκε σε με-
γαλύτερο βαθμό από φυσικές καταστροφές κατά την περίο-
δο αναφοράς. Για παράδειγμα: μετά τις καταστροφικές πλημ-
μύρες που προκλήθηκαν από το Σύστημα Χαμηλής Πίεσης 

«Bernd», οι πελάτες του Τομέα υπέβαλαν 681 αξιώσεις για 
ζημίες που οδήγησαν σε πληρωμές ύψους περίπου 450.000 
ευρώ ανά αξίωση. Ωστόσο, το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώ-
θηκε σημαντικά στα 46 εκ. ευρώ από (–139), παρά τις σημα-
ντικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών το οικονομικό 
έτος 2021. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο χαμηλότερο 
επίπεδο πληρωμών για αποζημιώσεις που δόθηκαν σε πελά-
τες, σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό. Συνολικά, ο καθαρός αντί-
κτυπος των αυξημένων μεγάλων ζημιών λόγω φυσικών κατα-
στροφών κατά την περίοδο αναφοράς κυμάνθηκε στα 237 εκ. 
ευρώ (από 148). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης για τον Τομέα 
Βιομηχανικών Ασφαλίσεων βελτιώθηκε επίσης στο 98,7% (από 
104,6%) και προβλέπεται να πετύχει τον στόχο του Τομέα στο 
95% σύμφωνα με τη στρατηγική του. Το αυξημένο επίπεδο 
ζημιών αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα επιτυχή μέ-
τρα αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας, τη συ-
στηματική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, τους χαμηλό-
τερους δείκτες ζημίων (loss ratios) εξαιτίας των «lockdowns» 
και τις μη ενεργοποιημένες προβλέψεις μελλοντικών ζημιών 
ύψους περίπου 50 εκ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά το 
2021 στα 300 εκ. ευρώ (από 254), κυρίως ως αποτέλεσμα των 
υψηλότερων εσόδων από εναλλακτικές επενδύσεις. Τα ετήσια 
λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 196 εκ. ευρώ (από 48), λόγω 
της αύξησης του τεχνικού αποτελέσματος και των θετικών 
καθαρών εσόδων από επενδύσεις. Ο Τομέας Βιομηχανικών 
Ασφαλίσεων συνεισέφερε κατά 143 εκ. ευρώ (από 47) στα κα-
θαρά έσοδα του Ομίλου.

Τέταρτο τρίμηνο: 
 σαφής αύξηση των λειτουργικών κερδών

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 20,6% 
και ανήλθαν στα 1,7 Δις ευρώ (από 1,4), την περίοδο από τον 
Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021. Μετά τις προσαρμο-
γές των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων η αύξηση κυ-
μάνθηκε σε 17,6%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε 
σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, κατά την οποία είχε πλη-
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γεί σκληρά από την πανδημία του κορωνοϊού, υποχωρώντας 
στο 98,9% (από 103,8%). Το τεχνικό αποτέλεσμα του Τομέα 
εκτινάχθηκε στα 11 εκ. ευρώ (από –33). Τα καθαρά έσοδα από 
επενδύσεις μειώθηκαν κατά 3,6% στα 80 εκ. ευρώ (από 83). 
Τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020, στα 46 εκ. ευρώ (από 20). Η συ-
νεισφορά του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά 
έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 42 εκ. ευρώ (από 36).

Προβλέψεις για το 2022:  
Καθαρά έσοδα Ομίλου 1.050–1.150 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τόσο τις προβλέψεις για το 2022 
που δημοσίευσε το φθινόπωρο του περασμένου έτους όσο 
και πλήρως τους μεσοπρόθεσμους στόχους του. Στοχεύει σε 
μονοψήφια αύξηση ασφαλίστρων σε σύγκριση με το 2021. 
Οι καθαρές αποδόσεις των επενδύσεων προβλέπεται να εί-
ναι περίπου στο 2,4%, με τα χαμηλά επιτόκια και τον αυξα-
νόμενο πληθωρισμό να αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά 
τα καθαρά έσοδα του Ομίλου. Ο Όμιλος Talanx αναμένει τα 

καθαρά έσοδα του Ομίλου να κυμανθούν από 1.050 έως 1.150 
εκ. ευρώ, δηλαδή η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να 
αγγίξει το 10 %. Ως συνήθως, οι στόχοι για το οικονομικό έτος 
2022 υπόκεινται στις προϋποθέσεις ότι δεν θα σημειωθούν 
αναταράξεις στις συναλλαγματικές και κεφαλαιακές αγο-
ρές και ότι οι μεγάλες ζημιές θα παραμείνουν σύμφωνα με 
τις προβλέψεις. Η γεωπολιτική σύγκρουση στην Ουκρανία 
αναδεικνύεται ως παράγοντας αβεβαιότητας για το τρέχον 
οικονομικό έτος και είναι επί του παρόντος πολύ νωρίς, για να 
εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος.

HDI Global SE, Hellas
O Νόμιμος Εκπρόσωπος και Managing Director του Ελλη-

νικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, κ. Νότης Βαγια-
κάκoς, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα 
σε επίπεδο Ομίλου αλλά και ειδικότερα της συνεισφοράς σε 
αυτά του Τομέα Bιομηχανικών Aσφαλίσεων, δεδομένων των 
δυσκολιών που επέφερε η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας 
στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά.
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Η Designia Insurance Agents προχώρησε σε μία νέα συνερ-
γασία με τη Dole Hellas Ltd για τη διαμόρφωση ενός ολο-

κληρωμένου και εξειδικευμένου προγράμματος ασφάλισης 
πιστώσεων. Η Designia Insurance Agents υποστήριξε τη Dole 
Hellas Ltd σε όλα τα στάδια της διαδικασίας: από την κατα-
νόηση των επιδιώξεών της και τη διερεύνηση εναλλακτικών 
προτάσεων, μέχρι και την οριστικοποίηση και επιλογή της 
πιο συμφέρουσας λύσης από την αγορά.  

Η Dole Hellas Ltd, αναγνωρίζοντας την Ασφάλιση Πιστώ-
σεων ως αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς εμπορίου, εμπι-
στεύτηκε τη Designia Insurance Agents για να σκιαγραφήσει 
τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της, να σχεδιάσει την πιο 
ολοκληρωμένη και συμφέρουσα λύση και να εντοπίσει τις 
ανταγωνιστικότερες προτάσεις από το σύνολο του κλάδου. 
Η Dole Hellas Ltd, με το πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων, 
μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά στις σύγχρονες προ-
κλήσεις που προκύπτουν μέσα από την εξωστρέφεια και την 
ανάπτυξη των πωλήσεών της, σε μία εποχή που δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για απώλειες. Η Designia Insurance Agents, 
διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και μία ομάδα με εξαιρετική 
τεχνογνωσία, ανταποκρίθηκε άμεσα και αξιόπιστα στα ζη-
τούμενα της Dole Hellas Ltd. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
ασφαλιστικό περιβάλλον, η Designia Insurance Agents δια-
θέτει την ικανότητα να διακρίνει τις καλύτερες ασφαλιστικές 
λύσεις και να διαμορφώνει προτάσεις που είναι συμφέρου-
σες, αλλά και στα μέτρα των πελατών της.

Αυτή η συνεργασία με τη Dole Hellas Ltd επιβεβαιώνει τη 
διαρκή προσπάθεια της Designia Insurance Agents να δια-
μορφώνει ουσιαστικές και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες των πελατών της. Καθώς δραστηριοποι-
είται σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διαθέτει 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία να υποστηρίξει τις εταιρεί-
ες που αναζητούν τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις που 
θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της βιώσιμης αναπτυξια-
κής πορείας τους.

ΜιΑ νεΑ ΔΥνΑΜικη 
σΥνερΓΑσιΑ ΓιΑ τη DESigNia 

iNSuraNCE agENtS Με  
την ετΑιρειΑ DolE HEllaS ltD

Σ ε ένδειξη αλληλεγγύης και έμπρακτης βοήθειας 
προς του Ουκρανούς πολίτες που αναγκάστηκαν 

να φύγουν από τη χώρα μας λόγω του πολέμου και 
εισέρχονται στην Ελλάδα με τα αυτοκίνητά τους, το 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ) αποφάσισε να 
προσφέρει τη συνοριακή ασφάλιση δωρεάν.

Η συνοριακή ασφάλιση, η οποία έχει από το νόμο 
διάρκεια για ένα μήνα, θα καλύπτει ασφαλιστικά την 
κυκλοφορία των ουκρανικών οχημάτων στο ελλη-
νικό έδαφος αλλά και την ενδεχόμενη μετακίνησή 
τους σε άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. διευκολύνοντας τις 
προσφυγικές ροές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Διε-
θνούς Ασφάλισης, η ενέργεια αυτή είναι σε πλήρη 
εναρμόνιση με την πολιτική της χώρας μας για την 
παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους δοκιμα-
ζόμενους από τον πόλεμο ουκρανούς πρόσφυγες 
αλλά και με την πολιτική και πρακτική, ειδικά στο 
θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης των ουκρανικών 
οχημάτων, που ακολουθούν οι χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Η ασφαλιστική αγορά είναι κοντά στους ανθρώ-
πους αυτούς που έφυγαν κάτω από τραγικές συν-
θήκες και θα αναζητήσει την καλύτερη δυνατή λύση 
για κάθε θέμα που θα προκύψει, τονίζει το Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης.

ΓΡΑφΕΙΟ  
ΔΙΕθνΟΥΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ

ΣΥνΟΡΙΑΚΗ ΑΣφΑΛΙΣΗ 
ΣΕ ΟΥΚΡΑνΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

το υπουργείο πολιτισμού & άθλητισμού, η Εθνική Λυρική Σκηνή & η Eurolife FFH 
παρουσίασαν το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής μουσικής

Σ ε μια σύμπραξη δυνάμεων προχώρησαν το Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, η Εθνική Λυρική Σκηνή και η 

Eurolife FFH, ανακοινώνοντας το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής 
Μουσικής στην Αθήνα. Πρόκειται για μια μουσική σκυταλο-
δρομία, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κου-
μεντάκη, η οποία, από τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου έως 
τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, διέσχισε το κέντρο της 
Αθήνας, παρουσιάζοντας έναν μαραθώνιο 62 συναυλιών και 
καλλιτεχνικών δράσεων σε 17 ιστορικά τοπόσημα. Για τη 
Eurolife FFH, αξία έχει να έχουμε όλοι πρόσβαση σε υψηλού 
επιπέδου πολιτιστικά δρώμενα, γι’ αυτό και συνεργάζεται 
ήδη από το 2019 με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως Πάγιος 
Χορηγός των καλλιτεχνικών της δραστηριοτήτων. 

Το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής ήταν μια βιωματι-
κή εμπειρία κατάνυξης στους δρόμους της Αθήνας, ανοιχτή 
σε όλους, με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμά του και για 
τις τρεις ημέρες αποτελείτο από συναυλίες και εκδηλώσεις 
με κοινό θεματικό άξονα τη μουσική που επικαλείται ή γρά-
φεται για θρησκευτική χρήση, αλλά με πολύ ευρείες αισθη-
τικές και εννοιολογικές στοχεύσεις. 

Κατά τη διάρκειά του, οι συναυλίες, οι παραστάσεις μουσι-
κού θεάτρου και οι διάφορες ερμηνείες είχαν στόχο να ανα-
δείξουν την πολυδιάστατη συμβολή της λατρευτικής μουσι-
κής στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. 
Από αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και μουσεία μικρής 
χωρητικότητας έως ανοιχτούς χώρους, το 1ο Φεστιβάλ Λα-
τρευτικής Μουσικής πρότεινε μια μουσική περιφορά ως ένα 
δημόσιο γεγονός μεγάλης κλίμακας που ανέδειξε τη σημα-
σία της μουσικής για την κοινότητα και το ειδικό βάρος της 
λατρευτικής μουσικής στη βιωμένη σχέση του κοινού με τη 
μουσική παράδοση.

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της Eurolife FFH, δήλωσε σχετικά στη συνέντευ-
ξη τύπου που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του 
Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής: «Στη Eurolife FFH, ένθερμα 
υποστηρίζουμε ενέργειες που προωθούν τον πολιτισμό, τη 
γνώση, την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργία, επιδι-
ώκοντας να αποτελούμε καταλύτη για θετική αλλαγή στην 
κοινωνία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτός είναι 

και ο βασικός στόχος του προγράμματος εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης της Eurolife FFH, μέσω του οποίου υλοποιούμε 
δράσεις σε τέσσερις πυλώνες: υπογεννητικότητα, κλιματική 
αλλαγή, επιχειρηματικότητα και πολιτισμός. Είμαστε περή-
φανοι που υποστηρίζουμε το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μου-
σικής – μια διοργάνωση μεγάλης κλίμακας που αποτελείται 
από συναυλίες και εκδηλώσεις και θα προσφέρει δωρεάν σε 
κάθε άνθρωπο που θα την παρακολουθήσει μια μοναδική βι-
ωματική εμπειρία. Για τρεις ημέρες, οι γειτονιές του κέντρου 
της Αθήνας που θα φιλοξενήσουν τις συναυλίες και τα δρώ-
μενα του Φεστιβάλ, θα γεμίσουν με κόσμο, αποδεικνύοντας 
ότι, μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπο-
ρούν να προκύψουν και να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες με 
πολύ μεγάλη αξία για όλους μας. Η Eurolife FFH και εγώ προ-
σωπικά υποστηρίζουμε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλη χαρά 
και τιμή, γιατί αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να έχουμε 
όλοι πρόσβαση στον πολιτισμό». 

Η Eurolife FFH δίνει έμφαση σε πρωτοβουλίες που προά-
γουν τον πολιτισμό, τη γνώση και την καλλιτεχνική έκφραση 
και δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της εταιρείας είναι 
να αποτελεί τον καταλύτη σε δραστηριότητες με θετικό πρό-
σημο για τους ανθρώπους και την κοινωνία. 

ΑσφΑλιστικΟσ ΟΜιλΟσ EurolifE ffH

ΑξιΑ εχει νΑ εχΟΥΜε ΟλΟι πρΟσΒΑση 
στην τεχνη

Από αριστερά: Γιώργος Κουμεντάκης, Λίνα Μενδώνη,  
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
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Σ το πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με 
τίτλο “New Realities”, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη 

των Δελφών από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, ο Τάσος Χατζηθεο-
δοσίου, Γενικός Διευθυντής της Mega Brokers, συμμετείχε ως 
ομιλητής στη θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο “Why 
Does Cyber Security Matter More than ever”.

Μαζί του στο πάνελ, με συντονιστή τον Βαγγέλη Παπακων-
σταντίνου, Καθηγητή Νομικής & Εγκληματολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Vrije των Βρυξελλών, ήταν ο Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ENISA) Juhan Lepassaar, ο Διευθύνων Σύμβουλος & 
συν-ιδρυτής της εταιρείας Obrela που ειδικεύεται σε θέματα 
Κυβερνοασφάλειας, Γιώργος Πάτσης & η Υπεύθυνη Δημόσιας 
Πολιτικής & Πολιτικής Κυβερνοασφάλειας της META, Artemis 
Seaford.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου κατά τη διάρκεια της δικής του τοπο-
θέτησης, απατώντας στις ερωτήσεις του συντονιστή, μίλησε 
για την προσέγγιση που πρέπει να έχουν οι εταιρείες σε θέ-
ματα Κυβερνοασφάλειας. Ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν 
είναι ένας IT κίνδυνος αλλά ένας επιχειρηματικός κίνδυνος 
που πέρα από τη διακοπή εργασιών ή την έκθεση ευαίσθη-
των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα και στη φήμη της εταιρείας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου μίλησε επίσης και για το πολύπλοκο 
και απαιτητικό underwriting που ισχύει στις περιπτώσεις του 
cyber insurance καθώς υπάρχουν παράγοντες που δεν είναι 
μετρήσιμοι. Μια πραγματικότητα που μπορεί να αντιμετωπι-

στεί μόνο αν οι εταιρείες προσεγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα 
πολυδιάστατα, δηλαδή εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους, 
επενδύοντας σε συστήματα cyber security, διενεργώντας τα-
κτικά penetration and vulnerability test και φυσικά διατηρώντας 
ένας ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου 
έκανε λόγω για τις λύσεις που μπορεί να δώσει ένα ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο στον συγκεκριμένο κίνδυνο, αριθμώντας 
την υποστήριξη και τις καλύψεις που προσφέρουν οι ασφα-
λιστικές εταιρείες σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλύψεις που 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα μπορούν να 
δημιουργήσουν «peace of mind» σε έναν επιχειρηματία που 
γνωρίζει ότι κινείτε σε αχαρτογράφητα νερά.

Το φετινό οικονομικό φόρουμ των Δελφών διοργανώθηκε 
για 5η συνεχή χρονιά με συμβόλαιο αστικής ευθύνης Διορ-
γάνωσης, Ασφάλιση Ακύρωσης & Εγκατάλειψης Εκδήλωσης 
της Mega Brokers.

mEga BroKErS
Ο Τ. ΧΑΤζΗθΕΟΔΟΣΙΟΥ  

ΣΤΟ 7ο ΟΙΚΟνΟΜΙΚΟ φΟΡΟΥΜ ΤΩν ΔΕΛφΩν
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Η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να εμπλουτίζει τις 
λύσεις και υπηρεσίες της στην ασφάλιση οχημάτων 

ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε βελτιώσεις ασφαλίστρων, 
προσφέροντας έτσι περισσότερη αξία στους ασφαλισμέ-
νους της.

Η Εταιρεία παρέχει:
Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα στα ολοκληρωμένα προ-

γράμματα ασφάλισης Auto Extra Plus (Eco & Basic) και 
Premium Auto (με κάλυψη ίδιων ζημιών).

Νέα έκπτωση στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για 
Ασφάλιση Καινούριων Οχημάτων (Επιβατικά ΙΧ - Φορτηγά 
ΙΧ - Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ).

Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης στην 
ασφάλιση αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος ως Εργαλείο.

Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα στην ασφάλιση τουριστι-
κών λεωφορείων στις καλύψεις αστικής ευθύνης, πυρός 
και κλοπής.

Επιπλέον, 
Δημιουργήθηκε νέο πρόγραμμα ασφάλισης για αυτοτε-

λώς ασφαλιζόμενες ρυμούλκες Ε.Ι.Χ.
Δημιουργήθηκε νέα προαιρετική κάλυψη «Εγγύηση 

Αξίας Νέου Οχήματος», για  καινούρια οχήματα με τιμο-
λογιακή αξία έως €50.000, τα οποία ασφαλίζονται με τα 

προγράμματα Auto Extra Plus Eco, Auto Extra Plus Basic 
και Premium Auto.

Η κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων χωρίς Απαλλαγή επε-
κτάθηκε και καλύπτει πλέον, χωρίς επιπρόσθετο ασφάλι-
στρο, και τους αισθητήρες (μηχανισμούς και βαθμονόμη-
ση/παραμετροποίηση)  επί των τζαμιών. Η κάλυψη αυτή 

παρέχεται προαιρετικά στις χρήσεις 
Επιβατικά ΙΧ, Φορτηγά ΙΧ και Αγροτι-
κά Φορτηγά ΙΧ.

Παράλληλα με τον εμπλουτισμό 
των προγραμμάτων της, η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική συνεχίζει να αναβαθμί-
ζει την εμπειρία και εξυπηρέτηση των 
πελατών της. Σύντομα θα είναι διαθέ-
σιμες νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως 
ο έξυπνος προασφαλιστικός έλεγχος 
για την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων 
και η δυνατότητα ετεροχρονισμένης 
δήλωσης ατυχήματος από το κινητό 
του πελάτη. 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ
Βελτιωσεισ ΑσφΑλιστρων, νεεσ κΑλΥψεισ  
κΑι πρΟΓρΑΜΜΑτΑ ΑσφΑλισησ ΟχηΜΑτων
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Η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει και φέτος ως υπερή-
φανος υποστηρικτής των προσπαθειών των δύο νεαρών 

αστεριών της εθνικής ιστιοπλοΐας Δημήτρη Παπαδημητρίου 
και Δημήτρη Μπήτρου. Οι δύο ιστιοπλόοι της «Groupama 
Ασφαλιστική Sailing Team» κατάφεραν να ανταπεξέλθουν 
στις προκλήσεις μίας απαιτητικής –και λόγω της πανδημίας-  
χρονιάς και έχουν ήδη βάλει πλώρη για νέες, δυνατότερες 
προκλήσεις μέσα στο 2022.  

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μέσα στο 2021 κατέκτησε την 
πρώτη θέση στη γενική κατάταξη στην κατηγορία του (laser 
radial) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και την 8η θέση στον 
διεθνή αγώνα Vilamoura Grand Prix.  Επιπλέον, συμμετείχε 
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στη Βάρνα της Βουλ-
γαρίας, όπου κατετάγη 23ος  στην ολυμπιακή κατηγορία, 
ενώ για μόλις 3 θέσεις δεν κέρδισε, δυστυχώς, την πολυπό-
θητη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για το 2022, 
το «φορτωμένο» αγωνιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει 
διεθνείς αγώνες στη Μαγιόρκα (2-9/4) και στο Ier της Γαλλίας 
(20-27/4), καθώς και το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών στο 
Μεξικό και αμέσως μετά τους Μεσογειακούς αγώνες στην 
Αλγερία.

Ο Δημήτρης Μπήτρος  από πλευράς του, συνεχίζει την 
πολλά υποσχόμενη πορεία του, πλέον ως αθλητής του Ιστι-
οπλοϊκού  Ομίλου Πειραιά, στην κατηγορία 420 και φυσικά 
ως μέλος της Εθνικής Ομάδας ιστιοπλοΐας. Το 2021 εισήλθαν 
μαζί με τον συναθλητή του Σίμο Μιχαλόπουλο στην Εθνική 
ομάδα ως πρώτο πλήρωμα, έχοντας κατακτήσει την 1η θέση 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών και τη 2η 
θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Με την Εθνική 
ομάδα ταξίδεψαν στην Ιταλία για το Παγκόσμιο (San Remo) 
και το Ευρωπαϊκό (Formia) πρωτάθλημα, όπου κατέκτησαν 

την 7η και την 10η θέση αντίστοιχα. Το 2022 αναμένεται εξί-
σου συναρπαστικό, καθώς έγινε αλλαγή πληρώματος σε μει-
κτό (αγόρι-κορίτσι) και στόχος του Δημήτρη Μπήτρου παρα-
μένει η πρωτιά.  

Η Groupama Ασφαλιστική θα συνεχίσει να βρίσκεται 
έμπρακτα στο πλευρό και των δύο «Δημήτρηδων» της ελλη-
νικής ιστιοπλοΐας και για το 2022, όπως άλλωστε το πράττει 
για  περισσότερο από τρία χρόνια. Με το ταλέντο και τη συ-
νέπειά τους, οι δύο νεαροί ιστιοπλόοι, φιλοδοξούν μέσα σε 
αυτόν τον χρόνο να κατακτήσουν νέες κορυφές και να ανα-
δείξουν τη χώρα μας σε υπολογίσιμη δύναμη στο παγκόσμιο 
ιστιοπλοϊκό στερέωμα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία!  

Η grouPama ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ  
ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΟΥΣ ΑνΕΡΧΟΜΕνΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΗΤΡΟ

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

Ο Δημήτρης Μπήτρος
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Μ ε πολλαπλά μηνύματα ενότητας, συσπείρωσης, συμπό-
ρευσης και δημιουργίας ισχυρών δεσμών στις σχέσεις 

του δυναμικού, η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. διοργάνωσε και περιέβαλε 
την εθιμική εταιρική της εκδήλωση, με ανταλλαγή ευχών για 
το 2022 και με ανακοινώσεις που αφορούν στην προοπτική 
της εταιρείας.  

Μέσα από την εκδήλωση, τις δηλώσεις και τα όσα διαμη-
νύθηκαν, εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή για την εταιρεία.  Δό-
θηκαν αναμνηστικά και συμβολικά δώρα. Επιβραβεύτηκαν οι 
εργασιακές επιδόσεις ενώ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των 
μετόχων να δώσουν διευρυμένη προοπτική εξέλιξης στην 
εταιρεία. 

Το ζεστό κλίμα που επικράτησε ενισχύθηκε από τις χα-
ρούμενες στιγμές που απόλαυσαν τα παιδιά των εργαζο-
μένων τα οποία έπαιξαν στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου 
Χαρίτων στη Γλυφάδα.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΥΝΑΜΙΣ, κ. Γ. Καλπάκος, ευχαρί-
στησε τους παρευρισκόμενους και χρησιμοποίησε τη λατι-
νική φράση «n€men est €men» που σημαίνει ότι το όνομα 
είναι οιωνός, κάτι που στην περίπτωση της ΔΥΝΑΜΙΣ προ-
διαθέτει για τη περαιτέρω δυναμική εξέλιξή της. Επίσης 
συμπλήρωσε πως η παρουσία των μετόχων στην εκδήλωση 
της εταιρίας αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική πορεία 
της ΔΥΝΑΜΙΣ.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ι.Τζανάκος, με 
αφορμή την ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης της ΔΥΝΑΜΙΣ, απέστειλε το δικό του συμβολικό μήνυμα 
προσφέροντας -σημειολογικά- στα παρευρισκόμενα παιδιά 
του δυναμικού, κουμπαράδες οι οποίοι έφεραν σήμανση 
Τ.Ε.Α. ΔΥΝΑΜΙΣ, κάτι το οποίο σηματοδοτεί το μέλλον τους 
και τα κάνει κοινωνούς μιας νέας πραγματικότητας στην 

οποία η ΔΥΝΑΜΙΣ θέλει να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους 
της. Ακόμα προσέφερε τιμητική διάκριση στην κα. Ν. Μακρή 
για το ήθος, τον πολιτισμό και τη συνέπεια που τη διακρί-
νουν καθώς και για την προσπάθεια και για την αφοσίωση 
που επιδεικνύει στην εργασία της.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου-
λος, κ. Κ. Ρ. -Ευσταθόπουλος, απένειμε τιμητική διάκριση στη 
Διεύθυνση Πωλήσεων για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της 
εταιρίας, μια κίνηση που επιβραβεύει την έως τώρα πορεία 
της και αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του έργου της.

ΔυνάμίΣ ά.Ε.Γ.ά. 
άνοίκτη, «οίκοΓΕνΕίάκη» ΕκΔηΛωΣη  

μηνυμάτά ίΣΧυρηΣ ΕξΕΛίξηΣ τηΣ ΕτάίρΕίάΣ   

Γεώργιος Καλπάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. Σύσσωμη η Διεύθυνση Πωλήσεων ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. Από 
αριστερά προς τα δεξιά: Γ.Καλπάκος, Πρόεδρος Δ.Σ., Θωμάς 
Τόλης, Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, Κ.Ρ.Ευσταθόπουλος, 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 
Ε.Φουντουλάκης, Διευθυντής Πωλήσεων, Χ.Στασινός, Διευθυ-
ντής Ανάπτυξης Δικτύου Βορείου Ελλάδος, Σ.Λούκος, Διευθυ-
ντής Ανάπτυξης Δικτύου, Ι. Τζανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος

Η στιγμή της 
Βράβευσης της  
Ν. Μακρή, Υπαλλήλου 
Εκδόσεων και Ζημιών 
λοιπών κλάδων, 
αριστερά  
ο Κ.Ρ. 
Ευσταθόπουλος, 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
& Αναπληρωτής 
Διευθύνων 
Σύμβουλος, δεξιά 
ο κ. Ι. Τζανάκος, 
Διευθύνων 
Σύμβουλος
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Α πό το 2001, η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Πα-
γκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

Εργασία. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα υψηλού συμβο-
λισμού για την αξιακή βάση κάθε επιχείρησης  που σέβε-
ται και στέκεται υπεύθυνα δίπλα στο προσωπικό της.

Η CNP ΖΩΗΣ, ως μια σύγχρονη ανθρωποκεντρική 
ασφαλιστική εταιρεία, διαθέτει ευέλικτα Προγράμματα 
Ομαδικής Ασφάλισης, τα οποία προσαρμόζονται πλήρως 
στις ανάγκες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης ανεξαρ-
τήτως μεγέθους.

H CNP ΖΩΗΣ, είναι η Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής 
στην Ελλάδα του ηγετικού ασφαλιστικού Ομίλου CNP 
CYPRUS, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού κολοσσού 
CNP ASSURANCES με περισσότερα από 170 χρόνια 
ιστορική παρουσία και 36 εκατομμύρια ασφαλισμένους. 

Ο Όμιλος ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, έχο-
ντας ως προτεραιότητα την παροχή ασφαλιστικών λύσε-
ων που να καλύπτουν όσο το δυνατό καλύτερα, όσο το 
δυνατόν πιο πολλούς ανθρώπους.

Αδιαμφισβήτητα, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το 
πιο πολύτιμο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Με αρωγό τη 
CNP ΖΩΗΣ, αναβαθμίστε την ποιότητα εργασίας της δι-
κής σας επιχείρησης με τις δυνατότητες που προσφέρει 
ο κλάδος Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμ-
ματα Ομαδικής Ασφάλισης, μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας (www.cnpzois.com) ή να επικοινωνήσετε 
με τα κεντρικά μας γραφεία (τηλ. 210 3279420 – email: 
cnpzois@cnpgreece.com), ή με έναν από τους συνεργα-
ζόμενους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές. 

cnP ζΩΗΣ 

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΑΣφΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑθΕ ΑνΑΓΚΗ

άπλώνουμε δίχτυ προστασίας σε κάθε εργαζόμενο
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«Π ροϊόν της Χρονιάς 2022» αναδείχθηκε το ασφαλιστι-
κό-επενδυτικό πρόγραμμα Full [Life Plan] της Εθνικής 

Ασφαλιστικής στην κατηγορία «Ασφαλιστικό – Επενδυτικό 
Πρόγραμμα», στο πλαίσιο των βραβείων «Προϊόν της Χρο-
νιάς» στην Ελλάδα, που διοργανώνει τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια η Direction Business Network.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποτελούν game 
changers χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους, αξιο-
λογήθηκαν από μια Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών, την οποία 
απαρτίζουν επαγγελματίες του κλάδου του εμπορίου, εκ-
πρόσωποι θεσμικών φορέων και εμπειρογνώμονες/ειδικοί, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια 
της καινοτομίας. Η αξιολόγηση των συμμετοχών της φετινής 
διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους των ECR 
Hellas, ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνί-
ας Ελλάδος), ΕΛΑΜ (Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ), ΙΕΛΚΑ 
(Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), 
ΙΠΕ (Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας), ΠΣΒΑΚ (Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και 
Αρωμάτων), ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος), 
ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και ΣΕΛ-
ΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλά-
δος). Σε συνέχεια αυτής της αξιολόγησης, τα επικρατέστερα 
προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες παρουσιάστηκαν στον 
εξειδικευμένο οργανισμό έρευνας αγοράς IRI Ελλάς και εντά-

χθηκαν στην πολύ μεγάλη καταναλωτική έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.200 ατόμων σε 
όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Το βραβείο για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής πα-
ρέλαβαν ο κ. Γιάννης Σηφάκης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοι-
νωνίας, Marketing & Bancassurance και η κ. Λουΐζα Τσιροπού-
λου, επικεφαλής Τομέα Marketing της εταιρείας μας.

Ο κ. Σηφάκης δήλωσε: «Είμαστε για άλλη μια φορά περή-
φανοι που βρισκόμαστε στη διοργάνωση “Προϊόν της Χρονιάς 
2022”! Η διάκριση αυτή αποτελεί την αναγνώριση των συνε-
χών προσπαθειών μας στην Εθνική Ασφαλιστική, να προσφέ-
ρουμε καινοτόμα προϊόντα, προσανατολισμένα στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των ανθρώπων που μας επιλέγουν. 
Είναι η επιβράβευση στην προσπάθειά μας να γινόμαστε κα-
λύτεροι με γνώμονα τον άνθρωπο, να υπηρετούμε το θεσμό 
της ασφάλισης με συνέπεια, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους ασφαλισμένους μας.

Το βραβευμένο πλέον προϊόν μας, Full [Life Plan] είναι ένα 
επενδυτικό προϊόν νέας γενιάς που προσφέρει πρόσβαση στις 
διεθνείς αγορές με ελάττωση του επενδυτικού ρίσκου που 
υπάρχει, όσο η επένδυση πλησιάζει στη λήξη της, ανάλογα 
με τη διάρκεια που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Ταυτόχρονα 
εξασφαλίζει την οικονομική προστασία των αγαπημένων του 
προσώπων σε περίπτωση απώλειας ζωής, μέσω της ασφαλι-
στικής κάλυψης που παρέχει.»

«πρΟϊΟν τησ χρΟνιΑσ 2022» ΑνΑΔειχΘηκε  
τΟ full [lifE PlaN] τησ εΘνικησ ΑσφΑλιστικησ
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Έ να νέο Πρόγραμμα το KinderCARE 
δημιούργησε και προωθεί στην 

αγορά η INTERLIFE Ασφαλιστική, με 
στόχο να εξασφαλίσει σε κάθε παιδί 
υψηλής ποιότητας ιατρικές, διαγνω-
στικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Το Πρόγραμμα καινοτομεί σ το 
χώρο της Ασφάλισης καθώς παρέχει 
ένα σύγχρονο και αξιόπιστο Πανελ-
λαδικό Δίκτυο Υγείας με άμεση πρό-
σβαση όλο το 24ωρο 365 ημέρες το 
χρόνο. Με ετήσιο κόστος μόνον 150€ 
εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγεί-
ας σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 
ετών ενώ ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών. 

Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα παρέχει:
● Νοσηλεία σε κορυφαία Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Πανελλαδικά 

Η Εταιρεία καλύπτει απευθείας τα έξοδα που πραγματο-
ποιούνται στο Συμβεβλημένο Δίκτυο Ιδιωτικών Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων και Κλινικών, για Νοσηλεία, Θεραπεία ή 

Χειρουργική Επέμβαση του 
ασφαλισμένου, έως το ποσό 
των 50.000€ ετησίως.
● Ιατρικές Επισκέψεις & Δι-
αγνωστικές Εξετάσεις στα 
πλέον σύγχρονα Νοσοκομεία, 
Διαγνωστικά Κέντρα και Πο-
λυιατρεία
● Άμεση αντιμετώπιση Επει-
γόντων Περιστατικών
● Ετήσια Προληπτικά Check 
Up 
● Οδοντιατρική και Οφθαλ-
μολογική κάλυψη

● Λογοθεραπείες, Φυσικοθεραπείες, Διατροφολόγο, Ψυχο-
λόγο κ.α.
● Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον από Παθολόγο ή Παιδίατρο

Το Πρόγραμμα KinderCARE διατίθεται πανελλαδικά μέσω 
του Δικτύου των 2.000+ ασφαλιστικών συνεργατών της εται-
ρείας για να προσφέρει τη σιγουριά και την ασφάλεια στην 
Υγεία που χρειάζεται κάθε οικογένεια.

Έ να νέο ολοκληρωμένο πακέτο 
καλύψεων, απαραίτητο για κάθε 

σημαντική ή πολυδάπανη εκδήλωση, 
το EVENT Protection, δημιούργησε 
η INTERLIFE Ασφαλιστική με στόχο 
να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες 
απαιτήσεις κάθε είδους event. Το Πρό-
γραμμα καλύπτει τον ασφαλισμένο σε 
περίπτωση που κάποιο απρόβλεπτο 
γεγονός γίνει αιτία να ακυρωθεί η εκ-
δήλωση, αποζημιώνει σε περίπτωση 
Ατυχήματος του ιδίου, ενώ, παράλλη-
λα, του παρέχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προ-
στασίας. 

Το EVENT Protection διατίθεται σε πέντε βαθμίδες ασφά-
λισης  με κάλυψη έως 10.000€, δίνοντας τη δυνατότητα να 
επιλέξει ο ασφαλισμένος το ύψος της ασφάλειας που τον κα-
λύπτει και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. 

Το Πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

● Ακύρωση Εκδήλωσης - η Εται-
ρεία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο 
τυχόν έξοδα που ζημιώθηκε, ανάλογα 
με το ύψος κάλυψης που έχει επιλέ-
ξει. Συγκεκριμένα, θα του αποδώσει 
τα μη ανακτήσιμα έξοδα, σε περίπτω-
ση ακύρωσης της εκδήλωσης για λό-
γους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. 
καιρικές συνθήκες, αιφνίδια ασθένεια 
ή ατύχημα, απώλεια εργασίας κ.λπ.) 

● Προσωπικό Ατύχημα – σε περί-
πτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης 

Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, εξαιτίας Ατυχήμα-
τος 24 ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης και καθ’ όλη τη 
διάρκειά της, η Εταιρεία θα καταβάλει αποζημίωση 

● Αστική Ευθύνη – σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, προκληθούν Υλικές Ζημίες ή Σωματικές Βλάβες 
σε τρίτους, η Εταιρεία θα καλύψει αποζημιώσεις

● Νομική Προστασία - ο ασφαλισμένος είναι καλυμμένος 

KiNDErCarE 
νεΟ πΑιΔικΟ πρΟΓρΑΜΜΑ ΑσφΑλισησ  

ΑπΟ την iNtErlifE

“EVENt ProtECtioN” 
νεΟ πρΟΓρΑΜΜΑ ΑσφΑλισησ εκΔηλωσησ  

ΑπΟ την iNtErlifE
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ΜΙνΕΤΤΑ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ

νΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HomE PacK aPartmEnt 
ΓΙΑ ΤΗν ΑΣφΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοινώνει τη διάθεση του Home 
Pack Apartment, ενός νέου προγράμματος ασφάλισης κύ-

ριας κατοικίας.
Οι ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν το ακίνητο ορόφου για 

ιδιοκατοίκηση επιλέγοντας για την ασφάλιση της κατοικίας 
τους το Home Pack Apartment μπορούν να επωφεληθούν με:

● Πληρέστατο πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων χωρίς 
απαλλαγή σε πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει (απαλλα-
γή προβλέπεται μόνο στην κάλυψη Σεισμού)

● Δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης για την 
οικοδομή ή για οικοδομή και περιεχόμενο, με ανταγωνιστικό 
ασφάλιστρο

● Πρόσθετες παροχές και δυνατότητες, όπως:

1. Έναν δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check up),
2. Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 
άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω του pay.minetta και
3. Έκπτωση 20% για την ασφάλιση της εξοχικής τους κατοι-
κίας

Το Home Pack Apartment, εμπλουτίζει περαιτέρω τις επι-
λογές που προσφέρει η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική στους ενδι-
αφερόμενους, για την ασφάλιση της κατοικίας τους. Με 9 
προγράμματα στη διάθεσή τους και την καθοδήγηση του 
ασφαλιστικού τους διαμεσολαβητή, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επιλέξουν την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες τους και τα χαρακτηριστικά της κατοικίας τους (Κύρια, 
Εξοχική, Ενυπόθηκη, Bnb).
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Η Interamerican χορηγεί την ασφάλιση του στόλου των 
οχημάτων του «Χαμόγελου του Παιδιού», τα οποία θα 

ταξιδέψουν έως την Πολωνία και θα μεταφέρουν ανθρω-
πιστική βοήθεια για τα παιδιά και τις οικογένειες στην Ου-
κρανία, καθώς και την ταξιδιωτική ασφάλιση του προσωπι-
κού που θα συνοδεύσει την αποστολή. 

Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελείται από συγκεκριμένα 
είδη (τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, σκηνές, υπνόσακους, 
κουβέρτες, φάρμακα, αναλώσιμα κ.λπ.), όπως τα υπέδειξε 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε συ-
νεργασία με τις ουκρανικές αρχές και θα παραδοθεί στις 
εγκαταστάσεις του Μηχανισμού στην Πολωνία. 

Η αποστολή του «Χαμόγελου του Παιδιού»,  αποτελείται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Οργανι-
σμού, γιατρό, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυ-
χολόγους, εθελοντές, καθώς και Κινητή Ιατρική Μονάδα 
(Ασθενοφόρο) και λεωφορεία για τη μεταφορά — εφόσον 
υπάρξει ανάγκη —  μητέρων και παιδιών από τα σύνορα 
της Ουκρανίας προς την Ελλάδα.

Η Interamerican για πάνω από 20 χρόνια  χορηγεί την 
ασφάλιση του στόλου 124 οχημάτων διαφόρων χρήσεων 
(αυτοκινήτων, δικύκλων, ασθενοφόρων, λεωφορείων, φορ-

τηγών, οχημάτων ειδικού τύπου για επιχειρησιακές ανά-
γκες σε εξαφανίσεις κ.ά.) που «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
χρησιμοποιεί για άμεση επέμβαση, για την ασφαλή μετα-
φορά παιδιών, για μεταφορά αγαθών και για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας. Ακόμη, παρέχει την ασφάλιση σε 2 κτή-
ρια: στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Νέα 
Μάκρη Αττικής καθώς και στο Σπίτι στο Περιστέρι.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε: «Εκφράζουμε την 
ευγνωμοσύνη μας στη διοίκηση και τους ανθρώπους της 
Interamerican που, για μία ακόμα φορά, αφουγκράστηκαν, 
όχι μόνο τις εξειδικευμένες ανάγκες του Οργανισμού μας, 
αλλά και τον πόνο των συνανθρώπων μας στη συνθήκη 
μίας τραγικής εμπόλεμης κατάστασης. Εμπιστευόμενοι 
“Το Χαμόγελο του Παιδιού” ανταποκρίθηκαν με αμεσότητα 
στο κάλεσμά μας, ώστε να μεταβούμε με ασφάλεια δίπλα 
στα δοκιμαζόμενα παιδιά και οικογένειες στην Ουκρανία. Η 
χορηγική σύνδεση της Interamerican με το “Χαμόγελο” με-
τράει χρόνια πολύτιμης για εμάς υποστήριξης, χωρίς την 
οποία δε θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
αδιάκοπα το Χαμόγελο και την ασφάλεια που αρμόζει στις 
παιδικές ψυχές».  

Στην πρώτη σειρά από αριστερά: Η κα Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability & Stakeholders Relations Leader του Ομίλου Interamerican, 
η Α.Ε. Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα, κ. Sergii Shutenko, ο ιδρυτής και πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο κ. Κώστας 
Γιαννόπουλος, ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Υπουργός Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και 
εθελοντές του «Χαμόγελου του Παιδιού».

H iNtEraMEriCaN χΟρηΓΟσ ΑσφΑλισησ  
τησ ΑνΘρωπιστικησ ΒΟηΘειΑσ στην ΟΥκρΑνιΑ  

ΑπΟ τΟ «χΑΜΟΓελΟ τΟΥ πΑιΔιΟΥ» 
Με τη σΥνερΓΑσιΑ τΟΥ ΥπΟΥρΓειΟΥ κλιΜΑτικησ 

κρισησ κΑι πΟλιτικησ πρΟστΑσιΑσ
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Υ στέρηση έναντι των διεθνών ανταγωνι-
στών, ΗΠΑ και Κίνας, εξακολουθεί να εμ-

φανίζει η Ευρώπη στην τεχνητή νοημοσύνη 
(artificial intelligence-AI). Αν και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θέσει υψηλά στην ατζέντα της το 
θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας 
πάνω από €20 δισ. στην τεχνολογία ΑΙ, μέχρι 
σήμερα εξακολουθεί να υπολείπεται σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Για την ακρίβεια, καταλαμβάνει μόλις την 
τρίτη θέση, με τις ΗΠΑ να κρατούν τα παγκό-
σμια ηνία και την Κίνα να βρίσκεται δεύτερη 
στη διεθνή κατάταξη. Αυτήν την εικόνα επιχει-
ρεί να ανατρέψει η Ένωση, μέσα από θεσμικές 
παρεμβάσεις και γενναίες επενδύσεις στο οι-
κοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

 Την υστέρηση της Ε.Ε. αναγνωρίζει η ειδι-
κή επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην 
ψηφιακή εποχή (AIDA) στις τελικές της συστά-
σεις, τις οποίες ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το σχετικό κείμενο, το οποίο υι-
οθετήθηκε με 495 ψήφους υπέρ, 34 κατά και 
102 αποχές, σημειώνει ότι “η Ε.Ε. έχει μείνει 
πίσω στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για μία 
ηγετική θέση στον τομέα της ΤΝ”.

 Η έκθεση θα τροφοδοτήσει τις επικείμενες 
κοινοβουλευτικές εργασίες για την ΤΝ, ιδίως 
τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, που 
επί του παρόντος βρίσκεται υπό συζήτηση στις αρμόδιες 
επιτροπές, οι οποίες αναμένεται να τον ψηφίσουν στα τέλη 
Σεπτεμβρίου.

 
Δυνατότητες της ΤΝ

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η Ε.Ε. πρέπει να αποτε-
λέσει παγκόσμιο φορέα καθορισμού προτύπων στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης. Ζητούν δε τη χάραξη ενός “οδικού 
χάρτη” για την ΤΝ με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Η σχετική έκθεση προτείνει ορισμένες πολιτικές που θα 
μπορούσαν να απελευθερώσουν τις δυνατότητες της ΤΝ 
στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της κλι-
ματικής αλλαγής, να συμβάλουν στην καταπολέμηση των 
πανδημιών και της παγκόσμιας πείνας και να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της εξατομικευμένης ια-
τρικής.

“Η Ε.Ε. δεν θα πρέπει παρεμβαίνει πάντοτε ρυθμιστικά 
στην τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνολογία”, σημείωσαν οι ευ-
ρωβουλευτές, λέγοντας ότι “το επίπεδο ρυθμιστικής παρέμ-
βασης θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το είδος του κινδύ-
νου που συνδέεται με την εκάστοτε χρήση των συστημάτων”.

Κίνδυνοι
 Υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση ασκεί πιέσεις για την υιοθέ-

τηση μίας παγκόσμιας συμφωνίας για κοινά πρότυπα για την 
υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι ευρωβουλευ-
τές κάλεσαν τα δημοκρατικά κράτη να συνεργαστούν για τη 
διαμόρφωση ενός κοινού διεθνούς διαλόγου. Τόνισαν, επίσης, 
ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν σημαντικά δεοντολογικά και νομικά ζητήματα 
και εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τη στρατιωτική έρευνα 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ανάπτυξη φονικών αυτό-
νομων οπλικών συστημάτων.

 Το Κοινοβούλιο επεσήμανε ότι ορισμένες τέτοιες τεχνο-
λογίες επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας 
πληροφοριών σε πρωτοφανή κλίμακα, ανοίγοντας τον δρόμο 
για πιθανές μαζικές παρακολουθήσεις και άλλες παράνομες 
παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι ευρωβουλευτές 
προειδοποίησαν ότι τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να χρη-
σιμοποιήσουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τον 
έλεγχο, την άσκηση μαζικής παρακολούθησης και την κατά-
ταξη των πολιτών τους σε κατηγορίες ή τον περιορισμό της 
ελεύθερης μετακίνησης.  ΠΗΓΗ: SEPE.GR

ΕΡΕΥνΑ
ΟΥρΑΓΟσ η εΥρωπη στην τεχνητη νΟηΜΟσΥνη, 

πρωτΑΘλητεσ ηπΑ κΑι κινΑ
Ευρωπαϊκό «οδικό χάρτη» για την τεχνητή νοημοσύνη με ορίζοντα το 2030 

 προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
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Η Εθνική Ασφαλιστική ήταν Χρυσός Χορηγός του «ESG 
Athens Symposium 2022», το οποίο διοργανώθηκε από 

το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και την Palladian 
Conferences, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

Στο Συμπόσιο αναδείχθηκε ότι αυξάνονται οι επιχειρήσεις 
που υιοθετούν τα κριτήρια ESG και οι επενδυτές παρακολου-
θούν στενά τη συμμόρφωση των εταιρειών σε αυτά, ενώ υπο-
γραμμίστηκε η σημασία του Δείκτη Corporate Responsibility 
Index που αποτελεί τον πρώτο εθνικό Δείκτη για θέματα ESG.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου πραγματοποιήθηκαν πάνελ συ-
ζητήσεων με ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. Ο Διευθυντής 
Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing & Bancassurance της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής κ. Γιάννης Σηφάκης συμμετείχε στο πάνελ 
με θέμα: «Η Στρατηγική ESG ως Παράγοντας Επιχειρηματι-
κής Αριστείας: Καλές Πρακτικές, προκλήσεις & ευκαιρίες» 
και συντονιστή τον κ. Στέφανο Κοτζαμάνη, δημοσιογράφο 
του Euro2day.gr. Στη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν 
αρκετά επιτυχημένα case studies των συμμετεχόντων επιχει-
ρήσεων και της Εθνικής Ασφαλιστικής, που δίνουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα κριτήρια ESG και αποδεικνύουν πως η εφαρμο-
γή τους είναι απαραίτητη για το μέλλον. 

Τα κριτήρια ESG (Environmental Social Governance)  είναι 
ένα σύνολο προτύπων για τις λειτουργίες μιας εταιρείας και 
αναδεικνύονται ως σημαντικό διαβατήριο για την ανάπτυξή 
της. Είναι, δηλαδή, τα κριτήρια που σχετίζονται με τις επιδό-
σεις των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήμα-
τα και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως, δε, τόνισε στον χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανά-
σης, ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η διασφάλιση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να 
είναι προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων και αναφέρθηκε 
στο σύνολο των νέων αναπτυξιακών νόμων που έχει θεσπίσει 
η κυβέρνηση και κατευθύνουν τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση 
των ESG κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι το «ESG Athens Symposium 2022» πραγ-
ματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, στις 29 Μαρτίου 2022, στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel.

H εΘνικη ΑσφΑλιστικη χρΥσΟσ χΟρηΓΟσ  
στΟ «ESg atHENS SyMPoSiuM 2022»
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θ έματα που αφορούν την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση και στοχεύουν στην 

περαιτέρω στήριξή της έθεσαν στον Γενι-
κό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο 
ο πρόεδρος του  ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζη-
θεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Δημήτρης Γαβαλάκης σε συνάντηση που 
είχαν μαζί του. Σε αυτή συμμετείχαν  η 
Πρόεδρος της ΕΕΑΕ κ. Δήμητρα Λύχρου 
και ο Αντιπρόεδρος κ Χάρης Αλεξόπου-
λος, καθώς είχαν υποβάλει ως Ένωση αί-
τημα συναντήσεως με τον κ. Αναγνωστό-
πουλο για θέματα αθέμιτων πρακτικών 
στον κλάδο.

Από την πλευρά του ΕΕΑ, όπως είχε 
ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο τηλεδιά-
σκεψης στην οποία συμμετείχε ο κ. Ανα-
γνωστόπουλος, ζητήθηκε η στήριξη της 
ΓΓ Εμπορίου στην υλοποίηση καμπάνιας -από κοινού- με 
το ΕΕΑ η οποία θα στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών 
και των επιχειρήσεων για το δικαίωμά τους να επιλέγουν το 
πού και από ποιόν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα ασφα-
λιστούν.

Επίσης συζητήθηκε και η πιθανότητα δημιουργίας πλατ-
φόρμας επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών στην Γενι-
κή Γραμματεία, ενώ στο πλαίσιο της συνάντησης από την 
πλευρά του ΕΕΑ ετέθη και το θέμα των αθέμιτων πρακτι-
κών, από πλευράς τραπεζών (bancassurance) και της τήρη-
σης των συμβατικών κανόνων ενημέρωσης των πολιτών για 
την ελευθερία επιλογής στο που και από ποιόν θα ασφα-
λιστούν. 

Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος
Από την πλευρά της ΕΕΑΕ είχε ζητηθεί η συνάντηση με 

τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου προκειμένου να τεθούν 
υπόψιν του θέματα τα οποία αντιβαίνουν στην νομοθεσία, 
και παρατηρούνται ως πρακτικές στην αγορά παρά το γε-
γονός ότι ευκρινώς ορίζονται στον Ν.4583/18.

 Τα θέματα αφορούν  παροχές σε είδος, δηλαδή δώρα, 
κουπόνια και  εκπτώσεις που παρέχονται επιλεκτικά από 
τρίτες εταιρείες, όπως ΚΤΕΟ, Κινητή Τηλεφωνία, Εταιρείες 
Πετρελαιοειδών και άλλες, αποκλειστικά στους πελάτες 

τους και δεν προσφέρονται παρομοίως στους υπόλοιπους 
καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι έχουν τις ίδιες προϋ-
ποθέσεις ασφάλισης. Το ίδιο θέμα έχει επισημανθεί από 
την ΕΕΑΕ με νομική τεκμηρίωση  και στην ΔΕΙΑ, με αίτημα 
την παρέμβασή της και την απάλειψη του φαινομένου, το 
οποίο έχει  ως αποτέλεσμα την άνιση αντιμετώπιση των 
καταναλωτών και την επιλεκτική μεταχείρισή τους. Η ΕΕΑΕ 
υπέβαλε σχετικό υπόμνημα το οποίο  ο ΓΓ κ. Αναγνωστό-
πουλος  διαβεβαίωσε ότι θα μελετηθεί .

Εν κατακλείδι, τονίστηκε στον Γενικό Γραμματέα Εμπο-
ρίου και Καταναλωτή η αναγκαία και σκόπιμη παρέμβαση 
της πολιτείας σε σειρά καθημερινών θεμάτων όπου εντο-
πίζονται καταχρηστικές συμπεριφορές, παραβιάζεται ο 
ανταγωνισμός , υπάρχει άνιση ή διακριτική μεταχείριση και 
αφορούν τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
τον οποίο θίγουν και επηρεάζουν ποικιλοτρόπως βλαπτικά 
, άμεσα και έμμεσα. 

Να σημειωθεί ότι πέραν των ειδικών αυτών θεμάτων ο 
πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου έθεσε στον 
κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και ευρύτερα θέματα της αγο-
ράς και των επιχειρήσεων που αφορούν την ακρίβεια, την 
άνοδο του πληθωρισμού,  τις εξελίξεις στην ενέργεια και 
την λειτουργία των επιχειρήσεων και ζήτησε την περαιτέ-
ρω στήριξη της επιχειρηματικότητας.

λΥσεισ στΑ ΘεΜΑτΑ τησ ΑσφΑλιστικησ 
ΔιΑΜεσΟλΑΒησησ, πΑρεΜΒΑση στισ ΑΘεΜιτεσ 

πρΑκτικεσ κΑι στηριξη ενηΜερωτικησ κΑΜπΑνιΑσ
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Μ ια ξεχωριστή εκδήλωση για τα δίκτυα συ-
νεργατών της διοργάνωσε η Eurolife FFH την 

Τετάρτη 9 Μαρτίου, στο Box Athens, με σκοπό να 
κάνει μια ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς 
και να τιμήσει τους συνεργάτες της, βραβεύοντας 
όλους εκείνους που κατάφεραν να διακριθούν με 
τις επιδόσεις και το έργο τους. 

Πρόκειται για μια εκδήλωση με πολύ μεγάλη αξία 
για τη Eurolife FFH, καθώς είναι η πρώτη που διορ-
γάνωσε η εταιρεία, έπειτα από δύο χρόνια. Με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα να επιτρέπουν μια τέτοια 
διοργάνωση, η Eurolife FFH τίμησε και χειροκρότη-
σε διπλά τους συνεργάτες της, δίνοντας τα βρα-
βεία τόσο του 2021 όσο και του 2020. 

Τα βραβεία παρέδωσαν στους νικητές ο Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος, και ο Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυ-
ντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife FFH, 
ενώ την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος 
Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την 
τελευταία φορά που είχαμε τη χαρά να συναντη-
θούμε από κοντά, γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα χα-
ρούμενος που είμαστε ξανά όλοι μαζί, με αφορμή 
μια τόσο ξεχωριστή συγκυρία», σημείωσε ο Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου, καλωσορίζοντας τους 
προσκεκλημένους της εκδήλωσης. «Οι πολύ ση-
μαντικές, διαχρονικά, επιδόσεις της Eurolife FFH 
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και σε όλους εσάς. 
Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ απόψε, για 
να απονείμουμε τα βραβεία και να σας χειροκρο-
τήσουμε για το έργο σας».

Με την ολοκλήρωση των βραβεύσεων, οι προ-
σκεκλημένοι της Eurolife FFH διασκέδασαν σε ένα 
ξεχωριστό party, με live μουσική από το συγκρότη-
μα Melisses.

«Η βραδιά αυτή ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για 
εμάς», ανέφερε ο Νίκος Δελένδας. «Ήταν μια ευ-
καιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, Eurolife FFH και 
δίκτυα συνεργατών, να θυμηθούμε όλα αυτά που 
έχουμε πετύχει, να τιμήσουμε και να ευχαριστή-
σουμε τους συνεργάτες μας για την πορεία, το 
έργο και τις επιδόσεις τους σε δύο πολύ απαιτητι-
κές χρονιές. Είναι οι συνοδοιπόροι μας, γι’ αυτό και 
έχουμε δεσμευθεί να είμαστε συνεχώς στο πλευ-
ρό τους, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας όλα 
αυτά που καταφέρνουν καθημερινά».

η EurolifE ffH  
ΒρΑΒεΥσε τΟΥσ σΥνερΓΑτεσ τησ

τιμώντας τους για τη συνεισφορά τους στα εξαιρετικά αποτελέσματα  
της εταιρείας το 2021 και το 2020

ΘΕΣΗ 2021 2020

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΖΩΗΣ

1 VICTORY PROMISE A.E. VICTORY PROMISE A.E

2 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E. 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E.

3 MEGA INSURANCE A.E. MEGA INSURANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1 ΑΦΟΙ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε. MONEY MARKET A.E.

2 MONEY MARKET A.E. ΑΦΟΙ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε.

3 3P INSURANCE AGENTS A.E. 3P INSURANCE AGENTS A.E.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

1 ΑΦΟΙ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΥψΕΩΝ

1 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ Δ. Ε.Π.Ε. Ε. ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1 3P INSURANCE AGENTS Α.Ε. ACTION GROUP I.K.E.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1 SAFE PLUS Α.Ε. SAFE PLUS Α.Ε.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1 LIFE PLAN INSURANCE E.E. LIFE PLAN INSURANCE E.E.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1 BE INS. AGENTS A.E. MONEY MARKET A.E.

2 MONEY MARKET A.E. ΑΦΟΙ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε.

3 ΑΦΟΙ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε. 3P INSURANCE AGENTS A.E.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ

1 VICTORY PROMISE A.E. VICTORY PROMISE A.E.

2 FUTURE LEADERS I.K.E. 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E.

3 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E. MEGA INSURANCE A.E.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1 BE INS. AGENTS A.E. 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E.

2 VICTORY PROMISE A.E. MEGA INSURANCE A.E.

3 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E. ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1 VICTORY PROMISE A.E. 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E.

2 3P LIFE INSURANCE AGENTS A.E. VICTORY PROMISE A.E.

3 MEGA INSURANCE A.E. MEGA INSURANCE A.E.

οι νικητές, όπως αναδείχθηκαν στην εκδήλωση, είναι οι ακόλουθοι:
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει την 
πολύχρονη συνεργασία της με το Ιν-

στιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πά-
νος Μυλωνάς», αυτή τη φορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ασφαλώς Ποδηλα-
τώ». Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 
σε αυτή τη φάση του σε 14 σχολεία πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττι-
κή. 

Το «Ασφαλώς Ποδηλατώ» είναι ένα από 
τα μακροβιότερα προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. 
και απευθύνεται σε μαθητές της Δ’, Ε’ & 
ΣΤ’ τάξης του δημοτικού. Στοχεύει αφενός 
στην εξοικείωση των παιδιών με τα ειδικά 
θέματα  που αφορούν το ποδήλατο και τον 
ποδηλάτη και αφετέρου στην καλλιέργεια 
μιας ευρύτερης κουλτούρας οδικής ασφά-
λειας, η οποία ξεκινά ήδη από τη χρήση 
του πρώτου τους οχήματος. Μέσα από τα 
βιωματικά εργαστήρια του Ι.Ο.ΑΣ., τα παι-
διά μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο τους 
σωστούς κανόνες κυκλοφορίας, εμπεδώ-
νουν τα καίρια ζητήματα ασφάλειας του ποδηλάτη, ενώ πα-
ράλληλα ανακαλύπτουν τα μυστικά ενός φιλικού προς το 
περιβάλλον τρόπου μετακίνησης.

Ο Κων/νος Γκορτζής, Διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκε-
τινγκ της Groupama Ασφαλιστικής, σχολίασε σχετικά «Συ-
νεχίζουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας με το Ι.Ο.ΑΣ. 

«Πάνος Μυλωνάς», δεσμευόμενοι στην προώθηση της οδι-
κής ασφάλειας σε όλες τις ηλικίες. Στηρίζοντας το πάντα-ε-
πίκαιρο πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ», η Groupama 
Ασφαλιστική  επενδύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο της σε έναν κόσμο αυξημένης 
οδικής και περιβαλλοντικής συνείδησης».

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει ως Μέγας Χορηγός το 
φετινό  TEDxAUEB, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 9 Απριλίου στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος». 

Με κεντρικό θέμα τον όρο “ANTISTIΞIS”, η φετινή εκδήλω-
ση συγκεντρώνει έγκριτους ομιλητές από τους χώρους της 
ιατρικής επιστήμης, των μαθηματικών, της καλλιτεχνικής 

παραγωγής, των ΜΜΕ, αλλά και πρωτοπόρους ακτιβιστές, 
καθώς και έμπειρους life coaches, συνθέτοντας έτσι ένα εξαι-
ρετικά ενδιαφέρον μωσαϊκό ανθρώπων και απόψεων. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η Groupama Ασφαλιστική, η οποία καλλιεργεί τον 
ενεργό διάλογο τόσο στον κλάδο της ασφάλισης όσο και σε 
ένα ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, θα ενι-
σχύσει το TEDxAUEB με την χορηγία της.

Η grouPama ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙζΕΙ  
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣφΑΛΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩ»  

ΤΟΥ Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑνΟΣ ΜΥΛΩνΑΣ»

Η grouPama ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ  
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ tEDxauEB



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

5 0  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 130

ερεΥνΑ στΑτιστικων στΟιχειων  
ΑσφΑλισεων Ζωησ 
σΥνΟλΟ ετΟΥσ 2021

η έρευνα

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

σης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται 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 έτους 
2021, υπό το πρίσμα του αναλαμβανομένου κινδύνου. Συνε-
πώς, το ερωτηματολόγιο:

● Διαχωρίζει τις ασφαλίσεις Ζωής σε ατομικές και ομα-
δικές

● Εξετάζει τις ασφαλιστικές εργασίες με βάση τον κα-
λυπτόμενο κίνδυνο (ασφάλιση Ζωής, ασφάλιση υγείας - 
ατυχημάτων - ασθενειών, ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένη με 
επενδύσεις)

● Αναλύει την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι δια-
νομής

Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 18 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, 

οι οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλί-
στρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβο-
λαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας1, σύμφωνα με τα 
πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν 
το 2021. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποι-
ούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 14 δραστηριοποι-
ούνται 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 παρού-
σα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους 
για το σύνολο του 2021 ενώ στα συγκριτικά γραφήματα 
παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων 
ετών. Τα σύνολα των παρελθόντων ετών δεν είναι άμεσα συ-
γκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς δεν προέρχονται απαραίτητα 
από τις ίδιες ακριβώς ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζονται και αφο-
ρούν προγενέστερη χρονική περίοδο πιθανόν να έχουν ενη-
μερωθεί σε κάποια σημεία με βάση αναθεωρημένα στοιχεία 
για ορισμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με με-
ταγενέστερες δηλώσεις τους.
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ευρήματα της έρευνας
Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2021 (για το 2020 καταγράφονται τα ευρήματα 
της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣφΑΛΙΣΤΡΩν

Η ετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων ζωής & υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας 
έρευνας έφθασε το 14,2%, αναλυόμενη σε 17,7% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 3,7% των ομαδικών.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,04 εκατ. € (ομαδικές ασφαλίσεις).
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Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2021, ποσό 902,8 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ 
των οποίων 826 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 76,8 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του 2020 ήταν 703,3 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 598,9 εκατ. € στις ατομικές και 
104,4 εκατ. € στις ομαδικές).

Η ετήσια αύξηση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 28,4%, αναλυό-
μενη σε 37,9% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 26,4% μείωση των ομαδικών.
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Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 1,5% στο 
σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 1,5% των ατομικών συμβολαίων και 8,5% 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 2021 στο ανωτέρω γράφημα, περιλαμβάνονται: Άμεσες πωλήσεις 
(Call center, Direct mail) 0,9%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 0,2% και Άμεσες πωλήσεις (Δι-
αδίκτυο) 0,03%.
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Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλίσεων

Στις Άμεσες πωλήσεις των ομαδικών ασφαλίσεων για το 2021 στο ανωτέρω γράφημα, περιλαμβάνονται: Άμεσες πωλήσεις 
(Call center, Direct mail) 10,6%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 27,1% και Άμεσες πωλήσεις 
(Διαδίκτυο) 1,7%.
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Δ. ΑΠΟζΗΜΙΩΣΕΙΣ
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Η αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της 
παρούσας έρευνας έφθασε το 16,8% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 

12,0% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 31,4% αύξηση των 
αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.
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Λ ιτή, όπως αρμόζει στην περίσταση, αλλά άκρως συ-
γκινητική ήταν η Τελετή Αναγόρευσης του Προέδρου 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χα-
τζηθεοδοσίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιομη-
χανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την Πέμπτη 
14 Απριλίου 2022.

Η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ήταν κατά-
μεστη από πολιτικούς, μέλη της ακαδημαϊκής και επιστη-
μονικής κοινότητας, προέδρους φορέων και Επιμελητηρί-
ων, επιχειρηματίες, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνεργάτες και 
φίλους του κ. Χατζηθεοδοσίου, τιμώντας τον με την πα-
ρουσία τους «στην κορυφαία στιγμή της μέχρι τώρα πο-
ρείας μου», όπως ανέφερε ο ίδιος.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών, στην ομιλία του εξήρε το ρόλο της Παιδείας και των 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη μεγάλη εθνική προσπά-
θεια για ανάπτυξη της χώρας, αναφέρθηκε στην ανά-
γκη αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού ώστε να 
μη χρειάζεται να αναζητεί εκτός συνόρων ένα καλύτερο 
μέλλον ενώ απευθυνόμενος στους φοιτητές έστειλε το 
προσωπικό του μήνυμα για τη σύνδεση των νέων με την 
πορεία του επιχειρείν:

«Χρειαζόμαστε αποφοίτους, που θα δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά όχι από ανάγκη και έλλειψη άλλων εναλ-
λακτικών. Αλλά από επιλογή. Θα στραφούν στην επιχειρη-
ματικότητα που διαβλέπει και αξιοποιεί ευκαιρίες, για να 
δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. 

Χρειαζόμαστε αποφοίτους που θα στελεχώσουν νέες 
και παλιές επιχειρήσεις. Και θα τις δυναμώσουν με νέες 
ιδέες, με νέα γνώση. Θα αναλάβουν να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν νέες στρατηγικές, για την εξωστρέφεια, για 
την ψηφιακή μετάβαση, για τη βιωσιμότητα. 

Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά επιχειρηματιών και στελε-
χών, που πέρα από τις δεξιότητες, θα διαθέτουν ενσυναί-
σθηση, όραμα και αξίες.  

Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν κι εσάς».

ΑνΑΓΟρεΥτηκε επιτιΜΟσ ΔιΔΑκτωρ  
τΟΥ πΑνεπιστηΜιΟΥ πειρΑιωσ  

Ο Γ. χΑτΖηΘεΟΔΟσιΟΥ

«Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά επιχειρη-
ματιών και στελεχών, που πέρα από τις 
δεξιότητες, θα διαθέτουν ενσυναίσθη-
ση, όραμα και αξίες. Χρειαζόμαστε αν-
θρώπους σαν κι εσάς»
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Επίσης εστίασε στα διδάγματα που έλαβε από τους 
αείμνηστους γονείς του, Αναστάσιο και Κυριακή, έκανε 
αναδρομή στα χρόνια που φοιτούσε στα έδρανα του ίδιου 
Πανεπιστημίου, τόνισε την καθοριστική συμβολή της οικο-
γένειας του, της συζύγου του Χρύσας και των παιδιών του 
Τάσου και Ιωάννας και μίλησε για την επαγγελματική του 
εξέλιξη αλλά και την ενασχόληση του με τα κοινά και το 
έργο του. Από τα χρόνια που ήταν ο νεότερος πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, και τη 
θητεία του ως Διοικητής Νοσοκομείου –και πάλι ο νεότε-
ρος στα 30 του χρόνια- στο πρώην Λοιμωδών της Αγίας 
Βαρβάρας, μέχρι την ενασχόληση του με τον Επιμελητη-
ριακό θεσμό ως Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών.

Το τελετουργικό ξεκίνησε με τις προσφωνήσεις από τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Άγγελο 
Κότιο, από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαί-
δευσης Καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη, ακολούθησε 
η παρουσίαση του έργου του Τιμώμενου (Laudatio) από 
τον Πρόεδρο του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας Καθηγητή Βασίλειο Δεδούση.

Μετά την αναγόρευση του Τιμώμενου, ακολούθησαν 
η ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος της Σχολής, 
της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος, η 

περιένδυση του κ. Χατζηθεοδοσίου με την 
τήβεννο του Πανεπιστημίου, η επίδοση του 
Διπλώματος, των κειμένων του Ψηφίσματος 
και της Αναγόρευσης και η τελετή έκλεισε 
με την ομιλία του Προέδρου του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παραβρέ-
θηκε εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο 
Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, 
ενώ μεταξύ των πολιτικών ήταν ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η 
Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, ο Υφυ-
πουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μι-
χάλης Παπαδόπουλος και η Υφυπουργός 
Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και οι 
ευρωβουλευτές της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ 
και Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Παρέστησαν επίσης οι βουλευτές της ΝΔ: Γιώργος Βλά-
χος, Σοφία Βούλτεψη, Άννα Καραμανλή, Δημήτρης Μαρ-
κόπουλος, Σάββας Χιονίδης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: 
Γιώργος Βαρεμένος, Δημήτρης Βίτσας, Θεόδωρος Δρί-
τσας, Χαρά Καφαντάρη, Γιάννης Μπαλάφας, Μαριλίζα Ξε-
νογιαννακοπούλου, Πάνος Σκουρλέτης, Γιώργος Τσίπρας, 
ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης και οι 
βουλευτές του κόμματος: Νάντια Γιαννακοπούλου, Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, Κώστας Σκανδαλίδης, και ο Γραμματέας του 
ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής και εκπρόσωποι του 
ΜέΡΑ25 και της Ελληνικής Λύσης.

Από τον χώρο της πολιτικής ακόμη έδωσαν το «παρών» 
η πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελ-
λάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος 
Χρηστίδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Στέφανος Τζουμάκας, 
ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Γιάννης Δι-
αμαντίδης και η Μιλένα Αποστολάκη.

Παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώρα-
λης, πολλοί ακόμη Δήμαρχοι από Δήμους της Αττικής και 
δεκάδες

 Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων. Ηχηρό ήταν 
το «παρών» και από επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και 
ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
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Η ασφαλιστική αγορά στη Χώρα μας, διαχρονικά,  αναπτύ-
χθηκε από τους ασφαλιστές/ασφαλιστικούς διαμεσολαβη-

τές, με όποια ονομασία και αν έδρασαν και δρουν (πράκτορες 
/ ασφαλιστικοί  σύμβουλοι, Μεσίτες, Συντονιστές / managers / 
διευθυντές  γραφείων ασφάλισης κλπ), οι οποίοι με τη φυσική 
τους  παρουσία και μέσα από την δουλειά  τους,  πρόσφεραν 
σε εκατομμύρια  συνανθρώπους μας  την εξασφάλιση της πε-
ριουσίας τους και της ζωής τους, από τους κινδύνους που τους 
απειλούν. 

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποτέλεσαν ένα σημαντικό 
παράγοντα  για την ανάπτυξη, γιγάντωση αλλά και την αξιοπι-
στία  της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας στη Χώρα μας.

Τα πρόσωπα  αυτά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης  αλλά και 
ανθρωπιάς,   «σάρωσαν»  για δεκαετίες και εξακολουθούν να   
το πράττουν καθημερινά, σε όλη την Ελλάδα, κάθε πόλη ως 
το πιο μικρό χωριό της, μπήκαν σε κάθε επιχείρηση – μικρή ή 
μεγάλη -  και κάθε σπίτι, έσκυψαν στα προβλήματα του κόσμου, 
ακούγοντας τις αγωνίες κάθε ενός  για το μέλλον του και αυτό 
των παιδιών  τους και των γονιών τους, τις αρρώστιες τους, τα 
οικονομικά τους   προβλήματα, τα όνειρά τους. 

Ανέλυσαν  με υπομονή, στον κάθε ένα  ξεχωριστά, όλες τις 
πιθανές λύσεις,  που  πρόσφεραν  τα διαθέσιμα ασφαλιστικά 
προγράμματα των Εταιρειών,  για την εξασφάλιση και  ηρεμία 
τους. Σε  μεγάλο δε βαθμό, αφουγκραζόμενοι  τις ανάγκες της 
Κοινωνίας, έδωσαν ώθηση  στις Εταιρείες να προσαρμόσουν  
τα  προγράμματά  τους στις ανάγκες αυτές αλλά  και να δημι-
ουργήσουν νέα.  

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές ήταν και εξακολουθούν  να 
είναι, παρόντες, δίπλα στον Καταναλωτή/ασφαλισμένο, κάθε 
φορά που τον   χρειάζεται, για το καλό  και το κακό, μέρα – νύ-
χτα,  όπου και αν βρίσκονται (εκεί που έπαθαν το αυτοκινητι-
κό τους ατύχημα, εκεί που κάηκε ή πλημμύρισε η επιχείρησή  
τους, στο νοσοκομείο/δίπλα στο κρεββάτι του πόνου, ακόμα και 
στο θάνατο  κλπ) για να  του δώσουν συμβουλές, να τον καθο-
δηγήσουν στις ενέργειες που πρέπει  να κάνει για να αποζημιω-
θεί  και να τον   διαβεβαιώσουν και καθησυχάσουν ότι, με βάση 
το ασφαλιστήριο  συμβόλαιό  του,  θα καλυφθεί οικονομικά και 
δεν θα αντιμετωπίσει  οικονομικό πρόβλημα. 

Ο ρόλος των διαμεσολαβητών είναι σημαντικός, αφού εκτεί-
νεται σε όλο το φάσμα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, 
από την πρώτη επικοινωνία και την ανάλυση των αναγκών του 
Καταναλωτή, μέχρι τη σύναψη του συμβολαίου, τη συμβολή 
του, μετά την έλευση του κινδύνου, στην άμεση αποζημίωση 
και γενικά  συνίσταται στο να προσανατολίσει τον ασφαλισμένο 
στην βέλτιστη λύση κάλυψής του και τη διαχείριση του κινδύ-
νου όταν αυτός   επέλθει.

Οι διαμεσολαβητές αυτοί, ασκούν το επάγγελμά τους (στην 
ουσία λειτούργημα)  με υψηλές,  εξαιρετικές γνώσεις, έχοντας 
πάρει την  άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από 
αυστηρές και απαιτητικές εξετάσεις, με χιλιάδες ώρες επιμόρ-

φωσης – ακόμα και από  διεθνείς  οργανισμούς (GAMA, Mdrt  
κλπ) -  χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης από τις Εταιρείες τους και 
την αμέριστη υποστήριξή τους από αυτές  (επιμορφωτική,  
οικονομική και δημιουργία  αξιόπιστων ασφαλιστικών προ-
γραμμάτων)  αλλά και από τα επαγγελματικά Σωματεία τους 
και ανεξάρτητους Φορείς,  με επαναλαμβανόμενες,  σε τακτά 
διαστήματα, δεκάδες ώρες επίσημης επαναπιστοποίησης των 
γνώσεών τους - απαραίτητης για την διατήρηση  της άδειάς 
τους  - και με αυστηρό Νομοθετικό πλαίσιο  άσκησης  του 
επαγγέλματός τους  αλλά  και συνεχή   εποπτεία  από  Κρατι-
κές Εποπτικές Αρχές  (Τράπεζα της Ελλάδος/Διεύθυνση Επο-
πτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) αλλά και από τους Συντονιστές/
managers/διευθυντές  γραφείων ασφάλισης.  

Οι πιο πάνω απαιτήσεις  έχουν δημιουργήσει ένα σώμα επαγ-
γελματιών,  με υψηλά στάνταρτ ποιότητας  για την δημιουργία 
ασφαλιστικής συνείδησης  στους καταναλωτές/ασφαλισμέ-
νους και  την υποστήριξη αυτής, με συμβουλές και συνεχείς  
παρεμβάσεις.

Είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι η δουλειά μας, με τη φυσι-
κή μας παρουσία δίπλα στον Καταναλωτή/ασφαλισμένο, δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί  με απρόσωπα  δίκτυα, τηλεφωνικά  
κέντρα, ιστότοπους, mail, γκισέ Τραπεζών  κλπ,  που τις περισ-
σότερες  φορές - να πούμε καλύτερα: πάντα  - η απρόσωπη 
φωνή και επικοινωνία, δεν έχει   τις γνώσεις, εκπαίδευση αλλά 
και εποπτεία,  προϋποθέσεις που  σε κάθε περίπτωση   δεν  
είναι δυνατόν να ελεγχθούν.

Τέλος όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα απρόσωπα   δίκτυα 
-  ακόμα και αυτοί  που βλέπουμε  πίσω από το γκισέ  και γυαλί 
των   Τραπεζών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, έστω και αν  είναι 
πιστοποιημένοι ασφαλιστές, όπως προβλέπει ο Νόμος,  δεν 
έχουν ως πρώτη επαγγελματική δραστηριότητα  την προώθη-
ση των ασφαλιστικών εργασιών, αλλά είναι κύρια και πρώτα 
απ’ όλα  υπάλληλοι – Τραπεζικών  ασφαλιστικών και λοιποί ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων - με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δεί-
ξουν και αναπτύξουν την ασφαλιστική  σκέψη, νοοτροπία  και 
αξιοπιστία ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που μέρα νύχτα  
τον απασχολεί η  ασφάλιση και η βελτίωση των υπηρεσιών  του,  
προς τον ασφαλισμένο/καταναλωτή και δίνει όλο του το «είναι» 
στην ιδέα αυτή.

ΦΥΣΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ: Αυτή είναι η  καλύτερη και πιο αξιόπιστη 
λύση στην   προώθηση των ασφαλιστικών εργασιών, αφού τα 
μέλη τους  βρίσκονται σε  διαρκή επαφή με τους Καταναλωτές/
ασφαλισμένους, «πρόσωπο με πρόσωπο» και  η λαϊκή σοφία  
το  γνωρίζει,  λέγοντας και πιστεύοντας  ότι «το πρόσωπο είναι 
σπαθί – είναι ο καθρέπτης  της  ψυχής» και αυτή τη ψυχή κατα-
θέτουμε καθημερινά.

Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας και με  αυτή την ιδέα να  
εμπεδωθεί και αναπτυχθεί η ασφαλιστική   ιδέα  στη Χώρα μας. 

Η Ένωσή μας θα αγωνισθεί με όλες τις δυνάμεις της για το 
σκοπό αυτό.

Θεσεισ τησ εσΑπε  
ΓιΑ τΟ ΔιΑχρΟνικΟ ερΓΟ των φΥσικων ΔικτΥων
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αγορες χρηματος - κεΦαλαιου

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

αγορες χρηματος - κεΦαλαιου

Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στο τέλος του 
πρώτου τριμήνου του 2022, εμφανίζει στο σύνολό του 

θετικά αποτελέσματα, με το συνολικό ύψος των υπό δια-
χείριση κεφαλαίων και ακινήτων στα €22,4 δισ. αυξημένο 
κατά 0,88% από την 31.12.2021 συνεχίζοντας την αυξητική 
τροχιά που ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Ιούνιο 2020.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.03.2022 
αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2021

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχεί-
ρισης:

● Με 31.03.2022, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχει-
ρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μείωση του συ-
νολικού ενεργητικού κατά 3,3 % από την αρχή του έτους,
αλλά από την 31.3.2021 τα ενεργητικά ήταν αυξημέ-
να κατά 21,7%, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείρι-
ση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €10,76 δισ. (ΟΣΕΚΑ 
ν.4099/12 €7,78 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2,97 δισ.).
● Οι εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ το πρώτο τρίμηνο 
του 2022 ήταν ύψους €42 εκ. συνεχίζοντας την θετική τους 
πορεία για όγδοο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με συνολικές εισ-
ροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο 2020 άνω των € 3 δισ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητι-
κά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες ακολουθώντας την αρ-
νητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών 
και στρατιωτικών εντάσεων.
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι στην κατηγορία των Μετοχι-
κών ΟΣΕΚΑ Ελλάδας οι 35 από τους 42 ΟΣΕΚΑ υπεραπόδο-
σαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. -1,55%, με αποδόσεις που 
έφτασαν μέχρι +2,39%.
● Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των υπό δι-
αχείριση κεφαλαίων από μέλη της Ε.Θ.Ε. την 31.03.2022, κα-
τέγραψε επίσης αύξηση στα ενεργητικά κατά 2,98% από την 
αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €7.693 εκ. Στα μέλη 
της Ε.Θ.Ε. έχουν προστεθεί η KM cube Asset Management 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η AssetWise Capital Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.
● Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσε-
ων (Ο.Ε.Ε.) όπου περιλαμβάνεται και η Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ., 
το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. ανέρχεται σε €303,7 
εκ. Στα μέλη της Ε.Θ.Ε. που διαχειρίζονται Ο.Ε.Ε. έχουν προ-
στεθεί η Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η EOS Capital Partners 
Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. και η SouthBridge Advisors Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
● Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων 
σε ακίνητα με 31.12.2021 (τελευταία δημοσιευμένα στοι-
χεία), αυξήθηκε κατά 17,64% στα €3.609 εκ. σε σχέση με την 
30.12.2020.

η ΑΓΟρΑ των σΥλλΟΓικων επενΔΥσεων 
τΟ 1ο τριΜηνΟ τΟΥ 2022
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1 3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών 337.596,47 34.533,60 0,01% 9,7759 -4,28%
2 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό 6.531.434,12 1.179.533,36 0,20% 5,5373 -4,47%
3 ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 23.021.038,92 1.897.265,37 0,32% 12,1338 -10,60%
4 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 56.556.356,87 10.151.699,84 1,72% 5,5711 -8,91%
5 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 2.509.678,65 441.018,19 0,07% 5,6906 -8,75%
6 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC 69.864.072,23 5.784.847,35 0,98% 12,0771 -4,59%
7 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 48.759,61 4.010,65 0,00% 12,1575 -4,51%
8 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 3.930.996,94 39.492,88 0,01% 99,5369 -6,34%
9 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 5.604.098,40 1.090.007,53 0,18% 5,1413 -6,59%
10 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 9.106.991,77 69.746,35 0,01% 130,573 -10,15%
11 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 11.172.131,16 558.668,91 0,09% 19,9978 -10,23%
12 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 123.801.408,94 6.646.051,07 1,12% 18,6278 -11,82%
13 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 59.980.735,91 3.150.115,49 0,53% 19,0408 -11,68%
14 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 82.771.101,06 16.919.277,09 2,86% 4,8921 -5,20%
15 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 39.346.700,19 7.781.946,19 1,32% 5,0562 -4,97%
16 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) 103.401,20 9.713,95 0,00% 10,6446 -3,35%
17 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.149.243,84 108.485,51 0,02% 10,5935 -3,44%
18 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) 814.058,69 78.205,45 0,01% 10,4092 -3,50%
19 ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.607.807,74 108.607,15 0,02% 14,8039 -10,32%
20 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 190.396,36 12.659,91 0,00% 15,0393 -10,20%
21 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Β)  186.587,98 12.949,69 0,00% 14,4087 -10,44%
22 ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 12.355.413,20 4.183.064,81 0,71% 2,9537 -8,22%
23 ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού  567.789,51 71.249,51 0,01% 7,969 -9,76%
24 Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας 4.585.346,75 677.785,02 0,11% 6,7652 -5,04%
25 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 38.346.833,81 4.053.940,21 0,69% 9,4592 -2,00%
26 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 8.398.373,49 664.513,15 0,11% 12,6384 -2,57%
27 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 81.762.735,40 5.315.666,00 0,90% 15,3815 -6,21%
28 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 15.051.960,80 443.317,54 0,07% 33,953 -10,45%
29 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 59.173.724,37 50.051.994,78 8,46% 1,1823 3,85%
30 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 212.105.080,90 130.105.203,28 21,99% 1,6303 -3,87%
31 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 83.626.019,72 5.587.516,11 0,94% 14,9666 -6,21%
32 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 886.314,52 26.473,65 0,00% 33,4791 -10,45%
33 EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 9.500.674,40 757.427,42 0,13% 12,5434 3,97%
34 EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 66.821.994,80 15.351.670,12 2,59% 4,3528 -2,45%
35 EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 29.343.720,43 9.712.803,36 1,64% 3,0211 -10,53%
36 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 25.044.979,63 2.601.545,49 0,44% 9,627 -1,86%
37 EUROBANK I (LF) Global Bond 1.361.083,48 105.963,50 0,02% 12,8448 -2,43%
38 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 35.408.779,00 2.154.843,10 0,36% 16,4322 -5,97%
39 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 5.179.735,85 136.436,03 0,02% 37,9646 -10,17%
40 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 5.011.177,29 502.434,57 0,08% 9,9738 -5,66%
41 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 8.141.483,93 6.784.264,52 1,15% 1,2001 4,04%
42 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 35.065.181,85 20.876.174,46 3,53% 1,6797 -3,75%
43 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.579.674,19 4.429.732,11 0,75% 4,4201 -2,33%
44 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 3.560.790,29 1.134.078,28 0,19% 3,1398 -10,24%
45 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 1.216.691,28 96.999,08 0,02% 12,5434 3,97%
46 EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 3.969.243,01 912.729,91 0,15% 4,3488 -2,46%
47 INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) 472.225,72 45.410,48 0,01% 10,399 -3,67%
48 INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) 191.838,14 18.505,69 0,00% 10,3664 -3,63%
49 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 3.389.780,50 357.292,87 0,06% 9,4874 -2,00%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Oμολογιακά αμοιβαία κεφάλαια Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 
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50 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 7.111.407,95 605.006,11 0,10% 11,7543 -3,80%
51 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.712.963,84 42.791,51 0,01% 40,0305 1,54%
52 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.914.962,48 953.433,78 0,16% 45,011 -10,13%
53 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό  3.505.212,09 88.675,57 0,01% 39,5285 1,42%
54 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 117.443.195,48 2.754.199,97 0,47% 42,6415 -10,58%
55 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.363.146,03 117.836,05 0,02% 20,0545 -10,01%
56 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11.717.814,42 825.551,34 0,14% 14,1939 -5,37%
57 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 30.079.327,34 1.589.263,39 0,27% 18,9266 -4,48%
58 MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 4.842.276,13 357.769,41 0,06% 13,5346 0,59%
59 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A 5.931.052,65 5.177,49 0,00% 1145,55 -2,06%
60 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B 34.405.902,80 29.162,81 0,00% 1179,79 -2,04%
61 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 358.697,30 50.458,56 0,01% 7,1088 -11,84%
62 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 26.272.145,40 1.805.660,54 0,31% 14,5499 -11,57%
63 Optima smart cash ομολογιακό (R) 11.965.142,83 2.415.758,58 0,41% 4,953 -5,95%
64 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL 10.405.899,01 1.097.308,70 0,19% 9,48 -1,56%
65 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL 10.144.201,08 1.059.560,98 0,18% 9,5731 3,95%
66 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE 403.989,90 42.697,37 0,01% 9,4617 -1,99%
67 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 3.229.946,68 332.326,52 0,06% 9,7192 -5,98%
68 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 23.317.793,81 14.305.264,46 2,42% 1,63 -3,88%
69 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund  203.873,12 16.108,57 0,00% 12,6562 -2,57%
70 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 26.162.749,37 1.701.179,47 0,29% 15,3792 -6,22%
71 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 2.369.434,79 69.790,19 0,01% 33,9508 -10,45%
72 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.374.217,98 1.162.371,21 0,20% 1,1823 3,84%
73 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund  16.819.386,81 1.383.241,08 0,23% 12,1594 -6,63%
74 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond  2.246.291,21 85.471,64 0,01% 26,2811 -10,59%
75 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 1.137.206,06 122.768,40 0,02% 9,263 -6,46%
76 THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 2.974.492,99 495.744,70 0,08% 6 -6,05%
77 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών 27.813.877,02 3.211.471,78 0,54% 8,6608 -4,92%
78 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων  361.061.267,70 112.261.740,61 18,97% 3,2162 -6,48%
79 ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 86.012.087,29 11.180.630,17 1,89% 7,693 -6,66%
80 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 41.415.802,16 4.294.673,70 0,73% 9,6435 -8,90%
81 ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.605.476,30 2.672.333,04 0,45% 7,7107 -0,03%
82 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡ. ΕΠΕΝΔ. - ΟΜΟΛ. 26.051.658,21 1.989.847,97 0,34% 13,0923 -2,81%
83 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.770.590,91 501.761,58 0,08% 11,5007 4,98%
84 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 144.009.514,53 5.419.600,72 0,92% 26,572 -10,89%
85 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 18.738.705,81 1.549.887,25 0,26% 12,0904 -5,90%
86 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) 6.234.230,63 2.024.578,87 0,34% 3,0793 -7,27%
87 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 29.796.409,86 19.842.642,61 3,35% 1,5016 -7,20%
88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 890.018,46 82.196,45 0,01% 10,8279 -5,71%
89 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 11.029.558,84 1.310.269,32 0,22% 8,4178 -5,87%
90 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 11.607.153,59 1.096.836,17 0,19% 10,5824 -4,55%
91 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 11.957.963,17 3.331.239,08 0,56% 3,5896 -4,71%
92 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) 59.322,90 5.556,41 0,00% 10,6765 -4,42%
93 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 17.791.883,57 1.604.534,94 0,27% 11,0885 -5,61%
94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 333.838.743,30 30.553.305,43 5,16% 10,9264 -5,83%
95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 17.643.673,19 1.510.747,34 0,26% 11,6788 -11,91%
96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 36.003.316,00 2.402.420,76 0,41% 14,9863 -12,15%
97 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 25.865.012,34 2.199.823,48 0,37% 11,7578 -11,77%
98 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) 4.059.061,05 421.960,62 0,07% 9,6195 -4,72%
99 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) 115.694.778,40 23.383.911,67 3,95% 4,9476 -4,82%
100 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) 14.082.594,29 1.455.010,02 0,25% 9,6787 -4,67%
101 EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 327.291,78 33.658,53 0,01% 9,7239 -5,70%
102 EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund  2.565.614,52 264.918,64 0,04% 9,6845 -6,08%
103 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» 264.600,11 47.495,05 0,01% 5,5711 -7,69%
104 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» 76.681,10 6.349,31 0,00% 12,0771 -4,14%
105 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» 810.515,92 165.678,42 0,03% 4,8921 -4,59%
106 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) 374.905,59 121.675,82 0,02% 3,0812 -2,49%
 ΣΥΝΟΛΑ 3.042.618.281,40 591.699.204,71 100,00%  -5,40%

-5,42%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022
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1 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  14.419.926,65 1.219.894,40 0,21% 11,8206 4,95%
2 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 41.899.135,17 4.264.389,54 0,74% 9,8254 5,08%
3 3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 1.480.012,21 86.964,29 0,02% 17,0186 5,47%
4 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 15.841.221,46 4.545.992,70 0,79% 3,4847 3,65%
5 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 386.463,48 150.108,22 0,03% 2,5746 -54,02%
6 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 9.421.532,72 2.069.018,57 0,36% 4,5536 4,20%
7 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 258.526.112,52 23.754.249,75 4,11% 10,8834 3,29%
8 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 7.029.726,64 604.325,84 0,10% 11,6323 3,73%
9 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ 19.898.004,21 882.175,00 0,15% 22,5556 4,25%
10 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 59.816.894,01 2.195.731,86 0,38% 27,2423 -3,05%
11 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 178.823,03 6.269,41 0,00% 28,5231 -2,72%
12 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I 1.918.061,66 16.301,14 0,00% 117,6643 -8,84%
13 ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R 7.191.942,09 1.404.245,78 0,24% 5,1216 -9,14%
14 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 9.127.453,96 59.406,38 0,01% 153,6443 0,43%
15 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 64.768.137,58 4.300.670,94 0,74% 15,06 0,10%
16 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic  74.279.331,95 5.316.267,62 0,92% 13,9721 4,03%
17 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO 

Institutional 20.999.827,34 1.385.443,93 0,24% 15,1575 4,66%
18 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 987.139,72 70.071,55 0,01% 14,0876 -9,61%
19 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.186.336,84 83.187,22 0,01% 14,261 -9,44%
20 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Β) 1.240.191,63 88.337,84 0,02% 14,0392 -9,63%
21 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Ι) 529.243,27 36.678,62 0,01% 14,4292 -9,23%
22 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων B) 1.349.456,08 91.105,56 0,02% 14,812 2,79%
23 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 3.263.056,07 218.598,46 0,04% 14,9272 2,94%
24 ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 1.094.409,94 71.693,47 0,01% 15,2651 3,29%
25 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 14.758.300,62 9.293.623,53 1,61% 1,588 -7,35%
26 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 36.186.877,83 151.168.652,63 26,16% 0,2394 2,53%
27 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 1.815.196,39 1.142.657,96 0,20% 1,5886 -7,35%
28 EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 19.276.005,30 6.125.869,20 1,06% 3,1467 -6,89%
29 EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 46.124.213,20 9.600.831,52 1,66% 4,8042 2,62%
30 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 7.452.041,95 4.097.110,56 0,71% 1,8189 -7,06%
31 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 12.003.925,39 43.571.556,81 7,54% 0,2755 3,07%
32 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.503.084,71 295.387,49 0,05% 5,0885 3,13%
33 EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού  174.606,95 55.527,14 0,01% 3,1445 -6,89%
34 EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 3.306.193,54 687.797,26 0,12% 4,8069 2,62%
35 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 2.074.958,88 1.333.102,64 0,23% 1,5565 -7,42%
36 INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 14.612.174,34 442.379,22 0,08% 33,0309 -7,16%
37 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 55.861.089,63 5.377.391,41 0,93% 10,3881 2,90%
38 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.503.359,15 229.947,37 0,04% 10,8867 3,34%
39 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 34.354.447,52 3.228.224,19 0,56% 10,6419 1,23%
40 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC 3.200.866,11 757.452,74 0,13% 4,2258 -7,80%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 
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41 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 14.372.822,77 9.492.656,25 1,64% 1,5141 4,05%

42 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.211.970,86 180.588,17 0,03% 28,8611 -0,36%
43 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A 843.299,94 585,61 0,00% 1440,03 -11,49%
44 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B 7.538.899,57 5.208,80 0,00% 1447,34 -11,48%
45 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A 3.407.998,98 1.114,87 0,00% 3056,87 -6,34%
46 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B 30.918.041,19 9.911,02 0,00% 3119,56 -6,33%
47 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 83.709.341,96 6.167.351,72 1,07% 13,573 6,10%
48 Optima ελληνικό μετοχικό (R)  17.534.181,51 14.945.320,04 2,59% 1,1732 5,20%
49 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) 1.363.104,50 128.496,21 0,02% 10,6081 5,55%
50 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) 8.272.794,31 782.773,17 0,14% 10,5686 5,08%
51 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) 2.667.743,54 271.693,42 0,05% 9,8189 -10,03%
52 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) 14.170.391,17 1.469.753,21 0,25% 9,6413 -10,41%
53 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 119.741,83 75.423,41 0,01% 1,5876 -7,35%
54 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 19.536.802,84 81.593.544,54 14,12% 0,2394 2,53%
55 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 231.474,52 145.844,80 0,03% 1,5871 -7,35%
56 Phoenix ελληνικό μετοχικό 923.059,44 2.131.637,17 0,37% 0,433 1,74%
57 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.209.145,49 2.331.656,77 0,40% 0,9475 1,76%
58 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 61.072.281,50 1.295.283,42 0,22% 47,1497 5,58%
59 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 9.379.804,55 2.155.561,12 0,37% 4,3514 -6,39%
60 YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού 8.433.177,15 10.790.049,55 1,87% 0,7816 1,49%
61 Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) 983.620,27 93.834,28 0,02% 10,4825 -9,26%
62 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85.483.938,19 20.551.476,04 3,56% 4,1595 3,68%
63 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.870.325,29 31.242.315,43 5,41% 1,5962 -0,34%
64 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 67.972,98 6.910,35 0,00% 9,8364 7,18%
65 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 3.695.893,13 769.009,68 0,13% 4,806 -5,24%
66 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 13.178.609,21 2.757.149,20 0,48% 4,7798 -5,63%
67 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 27.627.346,00 2.819.800,43 0,49% 9,7976 6,87%
68 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) 2.516.928,85 653.230,49 0,11% 3,853 1,34%
69 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  4.605.238,48 205.306,49 0,04% 22,431 5,35%
70 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 11.167.340,35 641.179,99 0,11% 17,4169 -7,58%
71 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 14.049.820,89 941.964,64 0,16% 14,9154 6,21%
72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 54.194.416,69 38.266.667,09 6,62% 1,4162 5,77%
73 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  5.461.036,48 475.728,27 0,08% 11,4793 -9,63%
74 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 39.955.530,30 13.812.561,57 2,39% 2,8927 -10,01%
75 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 77.688,92 6.774,46 0,00% 11,4679 -9,29%
76 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 19.068.410,36 1.208.559,15 0,21% 15,7778 -7,97%
77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 622.255,57 128.433,01 0,02% 4,845 2,82%
78 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 9.237.296,34 711.917,09 0,12% 12,9752 5,78%
79 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 158.546.602,20 31.467.142,98 5,45% 5,0385 5,30%
80 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 58.336.323,36 4.692.183,13 0,81% 12,4327 5,86%
81 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές 1.865.285,07 391.776,68 0,07% 4,7611 -4,78%
82 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών 9.628,01 1.000,00 0,00% 9,628 -3,72%
83 TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού 11.658.695,86 1.752.837,76 0,30% 6,6513 -10,72%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.736.236.062,16 577.900.851,20 100,00%  -2,00%

-1,83%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) 26.396.563,73 2.633.732,68 5,19% 10,0225 -0,14%

2 ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 9.445.109,83 2.983.111,65 5,88% 3,1662 -0,14%
3 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 29.572.396,05 13.308.482,99 26,23% 2,2221 -0,18%
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) 180.883.021,70 15.638.114,96 30,83% 11,5668 -0,18%
5 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμ. ΚΑΕ) 6.802.561,19 1.181.866,97 2,33% 5,7558 -0,22%
6 ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ. Κ.Α.Ε 37.710.304,54 2.708.530,54 5,34% 13,9228 -0,26%
7 INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμ. Καθ. Αξίας Ενεργητικού 37.662.958,30 3.717.980,92 7,33% 10,1299 -0,26%
8 EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμ. Καθ. Αξίας Ενεργητικού 21.600.105,95 6.887.913,30 13,58% 3,1359 -0,27%
9 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 5.618.348,42 1.668.658,23 3,29% 3,367 -0,36%

ΣΥΝΟΛΑ 355.691.369,71 50.728.392,25 100,00%  -0,22%
-0,22%

1 Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) 12.701.234,41 1.280.440,22 0,42% 9,9194 1,73%
2 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 934.865,38 75.661,68 0,02% 12,3559 0,55%
3 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 245.212,82 68.357,60 0,02% 3,5872 0,30%
4 Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) 435.875,31 41.487,30 0,01% 10,5062 0,25%
5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 4.333.892,07 1.211.487,19 0,40% 3,5773 0,01%
6 THETIS Μικτό 1.944.690,90 957.711,88 0,31% 2,0306 -0,52%
7 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 11.720.479,02 703.470,41 0,23% 16,6609 -0,88%
8 TRITON Μικτό 26.839.814,78 2.718.597,55 0,89% 9,8727 -1,11%
9 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.020.295,46 3.547.717,10 1,16% 15,2268 -1,45%
10 3Κ Α/Κ Μικτό  5.363.895,74 1.090.129,63 0,36% 4,9204 -1,82%
11 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 719.580,03 49.353,21 0,02% 14,5802 -1,86%
12 Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ 928.295,70 383.988,01 0,13% 2,4175 -1,97%
13 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 1.117.486.792,61 142.038.299,48 46,53% 7,8675 -1,98%
14 ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό  23.965.804,41 1.879.202,83 0,62% 12,7532 -2,28%
15 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι 2.385.566,77 19.789,91 0,01% 120,5446 -2,46%
16 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ 18.742.825,86 2.079.314,97 0,68% 9,0139 -2,57%
17 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 600.333.054,58 27.991.113,21 9,17% 21,4473 -2,58%
18 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 8.877.093,61 535.019,94 0,18% 16,5921 -2,59%
19 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 467.414,48 36.524,28 0,01% 12,7974 -2,62%
20 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 44.376.807,17 3.239.980,81 1,06% 13,6966 -2,65%
21 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 83.023.353,01 5.959.367,21 1,95% 13,9316 -2,68%
22 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87.633.222,70 6.066.741,95 1,99% 14,4449 -2,79%
23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό  18.928.672,41 937.723,01 0,31% 20,1858 -2,96%
24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 49.922.478,53 15.911.070,36 5,21% 3,1376 -2,97%
25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό  20.773.400,59 1.825.289,53 0,60% 11,3809 -3,35%
26 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B 12.182.967,41 12.383,66 0,00% 983,79 -3,43%

ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Α/Α ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MIKTA

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια μικτά Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022
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ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Mετοχικά Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 

27 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A 554.371,70 558,65 0,00% 992,35 -3,44%
28 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) 7.018.452,72 990.227,43 0,32% 7,0877 -3,94%
29 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 2.339.572,36 121.755,71 0,04% 19,2153 -4,17%
30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) 27.368.641,85 2.824.330,47 0,93% 9,6903 -4,24%
31 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 25.826.136,53 4.845.494,19 1,59% 5,3299 -4,42%
32 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό  16.171.465,47 872.487,63 0,29% 18,5349 -4,49%
33 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO 11.453.121,11 2.861.330,07 0,94% 4,0027 -4,93%
34 TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class 6.881.350,64 699.422,26 0,23% 9,8386 -5,08%
35 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 21.130.152,95 1.442.464,83 0,47% 14,6486 -5,50%
36 INTERLIFE Μικτό  20.123.930,34 1.516.343,11 0,50% 13,2714 -5,54%
37 EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 17.728.988,31 16.928.397,07 5,55% 1,0473 -5,79%
38 PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 5.999.139,15 5.721.430,15 1,87% 1,0485 -5,80%
39 PRELIUM B (LF) Total Return 957.490,24 82.545,98 0,03% 11,5995 -6,04%
40 GMM WORLD BALANCED FUND 2.658.086,29 412.569,10 0,14% 6,4428 -6,08%
41 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) 3.816.304,93 308.785,43 0,10% 12,3591 -6,33%
42 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAIN. BALANCED FUND (I) 4.757.105,00 444.321,57 0,15% 10,7064 -6,34%
43 PRELIUM A (LF) Total Return 2.276.509,19 219.317,07 0,07% 10,38 -6,35%
44 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAIN. BALANCED FUND (P) 27.614.904,92 2.649.656,08 0,87% 10,4221 -6,60%
45 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 10.003.256,99 1.082.699,46 0,35% 9,2392 -6,69%
46 Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 814.537,09 52.030,39 0,02% 15,655 -7,04%
47 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 86.726.734,80 5.852.121,05 1,92% 14,8197 -7,63%
48 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 1.826.884,06 171.007,98 0,06% 10,683 -7,93%
49 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 56.719.612,38 22.068.238,70 7,23% 2,5702 -8,13%
50 ATTICA Μικτό Εξωτερικού 14.764.389,49 4.371.701,03 1,43% 3,3773 -8,84%
51 EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund  4.498.906,16 4.316.084,34 1,41% 1,0424 -6,78%
52 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional 4.994,57 500,00 0,00% 9,9891 -0,11%
53 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» 7.485.508,79 750.787,83 0,25% 9,9702 -0,30%
54 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic 8.884.940,02 891.147,57 0,29% 9,9702 -0,30%
55 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» 45.019.118,44 2.099.062,39 0,69% 21,4473 -2,00%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.650.712.192,25 305.257.040,45 100,00%  -3,56%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -3,72%

1 MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 855.058,54 73.807,02 0,05% 11,5851 26,52%
2 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 14.259.226,95 704.038,75 0,47% 20,2535 -4,62%
3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.383.421,18 47.809,20 0,03% 28,9363 -5,27%
4 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 38.692.312,46 1.383.160,97 0,93% 27,9738 -5,51%
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 3.450.409,21 321.123,70 0,22% 10,7448 -5,55%
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 7.613.812,69 524.364,85 0,35% 14,5201 -5,87%
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 9.692.619,85 2.484.329,42 1,67% 3,9015 -5,92%
8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 44.920.729,30 2.175.209,54 1,46% 20,6512 -6,20%
9 S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 15.046.308,43 666.847,91 0,45% 22,5633 -7,28%
10 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 74.278,08 32.014,87 0,02% 2,3201 -7,37%
11 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 19.922.216,35 2.979.878,46 2,00% 6,6856 -7,64%
12 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 8.661.579,80 1.500.323,13 1,01% 5,7731 -7,69%
13 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 257.797,54 128.782,33 0,09% 2,0018 -7,69%
14 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 3.933.990,72 1.975.848,56 1,32% 1,9911 -7,73%
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) 155.847.974,20 15.888.887,40 3,62% 9,8086 -1,96%
2 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 2.597,05 157,00 0,00% 16,5417 -2,14%
3 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 7.790.828,83 494.340,46 0,11% 15,76 -2,34%
4 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 29.464.834,57 1.869.838,24 0,43% 15,758 -2,34%
5 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 144.866,81 9.191,91 0,00% 15,7602 -2,34%
6 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend US 1.548.683,36 98.288,14 0,02% 15,7565 -2,35%
7 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.728.448,08 976.900,09 0,22% 1,7693 -2,63%
8 Optima global selection fund of funds μικτό (R) 5.004.568,67 1.384.123,62 0,32% 3,6157 -2,63%
9 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend 

Global 20.221.148,19 12.381.581,49 2,82% 1,6332 -2,82%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΙΚΤΑ

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Mικτά Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 

15 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 188.441.398,33 94.594.058,24 63,43% 1,9921 -7,73%
16 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend  248.206,39 124.615,26 0,08% 1,9917 -7,74%
17 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 2.196.451,76 1.102.556,05 0,74% 1,9921 -7,74%
18 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 1.522,55 120,00 0,00% 12,6879 -7,94%
19 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I 55.805.556,06 4.351.791,79 2,92% 12,8236 -8,11%
20 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS 96.033,05 4.790,54 0,00% 20,0464 -8,12%
21 EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets 11.412,79 8.776,80 0,01% 1,3003 -8,19%
22 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS 2.473.402,46 205.073,60 0,14% 12,061 -8,26%
23 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 34.088.905,86 2.826.404,34 1,90% 12,0609 -8,26%
24 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD 10.543.474,77 1.236.426,98 0,83% 8,5274 -8,34%
25 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR 64.614.400,81 5.129.327,01 3,44% 12,5971 -8,34%
26 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.195.937,60 58.860,47 0,04% 20,3182 -8,35%
27 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 13.880.284,28 433.862,35 0,29% 31,9924 -8,43%
28 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS 324.942,26 16.264,65 0,01% 19,9785 -8,43%
29 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.933.427,52 96.857,26 0,06% 19,9616 -8,43%
30 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 96.637.693,78 4.840.942,30 3,25% 19,9626 -8,43%
31 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 11.487.802,26 574.980,21 0,39% 19,9795 -8,44%
32 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 212.628,78 189.746,42 0,13% 1,1206 -8,49%
33 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 6.098.144,47 5.443.953,08 3,65% 1,1202 -8,49%
34 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 9.507.521,09 8.488.410,61 5,69% 1,1201 -8,49%
35 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL 

EMERGING MARKETS 16.110,30 14.384,80 0,01% 1,1199 -8,49%
36 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 709.086,65 633.189,45 0,42% 1,1198 -8,49%
37 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤ. Classic  38.760.313,11 1.269.819,43 0,85% 30,5243 -8,73%
38 MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.486.861,30 1.100.174,56 0,74% 5,8962 -9,11%
39 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. Institutional 817.871,66 45.722,19 0,03% 17,8878 -11,29%
40 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. Classic 23.207.854,34 1.345.866,66 0,90% 17,2438 -11,51%
 ΣΥΝΟΛΑ 738.561.005,33 149.134.513,77 100,00%  -7,00%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -7,00%
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1 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 31.501.360,49 2.863.432,58 43,18% 11,0013 -2,86%
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 472.333,61 44.003,16 0,66% 10,7341 -4,51%
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 45.735.848,73 3.723.308,16 56,15% 12,2837 -4,64%
 ΣΥΝΟΛΑ 77.709.542,83 6.630.743,90 100,00%  -4,00%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -4,00%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Ομολογιακά Ενεργητικό 
29/4/2022

Μερίδια 
29/4/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
29/4/2022

Δ% από 
1/1/2022 

10 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 5.919.221,04 3.622.312,41 0,83% 1,6341 -2,82%
11 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 1.194.811,18 731.480,40 0,17% 1,6334 -2,83%
12 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 128.196.886,52 78.448.903,94 17,88% 1,6341 -2,83%
13 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend 

Global 7.095.391,03 4.342.225,31 0,99% 1,634 -2,83%
14 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I  33.369.114,91 3.411.680,55 0,78% 9,7808 -2,93%
15 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 766.896,31 144.112,07 0,03% 5,3215 -2,95%
16 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR 15.305.429,46 1.580.428,51 0,36% 9,6844 -3,01%
17 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 71.082.131,02 13.696.337,89 3,12% 5,1899 -3,15%
18 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low  384.920.277,20 35.607.152,06 8,12% 10,8102 -3,35%
19 PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low  10.033,52 927,87 0,00% 10,8135 -3,35%
20 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 1.669.510,50 154.437,96 0,04% 10,8102 -3,35%
21 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 11.069.659,34 1.024.054,02 0,23% 10,8096 -3,35%
22 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium 10.993.074,01 823.711,02 0,19% 13,3458 -3,93%
23 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium  150.804.197,71 11.299.137,21 2,58% 13,3465 -3,93%
24 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium  99.359,50 7.444,42 0,00% 13,3468 -3,93%
25 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 594.682,36 34.950,14 0,01% 17,0152 -4,29%
26 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 108.543,17 6.380,80 0,00% 17,0109 -4,29%
27 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High  24.341.156,47 1.430.594,70 0,33% 17,0147 -4,29%
28 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 81.282.244,08 5.914.244,77 1,35% 13,7435 -4,32%
29 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 1.455.436,52 562.342,46 0,13% 2,5882 -4,54%
30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 75.520.747,85 17.370.254,04 3,96% 4,3477 -4,90%
31 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 44.113.629,88 31.980.905,42 7,29% 1,3794 -5,81%
32 Eurobank LF FOF - Global Protect 80 121.020.625,95 12.223.761,36 2,79% 9,9004 -5,88%
33 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 26.147.089,64 1.983.253,33 0,45% 13,1839 -6,10%
34 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I  38.993.422,75 3.220.356,35 0,73% 12,1084 -6,74%
35 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 76.777.831,32 62.564.990,64 14,26% 1,2272 -6,75%
36 ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 1.466.690,63 526.829,13 0,12% 2,784 -6,80%
37 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF 

FUNDS (R) 214.139.445,50 102.814.376,60 23,44% 2,0828 -6,90%
38 Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD 16.495.705,94 2.017.275,40 0,46% 8,1772 -6,94%
39 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR 71.130.976,22 6.001.431,04 1,37% 11,8523 -6,94%
40 PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL 23.944.775,15 2.055.691,13 0,47% 11,65 -7,25%
41 PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL 24.167.615,09 2.077.817,63 0,49% 11,63 -7,40%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.861.782.946,44 438.705.291,28 100,00%  -4,07%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -4,07%
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εται-
ριών Ελ λάδος (ΕΑΕΕ) με 

την ευκαιρία της 116ης Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσής 
της διοργάνωσε στις 8 Μαρτίου 
2022 την καθιερωμένη ανοιχτή 
εκδήλωσή της που φέτος είχε 
τίτλο: «Ασφάλιση. Η απάντηση 
στην ανασφάλεια των καιρών» και 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Την εκδήλωσε άνοιξε η απερ-
χόμενη Γενική Διευθύντρια της 
ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, η 
οποία τόνισε πως η εκδήλωση της 
ΕΑΕΕ πραγματοποιείται σε μία 
κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη 
και τον πλανήτη γενικότερα. «Σή-
μερα θα εστιάσουμε στις προ-
κλήσεις της σύγχρονης εποχής 
οι οποίες σχετίζονται με την παν-
δημία και την υγεία, την κλιματική 
αλλαγή και την οικονομία και το 
ρόλο της Ασφάλισης σε αυτές» 
ανέφερε η κ. Αντωνάκη δίνοντας 
το λόγο στον Πρόεδρο της ΕΑΕΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, 
στην ομιλία του αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των συνεχιζόμε-
νων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. «Αν δεν υπάρ-
ξουν ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες γεωπολιτικές, σίγουρα σε 
οικονομικό επίπεδο ο πληθωρισμός που ήδη έχει εμφανιστεί 
θα επιταθεί ενώ η όποια ανάκαμψη τίθεται εν αμφιβόλω», και 
πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. «Υπάρχει 
μία αύξηση της συχνότητας και της έντασης των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής με τη μορφή φυσικών καταστροφών 
ενώ η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει σημαντικά θέματα 
όπως η υγεία, το συνταξιοδοτικό αλλά και την κοινωνία στο 
σύνολό της.»

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας ο ασφαλιστικός 
κλάδος παραμένει ισχυρός και αξιόπιστος, ανέφερε ο Πρό-
εδρος της ΕΑΕΕ. Το 2021 ο τζίρος της ασφαλιστικής αγοράς 
έφτασε τα €4,26 δισ. σημειώνοντας αύξηση €7,7% στην πα-
ραγωγή ασφαλίστρων ενώ παραμένει ο μεγαλύτερος θεσμι-
κός επενδυτής με €17,8 δισ. μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 
Διατηρώντας ίδια κεφάλαια €4,5 δισ. επιβεβαιώνεται για μία 
ακόμη φορά ότι ο ασφαλιστικός κλάδος παραμένει αξιόπι-

στος ακόμη και στις πιο απαιτητικές 
περιόδους. Παρόλ’ αυτά «Διαχρονικά 
και με όλων των αποχρώσεων τις κυ-
βερνήσεις σα χώρα έχουμε επιλέξει 
ο πολίτης να τα περιμένει όλα από το 
Κράτος, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, 
την υγεία αλλά και τις συνέπειες των 
φυσικών καταστροφών», σημείωσε 
ο κ. Σαρρηγεωργίου. Ειδικά για τις 
φυσικές καταστροφές ο Πρόεδρος 
της ΕΑΕΕ τόνισε : «Έχουμε επανει-
λημμένως τονίσει ότι το κόστος αυ-
τών των καταστροφών, που μέχρι 
σήμερα καλύπτονται εν μέρει από το 
ίδιο το κράτος, θα μπορούσε να με-
ταφερθεί στην ασφαλιστική αγορά, 
αν η κυβέρνηση δώσει στους πολίτες 
κίνητρα να ασφαλίσουν τις κατοικίες 
τους, με το σχετικό ασφάλιστρο να 
εκπίπτει. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευ-
τεί σχετικά, με τη θέσπιση φορολο-
γικών κινήτρων, δέσμευση που ανα-
νεώθηκε πέρυσι τέτοιο καιρό στην 
αντίστοιχη εκδήλωσή μας. Όμως 
ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί.»

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακά 
χαμηλότερη ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών και κτιρίων 
στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στο 
αυξημένο δημοσιονομικό κόστος των αποζημιώσεων για φυ-
σικές καταστροφές το οποίο επιβαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Τόνισε την ανάγκη ο πολίτης να γίνει συμμέτοχος 
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. 
Σχετικά με τη συνεργασία Κράτους – Ιδιωτικού Τομέα, η οποία 
έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες, σημείωσε ότι είναι πολύ 
σημαντική για τη διαχείριση του ρίσκου αλλά και για την προ-
σαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή. «Πιστεύω ότι η 
ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα εξαιρετικά χρήσι-
μο, ουσιαστικό και επικουρικό εργαλείο στη μάχη που δίνουμε 
απέναντι στην κλιματική κρίση». Κλείνοντας, ο κ. Στυλιανίδης 
σημείωσε ότι: «Είναι απόλυτα αναγκαίο η χώρα να αυξήσει την 
ασφαλιστική συνείδηση του πολίτη γιατί θα είναι προς όφε-
λος όλων, και κυρίως του ίδιου. Γιατί τα δημόσια οικονομικά 
είναι τα οικονομικά του πολίτη. Η ασφάλιση μπορεί να μας 
οδηγήσει συμπληρωματικά και στην ενδυνάμωση της κλιμα-

ΔιΑΔικτΥΑκη εκΔηλωση εΑεε

«ΑσφΑλιση. η ΑπΑντηση  
στην ΑνΑσφΑλειΑ των κΑιρων»

Μαργαρίτα Αντωνάκη, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Μαργαρίτα Αντωνάκη
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τικής ανθεκτικότητας της χώρας ενισχύοντας παράλληλα και 
την οικονομική ανθεκτικότητα».

Από τη μεριά του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος, κ. Γιάννης Στουρνάρας επιβεβαίωσε ότι ο ασφαλιστι-
κός κλάδος έχει αποδειχθεί ανθεκτικός στις κρίσεις που 
έχει βιώσει η Ελλάδα ενώ ανταπεξήλθε αποτελεσματικά 
και στις επιπτώσεις της πανδημίας. Ανέφερε ότι η υψηλή 
τεχνογνωσία και οι επενδύσεις που πραγματοποιεί στην 
καινοτομία σε συνδυασμό με την υψηλή φερεγγυότητα που 
διαθέτει, δίνει στον κλάδο τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο. «Είναι αναγκαίο η Πολιτεία 
να αναγνωρίσει ότι ο ιδιωτικοοικονομικός χαρακτήρας του 
ασφαλιστικού κλάδου όχι μόνο δεν αντίκειται στο κοινωνικό 
όφελος, αλλά μπορεί να έχει σημαντική συμβολή και στη 
δημιουργία πλούτου για την οικονομία. Και αυτό, μέσω της 
μείωσης των κινδύνων για τους ασφαλισμένους, αλλά και 
μέσω της αξιοποίησης κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 
μακροχρόνιων παραγωγικών επενδύσεων. Για τους λόγους 
αυτούς είναι ευπρόσδεκτη η θέσπιση κινήτρων που θα διευ-
κόλυναν την αύξηση του μέχρι σήμερα χαμηλού ποσοστού 
ασφαλιστικής διείσδυσης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σε 
σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.» 

Ο κ. Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής και Διοίκησης 

της Υγείας Ιατρικής Σχολής του Imperial College of London, 
σχολίασε το γεγονός ότι οι αυξανόμενες δαπάνες υγείας και 
η χρηματοδότησή τους είναι ένα διεθνές πρόβλημα και  ανα-
φέρθηκε στο πολύ υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης δαπα-
νών υγείας από τους Έλληνες πολίτες. Στη συνέχεια ανέλυσε 
το ρόλο της Ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στις Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε ότι: «Η πιθανότητα 
συμπράξεων με τον Δημόσιο Τομέα, που αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει στη χώρα μας, θα είναι εφικτή μόνον εάν υπάρξει ένα 
αναβαθμισμένο προϊόν του Δημόσιου τομέα». Και συνέχισε: 
«θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το σύστημα υγείας της χώρας 
συνολικά από εδώ και εμπρός. Πρέπει να μιλάμε για ενιαίο 
σύστημα υγείας και αυτό σημαίνει δημόσιος τομέας, ιδιωτικός 
τομέας και το σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή τιμητικού βί-
ντεο αφιερωμένου στην απερχόμενη Γενική Διευθύντρια της 
ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτας Αντωνάκη. Η κ. Αντωνάκη συμπλήρωσε 
50 χρόνια καριέρας συνολικά και 27 έτη στη Γενική Διεύθυν-
ση της ΕΑΕΕ. Διακεκριμένες προσωπικότητες της ασφαλιστι-
κής αγοράς αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα, την πολυετή 
προσφορά και τη συμβολή της κ. Αντωνάκη στον ασφαλιστικό 
κλάδο και το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης, ευχαριστώντας 
τη για τη συνεργασία και το έργο της στην ΕΑΕΕ. 

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Γιάννης Στουρνάρας

 Χρήστος Στυλιανίδης Ηλίας Μόσιαλος
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Σε «σώμα» συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, 

όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης, 7 
Απριλίου, με σύνθεση η οποία εγγυάται τη δυναμική συνέ-
χεια των τελευταίων ετών, αλλά και αξιοπρόσεχτα στοιχεία 
περαιτέρω ανανέωσης και καινοτομίας, κατά τις ανάγκες 
και τις προσδοκίες της ασφαλιστικής αγοράς μας και του 
ανθρώπινου δυναμικού της. 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος  
Νάντια Σταυρογιάννη
Αντιπρόεδρος  
Ελίνα Παπασπυροπούλου  
Γενικός Γραμματέας  
Γιάννης Καντώρος 
Ταμίας   
Νίκος Δελένδας 

Μέλη    
Δημήτρης Γαβαλάκης 
Μανόλης Γκατζόφλιας 
Κίμων Ευσταθόπουλος
Γιάννης Κακαβίτσας 
Γιώργος Μακρής 
Άγγελος Μπεφών 
Κώστας Σεμερτζόγλου 

Γενικός Διευθυντής 
Νίκος Σωφρονάς

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ.: 
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Κώστας Μπερτσιάς 
Κώστας Χομόνδοζλης 

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, η Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Νάντια Σταυρογιάννη ανα-
φέρθηκε στην πολύ καλή πορεία του Ινστιτούτου, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ενώ τόνισε τη δυναμική 
«είσοδό» του στη ψηφιακή εκπαίδευση, την αισθητή αύξη-
ση των ακαδημαϊκών συνεργασιών του και την ευρύτατη 
ανταπόκριση της ασφαλιστικής αγοράς στο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμά του, που ως θετική εξέλιξή τους είχαν τον πολ-
λαπλασιασμό του εκπαιδευτικού του κοινού.

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Νίκος Δελέν-
δας, υπογράμμισε τις πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις 
του Ινστιτούτου, την πλήρη επίτευξη των στόχων του προ-
ϋπολογισμού του, την απορρέουσα περαιτέρω βελτίωση 
της καθαρής οικονομικής θέσης του, αλλά και την υγιή «ει-
κόνα» όλων των οικονομικών μεγεθών του, ως αποτέλεσμα 
της ασκούμενης σωστής οικονομικής διαχείρισης και της 
αξιοπρόσεχτα ενισχυόμενης εκπαιδευτικής ροής του.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, κος Νίκος Σω-
φρονάς, εξειδίκευσε επιμέρους σημεία του εκπαιδευτικού 
του προγράμματος, αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό της 
θεματολογίας και στην εξελισσόμενη ανανέωση του διδα-
κτικού δυναμικού του, στην ανάπτυξη του σε περιβάλλον 
ψηφιακής εκπαίδευσης, στη διασύνδεσή του με αντίστοιχα 
προγράμματα δομών ελληνικών πανεπιστημίων και ευρω-
παϊκών οργανισμών ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών 
πιστοποιήσεων, ενώ περιέγραψε την αναπτυξιακή στρατη-
γική του Ινστιτούτου, με έμφαση στις νέες εκπαιδευτικές 
τεχνολογίες, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
υψηλής επικαιρότητας, στις μελέτες ασφαλιστικού ενδια-
φέροντος και στην εφαρμοζόμενη πολιτική προσιτών διδά-
κτρων και προνομίων υπέρ των μελών και του εκπαιδευτι-
κού κοινού του. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Διεύθυνση του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, αναλαμβά-
νουν την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του, με 
κύριο «γνώμονά» τους την περαιτέρω πρόοδο της τεχνογνω-
σίας των διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών της αγοράς μας, προς όφελος της επαγγελματικής 
εξέλιξής τους, της απόδοσης της εργασίας τους και της ποι-
ότητας των υπηρεσιών τους προς το ασφαλιστικό μας κοινό.

ΤΟ νΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗνΙΚΟΥ ΙνΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩν 

ΣΠΟΥΔΩν 

Η Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ασφαλιστικών Σπουδών 






