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Sales Awards 2021

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 

Με το βλέμμα 
στραμμένο στο αύριο

ΣτατΙΣτΙκα 
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Πληρωμάτων 
Πλοίων
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Ασφαλίσεις Περιουσίας έτους 2021
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Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Για αμιγώς ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά οχήματα.
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Επενδύουμε. Καινοτομούμε.
Αναπτυσσόμαστε!
Οικονομική Ευρωστία με πυξίδα το Υπεύθυνο 
Επιχειρείν και την προσφορά στην Κοινωνία

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο
Αθήνα 210 9334 994, Θεσσαλονίκη 2310 499000

www.interlife.gr
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Οικονομικά Στοιχεία 2021

•	Μηδενικός τραπεζικός ή άλλος δανεισμός
•	Καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή
•	Εισαγωγή στο ΧΑΚ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) το 2012
•	Εισαγωγή στο ΧΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών) το 2021

αύξηση 5,89%

Συνολικά Έσοδα

71 εκατ.
ευρώ

Σύνολο 5ετίας: 94,20 εκατ. €

Κέρδη προ φόρων

18,12 εκατ.
ευρώ

αύξηση 5,58%

Επενδύσεις

242 εκατ.
ευρώ

αύξηση 9,85%

Ενεργητικό

273,81 εκατ.
ευρώ

αύξηση 11,16%

Ίδια Κεφάλαια

122 εκατ.
ευρώ

αύξηση 9,19%

Παραγωγή

74,82 εκατ.
ευρώ
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58. σΕσΑΕ 
πιςτος ςτο κάλοκάιρινο του  

ράντΕβου 

Ο Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος Δ.Σ.  
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36. ΥδΡόγΕιόσ ΑσφΑλιστική 
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τους ςυνΕργάτΕς τΗς
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46.  
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕΕ 

ΠΑΝΩ ΑΠό 110 ΕκΑτ. ΕΥΡΩ  
ή ΠΡΩτή ΕκτιΜήσή  

τΩΝ ΑΠόΖήΜιΩσΕΩΝ  
γιΑ τΑ ΑσφΑλιστήΡιΑ  

σΥΜΒόλΑιΑ ΠΕΡιόΥσιΑσ  
ΠόΥ ΕκδόΘήκΑΝ  

τό 2021

72. σΥΝΕτΑιΡιστική ΑσφΑλιστική
Synet Drive: το νΕο APP  

οδικΗς βοΗθΕιάς 
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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

10. AlliAnz
Η AlliAnz Ελλάδος γιορτάςΕ τΗν ολυμπιάκΗ 

ΗμΕρά μΕ διάκΕκριμΕνους άθλΗτΕς

21. Groupama ΑσφΑλιστική
μιά βράδιά άφιΕρωμΕνΗ  
ςτους ςυνΕργάτΕς τΗς 

18. GenerAli   
O PhiliPPe DOnnet, CeO του GenerAli 

GrOuP ςτΗν Ελλάδά 

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

6. ΕΘΝική ΑσφΑλιστική
δυο ΕθνικΕς, μιά ομάδά!

12. ΕΥΡΩΠή ΑσφΑλιστική  
ςΗμάντικΗ άυξΗςΗ κΕρδοφοριάς 29,24%  

κάι άυξΗςΗ πάράγωγΗς 26,8%  
το ά́  ΕξάμΗνο του 2022

22. eurolife ffH  
ΕγκάινιάςΕ πάιδικο ςτάθμο  

ςτους λΕιψους

O Philippe Donnet,  
CEO του Generali Group 
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Ε ρχόμενοι από τις διακοπές τους, 
αυτές τις όποιες διακοπές, οι 

άνθρωποι κάτι καλό θέλουν να ευ-
χηθούνε. «Καλό χειμώνα» άκουγες 
παλιότερα. Τώρα αυτό ακούγεται τι-
μωρητικό. Προσπαθώντας λοιπόν να 
το μετριάσουν κάπως, κομπιάζουν 
λίγο και ανακουφισμένοι σου πετάνε 
«καλό φθινόπωρο». Διευκρινίζω για 
τους πολύ νέους ότι κάποτε είχαμε 
τέσσερις εποχές. Αυτό τώρα λίγο 
έχει αλλάξει.

Στην Ελλάδα παρακαλάμε όλοι μαζί 
το καλοκαίρι, ο καλός καιρός, δηλαδή η 
ζέστη, να κρατήσει μέχρι και τον Οκτώ-
βριο και δεν θα μας «χάλαγε» να το 
τραβούσε και λίγο μέχρι το Νοέμβριο.

Αυτό έχει διάφορες εξηγήσεις, με 
πρώτη και κυρίαρχη τον τουρισμό. 
Η συμβολή του στον ρυθμό οικονο-
μικής μεγέθυνσης, αδιαμφισβήτητη. 
Το έτος που διανύουμε πιθανόν να 
εξελιχθεί σε νέο έτος-ρεκόρ καθώς οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις υπολογίζεται 
με τα έως τώρα στοιχεία να πλησιά-
σουν τα 20 δισ. Το 2019 το αντίστοιχο 
μέγεθος, θυμίζουμε, ήταν 18,2 δισ.

Η εκρηκτική άνοδος του Τουρι-
σμού, ο καλός Θεός της Ελλάδας και 
η μεγαλύτερη ανάγκη για ταξίδια, τα 
οποία εν πολλοίς χρηματοδοτήθηκαν 
από τις συσσωρευμένες λόγω Covid 
αποταμιεύσεις, υπήρξαν ευλογία 
για την Οικονομία της χώρας μας. 
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο, αυτό του 

Τουρισμού, της ατμομηχανής της 
Οικονομίας μας. Η απειλή της μονο-
καλιέργειας αλλά και αυτή της κλι-
ματικής αλλαγής θέλουν άμεσο και 
μακροχρόνιο προγραμματισμό. 

Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, δη-
λαδή ήπιο χειμώνα. Ένας βαρύς χει-
μώνας απαιτεί υψηλή κατανάλωση 
ενέργειας. Και εμείς που πεισθήκαμε 
ότι το αέριο είναι φθηνότερο και εί-
ναι και πολιτισμός όπως μας λέγανε 
-και λέγανε αλήθεια- τώρα τι κάνου-
με; Το κόστος, λέει, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά είναι 3-4 φορές 
πάνω. Η παραγωγός χώρα Ρωσία δι-
έκοψε ήδη τις παραδόσεις φυσικού 
αερίου στην Πολωνία, τη Βουλγαρία, 
τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ολλαν-
δία. Οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώ-
πης -Γερμανία, Ιταλία- αισθάνονται 
εντονότερα την πίεση. Η συζήτηση 
ήδη αφορά τους δύσκολους χειμώνες 
που έχουμε μπροστά μας.

Η Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, βρί-
σκεται αντιμέτωπο με μια ισχυρότατη 
οικονομική -και όχι μόνο- πρόκληση. 
Σε μεγάλο βαθμό απειλείται η ανα-
πτυξιακή της πορεία και ως εκ τούτου 
η συνοχή και σταθερότητά της. Το 
περιβάλλον μετά την Πανδημία ήρθε 
να επιβαρύνει η παγκόσμια γεωπολι-
τική αστάθεια, που έγινε εξόφθαλμη 
μετά την ρωσική εισβολή στη γειτο-
νική της χώρα Ουκρανία. Ο Θεός να 
βάλει το χέρι του και καλό χειμώνα. 
Συγγνώμη, καλό φθινόπωρο.

ed i to r i a l

ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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Η Εθνική, η πρώτη ασφαλιστική ξεκίνησε να στηρίζει την 
«πρώτη» της καρδιάς μας, την «επίσημη αγαπημένη» 

όλων. Αγκαλιάζει την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών και 
μαζί όλες τις Εθνικές Ομάδες Καλαθοσφαίρισης. 

Ως υπερήφανος χορηγός, η Εθνική Ασφαλιστική παρα-
βρέθηκε στον αγώνα της Εθνικής μας Ομάδας μπάσκετ, 
την Πέμπτη 30 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προκριματικών 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, απέναντι στην ομάδα 
της Μεγάλης Βρετανίας. 

Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Νε-
άπολης στη Λάρισα, ενώ το νικηφόρο αποτέλεσμά του, 
έδωσε μια πνοή αισιοδοξίας, τόσο στην Εθνική μας ομά-
δα, όσο και στο πλήθος του κόσμου που συγκεντρώθηκε 
για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της. 

Τον αγώνα παρακολούθησε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σταύρος Κωνσταντάς, κα-
θώς και στελέχη της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, 
Marketing & Bancassurance της εταιρείας. Το μεσημέρι 

της ίδιας ημέρας πριν τον αγώνα, μέσα σε μια πολύ ζε-
στή ατμόσφαιρα προσφέρθηκε συμβολικά στον κ. Σταύρο 
Κωνσταντά μια μπάλα μπάσκετ με τις υπογραφές όλων 
των παικτών της Εθνικής Ομάδας. 

Μέσα στο γήπεδο και πριν την έναρξη του αγώνα, οι 
άνθρωποι της Εθνικής Ασφαλιστικής είχαν τη χαρά να 
μοιράσουν στο φίλαθλο κοινό της Λάρισας, το οποίο κα-
τέκλυσε το γήπεδο, αναμνηστικά και δώρα της εταιρείας, 
ευχαριστώντας τους μ’ αυτόν τον τρόπο για την παρουσία 
και δυναμική στήριξή τους! 

Η Εθνική Ασφαλιστική ως επίσημος χορηγός των Εθνι-
κών Ομάδων Καλαθοσφαίρισης, θα είναι δίπλα τους σε 
κάθε αγώνα στηρίζοντας την προσπάθεια νέων μεγάλων 
επιτυχιών που θα επαναφέρουν το άθλημα σε διεθνείς κο-
ρυφές. Ο δυναμισμός, η αγωνιστικότητα, η άμιλλα και το 
πάθος είναι κοινές αξίας των δύο Εθνικών που ενώνονται 
για να προσφέρουν ακόμα περισσότερες διακρίσεις στο 
παρκέ και να ταξιδεύουν την Ελλάδα πιο ψηλά.

ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΕΣ, ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ!
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Allianz SE ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η συμμετοχή της 
στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών 

Ασφαλίσεων («Ευρωπαϊκή Πίστη») αυξήθηκε σε 97,16%, 
έπειτα από την ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσι-
ας Πρότασης  για τις υπόλοιπες μετοχές της Ευρωπαϊκής 
Πίστης. 

Η Allianz SE απέκτησε μέσω της Προαιρετικής Δημόσι-
ας Πρότασης ποσοστό 8,55% της Ευρωπαϊκής Πίστης ή 
2.270.192 μετοχές και μέσω 
της Αγοράς Αξιών του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών, συνο-
λικά 4.334.108 Μετοχές της 
Εταιρείας, που αντιπροσω-
πεύουν ποσοστό περίπου 
16,33% του συνολικού κα-
ταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιω-
μάτων ψήφου της Ευρωπα-
ϊκής Πίστης, σε τιμή € 7,80 
ανά Μετοχή. Τα ποσοστά 
αυτά προστίθενται στο πο-
σοστό 72,27% της Ευρωπα-
ϊκής Πίστης που απέκτησε 
η Allianz με την εκτέλεση 
των Συμβάσεων Αγοραπω-
λησίας Μετοχών

Η μεταβίβαση των μετο-
χών της Προαιρετικής Δη-
μόσιας Πρότασης θα εκτε-
λεστεί στις 5 Αυγούστου 
2022.

Με βάση τη διαχρονική δι-
εθνή στρατηγική της, στό-
χος της Allianz SE είναι να 
προχωρήσει στην εξαγορά 
όλων των υπόλοιπων μετο-
χών που δεν προσφέρθηκαν 

ούτε άλλως αποκτήθηκαν στα πλαίσια της Προαιρετικής 
Δημόσιας Πρότασης, μέσω διαδικασίας είτε υποχρεωτι-
κής εξαγοράς ή υποχρεωτικής αγοράς κατόπιν ασκήσεως 
δικαιώματος εξόδου, και ακολούθως να προχωρήσει σε 
διαγραφή της Ευρωπαϊκής Πίστης από το Χρηματιστήριο 
Αθηνών κατά το συντομότερο χρόνο ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία νομικής συγχώνευσης μεταξύ της Allianz Ελλά-
δος Μ.Α.Α.Ε και της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α.  

Η συμμετοχΗ τΗσ AlliAnz SE  
στΗν ευρωπαϊκΗ πίστΗ α.ε.Γ.α. ανερχεταί 

σε 97,16%, με τΗν ολοκλΗρωσΗ  
τΗσ προαίρετίκΗσ ΔΗμοσίασ προτασΗσ 
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ελλΗνίκΗ στατίστίκΗ αρχΗ

χορΗΓΗσΗ αΔείων κυκλοΦορίασ 
οχΗματων: ίουλίοσ 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το 
μήνα Ιούλιο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 

20.456 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερι-
κού) έναντι 21.018 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα 
του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 2,7%. 

Αύξηση 10,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώ-
τη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων 
εξωτερικού) τον Ιούλιο του έτους 2021 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2020. 

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 
του 2022 ανέρχονται σε 11.706 έναντι 11.611 που κυκλοφό-
ρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 0,8%. 

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 
cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το 
μήνα Ιούλιο του 2022, ανήλθε σε 7.491 έναντι 6.300 τον 
αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 
18,9%. 

Αύξηση 10,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μο-
τοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούλιο του 2021 σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυ-
κλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2022 ανέρχονται 
σε 7.002 έναντι 5.700 π ου κυκλοφό ρησαν τον α ντίστοιχο 
μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 22,8%. 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 κυκλοφόρησαν 
για πρώτη φορά 131.476 αυτοκίνητα (καινούργια ή μετα-
χειρισμένα εξωτερικού) έναντι 126.661 που κυκλοφόρησαν 
την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας 

αύξηση 3,8%. Αύξηση 28,7% είχε παρουσιάσει το επτάμη-
νο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοι-
χο του 2020 (Γράφημα). 

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περί-
οδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 ανέρχονται σε 71.541 ένα-
ντι 75.118 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 
έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%. 

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (και-
νούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022, ανήλθε σε 39.177 έναντι 
31.077 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 
έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,1%. 

Αύξηση 36,4% είχε παρουσιάσει το επτάμηνο Ιανουαρί-
ου - Ιουλίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020 
(Γράφημα). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρη-
σαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 ανέρχονται σε 
36.211 έναντι 28.266 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη 
περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 28,1%.

Νέες Εγγραφές Οχημάτων : Ιανουάριος - Ιούλιος 2022
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ελλΗνίκΗ στατίστίκΗ αρχΗ

οΔίκα τροχαία ατυχΗματα: 
ίουνίοσ 2022

Η Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

ανακοινώνει τα προ -
σωρινά1 στοιχεία της 
έρευνας για τα «Οδικά 
Τροχαία Ατυχήματα», 
μηνός Ιουν ίου 2022. 
Ειδικότερα, τα Οδικά 
Τροχαία Ατυχήματα, 
π ο υ  σ υ ν έ β η σ α ν  σ ε 
ολόκληρη τη Χώρα και 
προκάλεσαν τοv θάνα-
το ή τον τραυματισμό 
α τόμων,  αυξήθηκαν 
κατά 11,1% σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2021 (1.093 
τον Ιούνιο του 2022, 
έναντι 984 τον Ιούνιο 
του 2021).

Από τα παθόντα πρό-
σωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 57 
νεκροί, 69 βαριά τραυματίες και 1.194 ελαφρά τραυματίες, 
έναντι 49 νεκρών, 60 βαριά τραυματιών και 1.129 ελαφρά 

τραυματιών τον Ιούνιο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 16,3% σε νεκρούς, κατά 15,0% σε βαριά τραυματίες 
και κατά 5,8% σε ελαφρά τραυματίες.

Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες, Ιανουάριος 2015 – Ιούνιος 2022
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Η Allianz Ελλάδος μας 
προετοιμάζει για όσα 

προσφέρει η ζωή, στη -
ρίζοντας έμπρακτα τον 
αθλητισμό και το ολυμπι-
ακό κίνημα. Ακολουθώ -
ντας το παράδειγμα του 
Ομίλου Allianz, που στη-
ρίζει το Ολυμπιακό και 
Παραολυμπιακό Κίνημα 
ως Παγκόσμιος Ασφαλι-
στικός Συνεργάτης από 
το 2021 έως το 2028, η 
Allianz Ελλάδος συμμε-
τέχει ενεργά στην προ -
σπάθεια για ένα καλύτε-
ρο αύριο με όχημα την 
άθληση. 

Με αφορμή την Ολυμπι-
ακή Ημέρα (23 Ιουνίου), η 
Allianz γιόρτασε με τους 
ανθρώπους της το κίνημα 
και τις αξίες του ολυμπι-
σμού, παρουσιάζον τας 
ταυτόχρονα τον σκοπό 
και τη σημασία της ημέ-
ρας, αλλά και τις ενέργει-
ες που υλοποιεί τοπικά η 
εταιρεία, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας μεταξύ του 
Ομίλου All ianz και των 
Ολυμπιακών και Παραο-
λυμπιακών Αγώνων. 

Ανάμεσα σε αυτές, συ-
γκαταλέγεται και η επίσημη υποστήριξη της Allianz Ελλά-
δος προς τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αθλητές 
Εμμανουήλ Καραλή (Άλμα επί Κοντώ), Σεμέλη Ζαρμακούπη 
(Taekwondo / Kick-Boxing), Γρηγόρη Πολυχρονίδη (Boccia), 

Νάσο Γκαβέλα και Σωτήρη Γκαραγκάνη (Δρομείς). 
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι κ.κ. Εμμανουήλ 

Καραλής και Σεμέλη Ζαρμακούπη, που συνομίλησαν με 
την κ. Φιλίππα Μιχάλη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Allianz 

Η AlliAnz ελλαΔοσ Γίορτασε  
τΗν ολυμπίακΗ Ημερα  

με Δίακεκρίμενουσ αθλΗτεσ
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Ελλάδος, και προσέφεραν έμπνευση στους περίπου 130 
εργαζομένους που ήταν παρόντες στον χώρο αλλά και 
στους 89 που παρακολούθησαν την εκδήλωση διαδικτυα-
κά από Ελλάδα και Κύπρο.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης  ο θρυλικός πρώην 
καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής Παναγιώτης Γιαν-
νάκης, που εμπνέει τη νεότερη γενιά μέσα από τη θερινή 
ακαδημία καλαθοσφαίρισης Giannakis Academy. Η Allianz 
Ελλάδος έχει αναλάβει από το 2018 την ασφάλιση των 
παιδιών που αθλούνται σε αυτή, γι’ αυτό και ο Στέφανος 
Μαλαχιάς, Εμπορικός Διευθυντής της Allianz Ελλάδος, 
υποδέχθηκε τον κ. Γιαννάκη και συνομίλησε μαζί του για 
τη σημασία της θέλησης για το ξεπέρασμα των δυσκολι-
ών, δίνοντας ένα σημαντικό μάθημα σε όλους.

Τέλος, η εκδήλωση αποτέλεσε την κατάλληλη αφορμή 
για να παρουσιαστούν και να εμψυχωθούν οι εργαζόμενοι 
που θα συμμετάσχουν στις 15 και 16 Ιουλίου στο Allianz 
Sports στη Βαρκελώνη, την αθλητική διοργάνωση του 
Ομίλου με πληθώρα αγωνισμάτων για τους εργαζόμενους 
απ’ όλον τον κόσμο! Πρόκειται για τους Χρήστο Σακέτο, 
Εύη Μαρτίνοβιτς και Παντελή Πετρίτση (Ημιμαραθώνιος), 
Δημήτρη Βόσιο και Ευάγγελο Ρόκα (Τένις), Ισαβέλλα Βί-
του και Δημήτρη Σαμώνη (Badminton) και τον Γιώργο Σά-
μιο (Κλειστή κωπηλασία), στους οποίους όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία από καρδιάς.
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ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣφΑλΙΣτΙκή

ΝΕΑ πρΟτΑΣή ΣτήΝ ΑΣφΑλΙΣή ΑγρΟτΙκώΝ ΟχήΜΑτώΝ, 
γΕώργΙκώΝ ΕλκΥΣτήρώΝ & ΜήχΑΝήΜΑτώΝ ΕργΟΥ

ΣΥΝΕχΙζΟΥΝ ΑΝΟΔΙκΑ τΑ ΟΙκΟΝΟΜΙκΑ ΑπΟτΕλΕΣΜΑτΑ  
τήΣ ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.γ.Α.

προς τρίτους, με το πακέτο καλύψεων αστι-
κής ευθύνης του μηχανήματος ως εργαλείου, 
έχουν δημιουργηθεί με άξονα τις ανάγκες του 
επαγγελματία. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των συ-
νεργατών και για την εξυπηρέτησή τους, 
εκπρόσωπος της εταιρείας από τον κλάδο 
οχημάτων, βρίσκεται στη διάθεσή τους από 
τις 09:00  έως  τις  20:00,  Δευτέρα  έως  Πα-
ρασκευή.

Όπως αναφέρει ο Μανώλης Φουντουλά-
κης, Διευθυντής Πωλήσεων της ΔΥΝΑΜΙΣ 
Α.Ε.Γ.Α., «Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις στην αγορά και με στόχο τη διευκόλυνση 
των συνεργατών και την βέλτιστη εξυπηρέτη-
ση των ασφαλισμένων, ανανεώνει τα ασφαλι-
στικά της προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο 

γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και οι ασφαλισμένοι της 
απολαμβάνουν καλύψεις και υπηρεσίες με αξιοπιστία  και 
φερεγγυότητα».

ανάπτυξής της. 
Σε επίπεδο αποζημιώσεων η εταιρεία 

κατέβαλε 4.438.000 ευρώ ανταποκρινόμε-
νη άμεσα και με συνέπεια στις υποχρεώ-
σεις της. Ο δείκτης Ζημιών διαμορφώθηκε 
στο 59% γεγονός που οφείλεται μεταξύ 
άλλων στην ορθή πολιτική ανάληψης κιν-
δύνου που υιοθετεί η εταιρία.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος & Διευθύ-
νων Σύμβουλος κ. Δημήτρης Χριστοδου-
λιάς, «Τα οικονομικά αποτελέσματα και 
οι γενικότερες επιδόσεις της εταιρείας, 
επιβεβαιώνουν την συνετή πρακτική που 
ακολουθείται σε επίπεδο διαχείρισης, 
προβλέψεων, συνεργασιών και σχεδια-
σμού, με βασική μέριμνα την διασφάλιση 
της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, 
την προστασία των ασφαλισμένων μας και 

την στήριξη όλων όσοι εμπιστεύονται την ΔΥΝΑΜΙΣ, στηρίζο-
νται στα ασφαλιστικά της προγράμματα και συμπορεύονται 
μαζί μας με σύνθημα την αλληλεγγύη και τον Πολιτισμό στην 
Ασφάλιση».

ευρωπΗ ασΦαλίστίκΗ 

σΗμαντίκΗ αυξΗσΗ κερΔοΦορίασ 29,24% 
καί αυξΗσΗ παραΓωΓΗσ 26,8%   

το α΄ εξαμΗνο του 2022

υ ψηλές επιδόσεις καταγράφει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική 
σε όλους τους κλάδους ασφάλισης  δημιουργώντας 

σημαντικές προοπτικές για την ισχυρή ανάπτυξή της στο 
άμεσο μέλλον. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα οι 
εργασίες της εταιρίας κινούνται ανοδικά παρά τις δυ-
σχέρειες που παρουσιάστηκαν στην ασφαλιστική αγορά 
λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ου-
κρανία.

Τα κέρδη προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2022 
ανήλθαν σε € 1,54 εκ. αυξημένα κατά 29,24% σε σχέση με 
τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου 
έτους, με την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ξε-
περνά το 21%. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κερδοφορία της εταιρείας θα 
ήταν σημαντικά υψηλότερη εάν δεν υπήρχαν οι αρνητικές 
επιπτώσεις  στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλα-
κίου της εταιρείας (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία) λόγω της 
υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών αγορών και του ευ-
ρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Τα συνολικά ασφάλιστρα του πρώτου εξαμήνου του 
2022 ανήλθαν   σε € 7,08 εκ. καταγράφοντας αύξηση 
26,8% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περι-
όδου του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά, η αύξηση 
παραγωγής των ασφαλίστρων  το πρώτο εξάμηνο το 2022 
συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021 αποτυπώνεται 
ως εξής: στον μεν Κλάδο Πυρός η αύξηση ανήλθε στο 
17,6% (€ 3,23 εκ.), στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση 54,0% 
(€ 2,26 εκατ.), στον δε κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης 
25,0%   (€ 733 χιλ.) και στον κλάδο Αστικής Ευθύνης του 
Κλάδου Αυτοκινήτου αύξηση 9,6%,        (€ 860 χιλ.).

Στόχος μας για το 2022 είναι η παραγωγή της εταιρείας 
μας, εκτός του Κλάδου Αυτοκινήτου, να ξεπεράσει τα € 
15 εκ.

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη πλήρως στις υποχρεώσεις 
της έχει καταβάλλει τις αποζημιώσεις για  όλες τις ζημίες 
που προκλήθηκαν από  τις πυρκαγιές  Ιουλίου – Αυγού-
στου 2021, συνολικού ποσού 1.585.631,79€.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ως μια αξιόπιστη ελληνική 
ασφαλιστική εταιρεία επιμένει να ενισχύει το πολύ δυνα-
μικό brand name που επί χρόνια διαμορφώνει με αφοσί-
ωση, μεθοδικότητα και συνέπεια και διεκδικεί ακόμη με-
γαλύτερο μερίδιο αγοράς με βασικό της ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα τους Συνεργάτες της, τους Ασφαλισμένους 
της καθώς και το ποιοτικό Διοικητικό της Προσωπικό.

Δήλωση Προέδρου Ν. Μακρόπουλου
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη 

Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος αναφερόμενος 
στα αποτελέσματα τονίζει ότι «Η Ευρώπη Ασφαλιστική 
ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις προκλήσεις της επο-
χής, διατήρησε την υψηλή κερδοφόρα πορεία της αυξάνο-
ντας την παραγωγή ασφαλίστρων σε όλους τους Κλάδους 
Ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ισχυ-
ρή αναπτυξιακή πορεία της και την θέση της στην αγορά. 
Διατηρεί την πρωτοπορία της και την υψηλή τεχνογνωσία 
στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, 
ανοίγεται με νέα προϊόντα σε Εξειδικευμένους Κινδύνους 
καθώς και στον Κλάδο Υγείας παρέχοντας σύγχρονες λύ-
σεις στους Πελάτες και διαρκή στήριξη στους Συνεργάτες 
μας. Η Ευρώπη Ασφαλιστική αποδεικνύει με τις σημερινές 
της επιδόσεις ότι αναπτύσσεται γοργά, είναι φερέγγυα 
εταιρεία, σύγχρονη, αποτελεσματική, με υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης και αμεσότητα στις σχέσεις της με τους 
πελάτες.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και εγώ προσωπικά ευχαριστού-
με θερμά τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας για 
την άψογη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά 
τα χρόνια». 
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Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη άμεσα στην 
ανάγκη στήριξης των ασφαλισμένων της που επλήγη-

σαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Βόρεια και Ανα-
τολική Αττική, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες ανακού-
φισής τους:

● Απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή ασφαλιστι-
κών αποζημιώσεων που αφορούν σε ζημιές στις πληγείσες 
περιοχές.

● Διευκόλυνση στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Ειδι-
κότερα, τα ασφάλιστρα των συμβολαίων κλάδων Ζωής και 
Περιουσίας που βρίσκονται σε ισχύ και αφορούν ασφαλι-
σμένους μας, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, με κατοικία ή έδρα 
στις παραπάνω περιοχές, και τα οποία πρέπει να καταβλη-
θούν από 15/07/2022 έως 15/09/2022 μπορούν να εξοφλη-
θούν έως την 31/12/2022 χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυν-
ση και ασφαλώς χωρίς κάποια επίπτωση στην ισχύ των 
συμβολαίων για το διάστημα αυτό.

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

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

Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου & η Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, 
οργάνωσαν με επιτυχία στις 25 Ιουλίου 2022 εθελοντική αιμοδοσία 

στο Εκπαιδευτικό Κέντρο τους στη Λεμεσό.  Η δράση αυτή διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας. Συνεργά-
τες, Πελάτες, Φίλοι & Διοικητικό Προσωπικό ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα για προσφορά ΖΩΗΣ σε συνανθρώπους μας, αφού δίνοντας αίμα…
δίνουμε ΖΩΗ.

Οι Εταιρίες μας ενισχύουν έμπρακτα τον εθελοντισμό στην προσφορά 
αίματος ώστε να είναι… Κοντά σου, ό,τι κι αν συμβεί!

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣφΑλΙΣτΙΚΗ γΙΑ τΟΥΣ πλΗγΕΝτΕΣ  
ΑπΟ τΙΣ ΚΑτΑΣτρΟφΙΚΕΣ πΥρΚΑγΙΕΣ  
ΣΕ ΒΟρΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑτΟλΙΚΗ ΑττΙΚΗ

(πΕΝτΕλΗ, ΝΕΑ πΕΝτΕλΗ, ΑΝΘΟΥΣΑ, γΕρΑΚΑΣ, ΔΙώΝΗ, πΑλλΗΝΗ, ΝτρΑφΙ)

ΕΘΕλΟΝτΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
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Η GEnErAli ενερΓοποίΗσε τον μΗχανίσμο 
εκτακτΗσ υποστΗρίξΗσ Γία τουσ πλΗΓεντεσ 

απο τίσ προσΦατεσ πυρκαΓίεσ 
Στην ενεργοποίηση ενός ειδικού μηχανισμού προχώρησε η Generali Hellas, στηρίζοντας 

έμπρακτα τους ασφαλισμένους της μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική.  

Η συχνότητα εμφάνισης πυρκαγιών και φυσικών φαινομένων 
στην Ελλάδα καθώς και τα νέα δεδομένα που επιφέρει η 

κλιματική αλλαγή κατέστησαν απολύτως αναγκαίο τον σχεδι-
ασμό ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη στή-
ριξη των πληγέντων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 
Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνω-
σία της στη διαχείριση αυτών των κινδύνων, η Generali δημι-
ούργησε ένα ειδικό πλαίσιο ανταπόκρισης μέσω του οποίου 
δύναται να παρέχει άμεσα ένα σύνολο υπηρεσιών προς τους 
ασφαλισμένους της. 

H εταιρεία επιδιώκοντας να είναι πάντοτε δίπλα σε εκεί-
νους που την εμπιστεύονται, επικοινώνησε από την πρώτη 
στιγμή με τους ασφαλισμένους της στην περιοχή, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Η 
Generali, που επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες λύσεις και 
εξελίσσεται τεχνολογικά, προχώρησε στην απλοποίηση των 
διαδικασιών αποζημίωσης με σκοπό την ταχύτατη καταγραφή 
των ζημιών και τον μηδενισμό του χρόνου καταβολής απο-
ζημιώσεων για την αποκατάστασή τους. Ταυτόχρονα, οι άν-
θρωποι του οργανισμού λειτουργώντας με επαγγελματισμό 
και ενσυναίσθηση εργάζονται ακατάπαυστα με σκοπό την 
ομαλότερη και γρηγορότερη επιστροφή των ασφαλισμένων 
στην καθημερινότητα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία υλοποίησε μία σειρά 
συντονισμένων ενεργειών για την ανακούφιση όσων υπέστη-
σαν τις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική, 
ενώ το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού 
τέθηκε σε επιφυλακή προκειμένου να παρασχεθεί η απαραί-
τητη βοήθεια στους πληγέντες. Ακολουθώντας την ολιστική 
προσέγγιση που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες της μετατρέπο-
ντας τη συμβατική ασφαλιστική κάλυψη σε ενεργό ασφάλιση, 
η Generali προχώρησε:

● Στη δημιουργία νέας επιλογής στο τηλεφωνικό κέντρο 
της για την άμεση 24/7 επικοινωνία με την εταιρεία ειδικά για 
ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αναγ-
γελία ζημιών των ασφαλισμένων.

● Στο συντονισμό ομάδας πραγματογνωμόνων για τη συνε-
χή και άμεση επιθεώρηση των ζημιών και την παροχή συμβου-
λών προς τους ασφαλισμένους.

● Στην επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης εγκρίνο-

ντας ταχύτατα ποσά προκαταβολών, μετά την αναγγελία και 
την αυτοψία της ζημιάς.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία κατανοώντας απόλυτα τη δύσκο-
λη συνθήκη στην οποία βρέθηκαν αιφνίδια όσοι υπέστησαν 
ζημιές στην περιουσία τους, προσέφερε τις παρακάτω παρο-
χές σε όσους ασφαλισμένους της επικοινώνησαν με το τηλε-
φωνικό της κέντρο:   

● Διαμονή σε ξενοδοχείο
● Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας/ επιχείρη-

σης
● Έξοδα ασθενοφόρου σε περίπτωση τραυματισμού ή εκ-

δήλωσης περιστατικού υγείας
● Ψυχολογική υποστήριξη για την δυσκολίας διαχείρισης 

της πρωτόγνωρης για εκείνους κατάστασης.
Στην έως σήμερα πορεία της, η Generali καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια με στόχο να παραμένει ένας σταθερός 
και αξιόπιστος σύμμαχος για τους ασφαλισμένους της. Τη-
ρώντας με ακεραιότητα τις δεσμεύσεις της και βελτιώνοντας 
διαρκώς το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει επιδιώκει 
να είναι ένας πραγματικός Lifetime Partner σε κάθε τους βήμα.
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Δ ιαχρονική δέσμευση της Groupama 
Ασφαλιστικής  είναι να βρίσκεται 

Σίγουρα Δίπλα τόσο στους ασφαλισμέ-
νους της, ειδικά στις περιπτώσεις που 
το έχουν περισσότερο ανάγκη, όσο και 
στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας σε 
κρίσιμες στιγμές. Σε αυτές τις δύσκο-
λες ώρες που η Ελλάδα δοκιμάζεται 
από μεγάλες πυρκαγιές σε πολλά δια-
φορετικά μέτωπα, η Groupama Ασφαλι-
στική προχωρά σε μία σειρά πρωτοβου-
λιών για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και 
ανακούφιση των πληττόμενων ασφαλι-
σμένων της. 

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει ήδη 
ενεργοποιήσει δύο γραμμές εξυπηρέτη-
σης (6955696760 και 6947834828) των 
αιτημάτων αποζημίωσης και αποκατά-
στασης ζημιών από πληγείσες περιοχές 
της χώρας, τα οποία λαμβάνουν απόλυ-
τη προτεραιότητα. Εξειδικευμένοι συνεργάτες βρίσκονται 
στη διάθεση των πυρόπληκτων πελατών της για καταγρα-
φή ζημιών και την αντίστοιχη ταχεία προώθηση των αιτη-
μάτων τους με σκοπό την αμεσότερη ικανοποίηση τους. 

Επιπλέον, με απόφαση της διοίκησης της Groupama 
Ασφαλιστικής:

• H διαδικασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
των κλάδων Πυρός και Αυτοκινήτου για όσους ασφαλισμέ-
νους επλήγησαν με ολική καταστροφή της πρώτης τους 
κατοικίας τις τελευταίες 24 ώρες, πραγματοποιείται απευ-
θείας από την εταιρεία χωρίς καμία περαιτέρω χρέωση, 
μέχρι τις 31/12/2022.

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

Η Groupama ΑΣφΑλΙΣτΙΚΗ  
ΣτΟ πλΕΥρΟ τώΝ πλΗττΟΜΕΝώΝ  

ΑπΟ τΙΣ πΥρΚΑγΙΕΣ ΑΣφΑλΙΣΜΕΝώΝ τΗΣ
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Η Groupama Ασφαλιστική βράβευσε τη MEGA BROKERS 
για την κατάκτηση της 1ης θέσης σε Εν Ισχύ Χαρτοφυ-

λάκιο για το έτος 2021.
Στην παράδοση του βραβείου, που πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της εταιρίας, παρευρέθηκαν από τη Groupama 
ασφαλιστική οι κύριοι Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Εμπο-
ρικός Διευθυντής, ο κ. Δημήτρης Διβανής, Διευθυντής Το-
μέα Ανάπτυξης Πωλήσεων Ελευθέρου Δικτύου και η κ. Βίκυ 
Αθανασάκη Senior Account Officer.

Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Αντιπρόε-
δρος και Γενικός Διευθυντής της MEGA BROKERS κ. Τάσος 
Χατζηθεοδοσίου μαζί με τη Διευθυντική ομάδα της εταιρί-
ας παρέλαβαν το βραβείο, δηλώνοντας ότι δεσμεύονται και 
του χρόνου η MEGA BROKERS να παραμένει πρώτη στο 
σύνολο των κλάδων ασφάλισης στη Groupama Ασφαλιστι-
κή καθώς επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική 
αύξηση στον κύκλο εργασιών της.

Η αυξητική αυτή τάση σημειώνεται ήδη κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική συνερ-
γασία της MEGA BROKERS με τη Groupama Ασφαλιστική.

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής κύριος Τάσος Χα-
τζηθεοδοσίου δήλωσε:

Έχουμε τη χαρά να ανταμειβόμαστε για ακόμη μία χρονιά 
με την πρωτιά στις πωλήσεις. Το να καταφέρει η εταιρεία 
να διατηρείται στην πρώτη θέση ανάμεσα στους ανταγω-
νιστές της για ακόμη μια χρονιά αποδεικνύει πως η MEGA 
BROKERS γνωρίζει πώς να επενδύει αποτελεσματικά στη 
γνώση, στην εμπειρία, στους ανθρώπους, στην ποιότητα 
και, πάνω απ’ όλα, στο μέλλον.

Ευχαριστούμε του συνεργάτες και τους πελάτες μας για 
την εμπιστοσύνη τους και για τις πρωτιές που μας δίνουν 
σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστούμε και την ασφαλιστική εταιρεία που αποτελεί 
σημαντικό σύμμαχος μας!

H MEGA BrOKErS 
παραμενεί 1Η στΗ 

GrOupAMA ασΦαλίστίκΗ 
καί το ετοσ 2021!

Δυναμίσ α.ε.Γ.α. 
αποζΗμίωνεί με 

ΔίαΔίκασίεσ εξπρεσ τίσ 
ζΗμίεσ των προσΦατων 
πυρκαΓίων στΗν αττίκΗ

μ ε συνέπεια και αμεσότητα η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., για μια 
ακόμη φορά, επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στους 

ασφαλισμένους της. 
Στο πλαίσιο των ζημιών που καταγράφηκαν από την πυρ-

καγιά στην περιοχή της Διώνης Πικερμίου, η εταιρεία κινή-
θηκε άμεσα, αποζημιώνοντας σε μόλις 5 ημέρες.

Με βάση τα συστήματα που έχει καθιερώσει, εφαρμόζει 
και λειτουργεί, ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικα-
σίες και προχώρησε στην έγκριση αποζημίωσης και στην 
κατάθεση του ποσού της, στον λογαριασμό του ασφαλι-
σμένου.

Η ταχύτητα εξυπηρέτησης αποδεικνύει ότι η ΔΥΝΑΜΙΣ 
Α.Ε.Γ.Α. είναι κοντά στους ασφαλισμένους της, προάγει 
μέσα από τη λειτουργία της τον πολιτισμό στην ασφάλιση, 
που αποτελεί και σύνθημά της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο έργο τους, το 
οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνέπεια που επι-
δεικνύεται τις κρίσιμες ώρες, όπως αυτή της αποζημίωσης 
των ασφαλισμένων. 

Η  εταιρεία με τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, δι-
αχρονικά χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμέ-
νους και με τους συνεργάτες, καθώς μόνο έτσι ενισχύεται 
ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Aκόμη περισσότερες επιβραβεύσεις για τους ασφαλισμένους της Generali

τ ο Χώρο Ιστορικής Μνή-
μης 1941-1944 (Κοραή 

4), επέλεξε η Γερμανίδα 
Υπουργός Εξωτερικών 
Annalena Baerbock ως 
πρώτο σταθμό της επίση-
μης επίσκεψης που πραγ-
ματοποιεί στη χώρα μας.

Αμέσως μετά την άφιξή 
της στην Αθήνα, εχθές 
28/07, η κα Baerbock με-
ταφέρθηκε στην Πλατεία 
Κοραή για να ξεναγηθεί 
στο Χώρο Ιστορικής Μνή-
μης που λειτουργεί υπό 
την ευθύνη της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, η οποία, 
το 1991, όταν συμπλήρω-
σε τα 100 χρόνια λειτουρ-
γίας, υπέβαλε αίτημα στο 
υπουργείο Πολιτ ισμού 
και ο Χώρος κηρύχθηκε 
ιστορικό διατηρητέο μνη-
μείο. Την Υπουργό υποδέ-
χτηκαν οι κ.κ. Γ.Σηφάκης, 
Διευθυν τής Marketing, 
Διαφήμισης & Εταιρικής 
Επικοινωνίας, Δ.Λαδάς, 
Διευθυντής Νομικών Υπη-
ρεσιών της Εταιρίας.

Η κα Baerbock αφού 
περιηγήθηκε στο Χώρο 
όπου λειτουργούσαν τα 
κρατητήρια της Κομαντα-
τούρ (Kommandatur) επί 
γερμανικής κατοχής, ση-
μείωσε χαρακτηριστικά: 
«Η ευθύνη για την ιστορία 
δεν γνωρίζει τερματισμό. 
Το να κρατάω ζωντανή τη 
μνήμη είναι θέμα καρδιάς 
γιατί είναι προϋπόθεση 
για ένα καλό κοινό μέλ-
λον».

ΣτΟ ΧώρΟ ΙΣτΟρΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟρΑΗ 4  
Η aNNaLENa BaErBoCK
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Ο GCEO του Generali Group στο πλαίσιο της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες όπου 
έχει παρουσία ο οργανισμός, επισκέφτηκε μαζί με μέλη της Διοίκησης του Ομίλου τα νέα 
γραφεία της εταιρείας δίνοντας για μια ακόμη φορά ψήφο εμπιστοσύνης στην Έλλαδα.

σ ε μία κίνηση ιδιαίτερης ση-
μασίας, τόσο σε συμβολικό 

όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, ο 
Philippe Donnet, CEO του Generali 
Group επισκέφθηκε πριν λίγες μέ-
ρες την Ελλάδα, συνοδεία υψη-
λόβαθμων στελεχών του Ομίλου. 
Σκοπός της περιοδείας αυτής 
ήταν η ενημέρωσή τους σχετικά 
με τη λειτουργία των κατά τό-
πους ευρωπαϊκών εταιρειών και 
ο σχεδιασμός της στρατηγικής 
των επόμενων ετών. Η ένταξη της 
Ελλάδας στο πρόγραμμα της πε-
ριοδείας αυτής επαναβεβαιώνει 
την εμπιστοσύνη της ιταλικής Δι-
οίκησης στην έως σήμερα πορεία 
της ελληνικής εταιρείας και υπο-
γραμμίζει τη στήριξή της για μία 
δυναμική συνέχεια. 

Είναι η πρώτη φορά που ένας 
GCEO της Generali, βρέθηκε επί 
ελληνικού εδάφους προκειμένου 
να συναντηθεί με τον επικεφαλής της χώρας. Ο κ. Donnet 
και τα στελέχη που τον συνόδευαν, οι κ.κ. Monica Possa, 
Chief HR & Organization Officer, Lucia Silva, Group Head of 
Sustainability and Social Responsibility Jaime Anchustegui, 
CEO International, Riccardo Candoni, Regional Manager 
International και Patrícia Espírito Santo, Head of HR & 
Organization International, ξεναγήθηκαν από τον κ. Πάνο Δη-
μητρίου, CEO της Generali Hellas και τους συνεργάτες του 
στα νέα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην συμβολή 
των οδών Λ. Συγγρού και Λαγουμιτζή, από τα οποία δήλωσαν 
εντυπωσιασμένοι.

Το πρόγραμμα του κ. Donnet και των συνεργατών του περι-
λάμβανε τη δια ζώσης ενημέρωσή τους για όσα έχουν επιτευ-
χθεί έως σήμερα καθώς και την εποικοδομητική ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των ομολόγων της ιταλικής και της ελληνι-
κής Διοίκησης. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα 
θερμό κλίμα με μία μεγάλη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε 
το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας υποβάλλοντας τις 
δικές του ερωτήσεις προς τον GCEO της Generali. 

Ο κ. Donnet αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς 
όλους τους παρισταμένους, σχολίασε την ενθουσιώδη υπο-
δοχή και παρατήρησε ότι είναι η πρώτη φορά που του δίνεται 
η ευκαιρία να γνωρίσει ταυτόχρονα όλους τους εργαζομέ-
νους της Generali σε μια χώρα. «Είναι πραγματικά συγκινητι-
κή αυτή η συνάντηση» δήλωσε. «Είναι τόσο δυνατός ο παλ-
μός αυτής της ομάδας που δεν θα μπορούσε παρά να είναι 
το αποτέλεσμα μιας ειλικρινούς αφοσίωσης σε ένα όραμα 
που συνδέει την Generali και τους ανθρώπους της με τους 

O pHilippE DOnnEt,  
CEO του GEnErAli GrOup  

στΗν ελλαΔα 
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ασφαλισμένους και την κοινωνία. Εγώ και οι συνεργάτες μου 
είμαστε σήμερα εδώ γιατί ο ρόλος του Ομίλου είναι ακριβώς 
αυτός: να στηρίζει δυναμικές προσπάθειες σαν την δική σας 
αποδεικνύοντας ότι είμαστε ένας οργανισμός που επενδύει 
στο ταλέντο ανθρώπων με τεχνογνωσία, καινοτόμα σκέψη 
και ενσυναίσθηση. Για μας η έννοια του “human touch” δεν 
είναι στρατηγική marketing, είναι ο τρόπος με τον οποίο λει-
τουργούμε. Είναι το ταυτοτικό χαρακτηριστικό που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε και να εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας ως 
Lifetime Partners.»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των 
υπόλοιπων στελεχών του Generali Group εξαίροντας την έως 
σήμερα επιτυχημένη διαδρομή της εταιρείας στην Ελλάδα. 
Ο κ. Jaime Anchustegui, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πο-
λύχρονη συνεργασία με την ελληνική Διοίκηση, μιλώντας 
για έναν συνδυασμό ανθρώπινης και επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σημείωσε, δε, 
ιδιαίτερα την επιτυχή και ομαλή μετάβαση στη νέα Generali 
μετά την εξαγορά του 2020. Ο κ. Bruno Scaroni, Group Chief 

Transformation Officer, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά στη 
συνάντηση, μίλησε για τη στρατηγική που βρίσκεται πίσω 
από το όραμα του Lifetime Partner. Ταυτόχρονα, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι η Generali Hellas, έχοντας χαρτογραφή-
σει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασφαλισμένων σε το-
πικό επίπεδο, θα ανταποκριθεί επιτυχημένα και σε αυτή την 
πρόκληση. Με τη σειρά της η κ. Monica Possa δήλωσε πως 
βρίσκει πολύ καίρια την άποψη του κ. Δημητρίου ότι «Είναι 
σπουδαίο οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού να αισθάνονται 
την εταιρεία «δική τους» και αξιοποιώντας την ευκαιρία ανα-
φέρθηκε στο νέο πρόγραμμα διανομής μετοχών της Generali 
στους εργαζομένους της. Ακολούθως, η κ. Lucia Silva μίλησε 
για το υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ορ-
γανισμού που δεν αποτυπώνεται μόνο μέσω της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας του Human Safety Net αλλά κυρίως μέσα από 
την σπουδαία δουλειά που γίνεται με σκοπό τη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Δη-
μητρίου, o οποίος δήλωσε κλείνοντας: «Θα ήθελα να πω πολ-
λά. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό: ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε αυτή την ταλαντούχα και αφοσιωμένη ομάδα για όλα όσα 
έχουμε καταφέρει και ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στη Δι-
οίκηση του Generali Group που στηρίζει τις προσπάθειες και 
ενθαρρύνει τα σχέδιά μας. Είναι τιμή μας που είστε σήμερα 
εδώ. Είναι όμως ακόμη πιο σημαντικό που βρίσκεστε πάντοτε 
δίπλα μας. Η νέα εποχή της Generali στην Ελλάδα είναι εδώ 
και είμαστε ευτυχείς που την υποδεχόμαστε σήμερα μαζί.»

«Για μας η έννοια του “human touch” 
δεν είναι στρατηγική marketing, είναι ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε » 
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τ η συνεργασία της με την 
ΑΜΚΕ Άτρακτος ξεκίνησε 

η Eurolife FFH, υποστηρίζο-
ντας έμπρακτα το έργο της 
στην εκπαίδευση παιδιών και 
εφήβων, και συμμετέχοντας 
στην εξέλιξη των ικανοτήτων 
τους. Για την εταιρεία, αξία 
έχει να δίνει σε όλους μια αι-
σιόδοξη προοπτική για το 
μέλλον τους, επενδύοντας σε 
ουσιαστικές συνεργασίες με 
οργανισμούς που προωθούν 
την τέχνη, τον πολιτισμό και 
την εκπαίδευση. Η Άτρακτος, 
μέσω εκπαιδευτικών ενερ -
γειών και δράσεων, προωθεί 
θετικά πρότυπα για τους αν-
θρώπους, κάτι που συμπίπτει 
και με τις εταιρικές αρχές και 
αξίες της Eurolife FFH.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής 
συνεργασίας, η εταιρεία θα στηρίξει την παραγωγή των επει-
σοδίων «Μεγάλες Κουβέντες by Atraktos Kids», καθώς και 
το project «Τα Μεγάλα Πώς», ενώ η έναρξη της σύμπραξης 
σηματοδοτήθηκε ήδη, με την Eurolife FFH να είναι ο συν-δη-
μιουργός του Atraktos Summer Camp που μόλις ολοκληρώ-
θηκε.

Οι «Μεγάλες Κουβέντες by Atraktos Kids» είναι μια εκπο-
μπή στην οποία τα παιδιά συζητούν με τους μεγάλους, κά-
νουν δύσκολες ερωτήσεις και οδηγούν τα ίδια τη συζήτηση, 
θίγοντας με το μοναδικό, αθώο τους τρόπο, απαιτητικά θέμα-
τα σε αγαπητά στο ευρύ κοινό πρόσωπα.

Τα «Μεγάλα Πώς» αποτελούν μια πρωτότυπη σειρά ερω-
ταπαντήσεων μεταξύ εφήβων και σπουδαίων επιστημόνων, 
αθλητών, επιχειρηματιών και ανθρώπων με ιστορίες που πρέ-
πει να ακουστούν, έχοντας ως στόχο τη μάθηση μέσω της 
εμπειρίας. 

Τέλος, η Eurolife FFH υποστήριξε ήδη το Atraktos Summer 
Camp, ένα πρότυπο και διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, ηλικίας 9-12 
ετών, και που πραγματοποιήθηκε από τις 22 Ιουνίου έως τις 

7 Ιουλίου. Το φετινό Camp με τίτλο “Rebels News… with a 
cause” συνέθεσε ένα σύνολο εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, που σκοπό έχουν την ποιοτική αναζήτη-
ση της γνώσης. O κεντρικός στόχος ήταν να βοηθήσει τα 
παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη, ώστε να αποκτήσουν 
την ικανότητα να διακρίνουν τα fake από τα real news και 
να μάθουν πώς μπορούν να αποδώσουν και να επικοινωνή-
σουν ένα γεγονός μέσα από τη γραφή. To Atraktos Summer 
Camp καθοδήγησε κάθε παιδί ξεχωριστά να ανακαλύψει τη 
δική του θέση στον κόσμο. Στο πλαίσιο της υποστήριξής της 
στο πρόγραμμα, η Eurolife FFH προσέφερε επίσης δεκαπέ-
ντε υποτροφίες σε παιδιά που φιλοξενούνται σε κοινωνικές 
δομές, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Camp.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να υποστηρίζει οργανισμούς 
που προάγουν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, με στόχο 
να συμμετέχει έμπρακτα σε ενέργειες με θετικό πρόσημο 
για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Μέσα από τη συνερ-
γασία της με την Άτρακτο, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά 
τη στήριξή της σε πρωτοβουλίες που μοιράζονται τις ίδιες 
αξίες.\

EuroLifE ffH  
ΑξΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΣτΗρΙζΟΥΜΕ  

τΗΝ πρΟΣΒΑΣΗ ΣτΗ γΝώΣΗ  
ή εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με την ΑΜκΕ Άτρακτος, επενδύοντας για ακόμη μια 

φορά σε δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση και την ελευθερία έκφρασης 
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H Groupama Ασφαλιστική 
διοργάνωσε, όπως κάθε 

χρόνο έτσι και φέτος, την 
ετήσια εκδήλωσή της προς 
τιμήν του δικτύου μη απο-
κλειστικής συνεργασίας 
στη Λίμνη Βουλιαγμένης, 
την Πέμπτη 21 Ιουλίου. 

Τα στελέχη της Groupama 
Ασφαλιστικής και οι Συνερ-
γάτες της είχαν την ευκαι-
ρία να συναντηθούν μετά 
από καιρό, να ανταλλάξουν 
απόψεις γ ια το μέλ λον 
της εταιρείας, να συζητή-
σουν για τις εξελίξεις στην 
ασφαλιστική αγορά και γε-
νικότερα να απολαύσουν 
στιγμές χαλάρωσης μακριά 
από το εργασιακό περιβάλ-
λον. 

Ο Εμπορικός Διευθυντής 
Κωνσταντίνος Σεμερτζό -
γλου, αφού ευχαρίστησε 
τους Συνεργάτες για την 
καθοριστική συμβολή τους 
στην επιτυχημένη πορεία 
της εταιρείας τα τελευταία 
«δύσκολα χρόνια», σημείω-
σε «Σε ένα συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, 
διευρύναμε τον κύκλο ερ-
γασιών μας με αξιοσημεί-
ωτη άνοδο στη συνολική 
παραγωγή ασφαλίστρων 
κατά 6.5% και πρωταγωνι-
στές τους κλάδους Ζωής και Υγείας ( 14,9%) και Πυρός 
(+ 2,1%). Επιθυμούμε να έχουμε ανταγωνιστική παρουσία 
σε όλα τα κανάλια πωλήσεων, ενισχύοντας συνολικά το 
brand της «Groupama Ασφαλιστική», με στοιχείο διαφο-
ροποίησης την απλότητα και την ευκολία στην συνεργα-

σία και εξυπηρέτηση».
Η επιτυχημένη βραδιά επιβεβαίωσε με τον καλύτερο 

τρόπο την άριστη συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία και 
τους Συνεργάτες της, καλλιεργώντας σχέσεις που αντέ-
χουν στο χρόνο και εκτός γραφείου.

ΜΙΑ ΒρΑΔΙΑ ΑφΙΕρώΜΕΝΗ  
ΣτΟΥΣ ΣΥΝΕργΑτΕΣ

τΗΣ Groupama ΑΣφΑλΙΣτΙΚΗΣ
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το Σάββατο 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στους Λειψούς 
τα εγκαίνια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο νησί, 

ένα έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurolife 
FFH, σε συνεργασία με τον Δήμο Λειψών, την Ομάδα Αιγαί-
ου και τη HOPEgenesis. 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στους ακριτικούς Λει-
ψούς αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά που εγκαινιάζεται, 
μετά από εκείνους στην Πάτμο και τα Άγραφα, στο πλαίσιο 
της κοινής δράσης της Eurolife FFH και της HOPEgenesis 
ενάντια στην υπογεννητικότητα. Ο παιδικός σταθμός 
αναμένεται να υποδεχθεί παιδιά προσχολικών ηλικιών, τα 
οποία, πλέον, έχουν το δικό τους χώρο για να κοινωνικο-
ποιηθούν και να μάθουν να αναπτύσσουν δημιουργικά τις 
δεξιότητές τους. Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται 
στο πλευρό της οικογένειας στην Ελλάδα, γι’ αυτό, μαζί με 
τη HOPEgenesis, στηρίζει τα ζευγάρια και τις γυναίκες που 
θέλουν να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους.

Η εταιρεία έχει ενώσει από το 2019 τις δυνάμεις της με 
τη HOPEgenesis, με στόχο να ενημερώνει και να ευαισθη-
τοποιεί την κοινωνία γύρω από το σημαντικό ζήτημα του 
δημογραφικού, καθώς και να υποστηρίζει τις οικογένειες 
που, με ασφάλεια, επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει «υιοθετήσει» 10 συνολικά απομακρυ-
σμένες περιοχές της χώρας (Πάτμος, Άγραφα, Καστελ-
λόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρος, Χάλκη, Κάσος, 
Τήλος και Λειψοί) και δημιουργεί από έναν παιδικό σταθμό 
σε κάθε μία. Μέσα από το πρόγραμμα έχουν μέχρι στιγμής 
γεννηθεί 88 παιδιά και αναμένονται άλλα 31 το επόμενο δι-
άστημα. Επιπλέον, με τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στους 
Λειψούς, έχουν παραδοθεί 3 παιδικοί σταθμοί, ενώ συνεχί-
ζονται οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων επτά.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Η δημιουργία του πρώ-
του παιδικού σταθμού στους Λειψούς, είναι μια κίνηση 

Η EuroLifE ffH ΕγΚΑΙΝΙΑΣΕ πΑΙΔΙΚΟ 
ΣτΑΘΜΟ ΣτΟΥΣ λΕΙψΟΥΣ

Σε συνεργασία με τον Δήμο λειψών, την Ομάδα Αιγαίου και τη HOPEgenesis
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με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο όχι μόνο για τους κα-
τοίκους του νησιού, αλλά για όλη τη χώρα μας. Κεντρική 
πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτική πρωτοβουλία, 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε την 
υπογεννητικότητα, να ενισχύσουμε την προσχολική αγω-
γή, και να διασφαλίσουμε την ισότιμη φροντίδα των παι-
διών από άκρη σε άκρη της χώρας μας. Συγχαρητήρια στη 
Eurolife FFH, τη HOPEgenesis, για την άψογη συνεργασία 
στην υλοποίηση αυτού του οράματος». 

Ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος, ανέφερε «Το να 
δημιουργείς ένα σχολείο σε έναν ακριτικό τόπο, είναι έργο 

ζωής. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που 
κατασκευάζεται για πρώτη φορά στους 
Λειψούς, με την πολύτιμη συνδρομή 
όλων μας, αποτελεί ιστορική στιγμή για 
το νησί μας και χωρίς καμία υπερβολή κα-
τακτά την υψηλότερη θέση, ανάμεσα στα 
επιτεύγματα της μέχρι τώρα θητείας μου 
ως δήμαρχος του πανέμορφου αυτού τό-
που».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρ-
ρηγεωργίου, δήλωσε: «Αξία για εμάς στη 
Eurolife FFH έχει να ανταποκρινόμαστε 
στις ανάγκες των ανθρώπων και να είμα-
στε δίπλα σε όσους χρειάζονται τη βοή-
θειά μας. Μέσα από τη συνεργασία μας 
με τη HOPEgenesis, στηρίζουμε τις οικο-
γένειες που προσπαθούν να φέρουν με 
ασφάλεια στον κόσμο τα παιδιά τους. Και 
επειδή τα παιδιά χρειάζονται παιδιά για 
να μεγαλώσουν, δε σταματάμε εκεί, αλλά 

έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε από έναν παιδικό 
σταθμό στις περιοχές που έχουμε «υιοθετήσει». Πράξεις 
που βοηθάνε τους τόπους αυτούς να αποκτήσουν ξανά 
ζωή, στηρίζουν τη βιωσιμότητα της ελληνικής περιφέρει-
ας, πράξεις που τελικά επιστρέφουν αξία στην κοινωνία».

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος 
Χανδακάς, είπε σχετικά: «Βλέποντας τον τρίτο δημοτικό 
παιδικό σταθμό ακριτικής περιοχής να υλοποιείται, δεν 
μπορώ παρά να νιώσω περηφάνια και απεριόριστη ικα-
νοποίηση για την τόσο εποικοδομητική συνεργασία μας, 
κατ’ αρχάς  με το μεγάλο μας χορηγό και επί σειρά ετών 
συνεργάτη μας, την ασφαλιστική εταιρία Eurolife FFΗ, την 
ΑΣΤ.Μ.Κ.Ε. Ομάδα Αιγαίου, και, βεβαίως, τον Δήμο Λειψών 
και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Μάγγο. Το έργο αυτό στηρίζει 
την ακριτική οικογένεια στην Ελλάδα και αποτελεί τη βάση 
για ένα πιο ευοίωνο μέλλον για τα παιδιά των Λειψών».

Η Πρόεδρος της Ομάδας Αιγαίου, Ντενίζ Τσιμή, δήλω-
σε: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση να βρισκόμα-
στε και πάλι μαζί για να εγκαινιάσουμε τον βρεφονηπιακό 
σταθμό, στους Λειψούς αυτή τη φορά.

Η Eurolife FFH και η HOPEgenesis διακρίνονται για το 
υψηλότατο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Για την Ομάδα 
Αιγαίου αποτελεί τιμή να συνδράμει στο έργο τους και να 
συνεργάζεται μαζί τους για τη δημιουργία βρεφονηπιακών 
σταθμών. Όλοι μας γνωρίζουμε το τεράστιο πρόβλημα 
υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και θα πρέπει να δίνου-
με στους γονείς τη δυνατότητα για καλύτερες συνθήκες 
εκπαίδευσης με την ύπαρξη ενός παιδικού σταθμού στον 
τόπο τους».
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ΑΣφΑλΙΣΗ  
πλΗρώΜΑτώΝ  
πλΟΙώΝ
ΣτΟΙΧΕΙΑ  
ΕτΟΥΣ 2021

Η έρευνα

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

ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμά-
των πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική 
συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο, 
εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους 
του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλή-
θους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο 
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:
• Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων 

και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων)
• Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι πω-

λήσεων

• Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρε-
μείς) ανά αιτία ζημιάς
• Καταγράφει την διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσε-

ων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 4 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών με καθεστώς εγκατά-
στασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο 
της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχει-
ρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από 
το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να 
απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη. 

Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απα-
ντήσεις τους για το 2021 ενώ στους συγκριτικούς πίνακες 
/ γραφήματα παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των 
προηγούμενων ετών.
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1. τα μεγέθη της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων

1.1 το αποτέλεσμα της έρευνας
Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη 

των ετών 2021 και 2020 αναφορικά με την κάλυψη των πλη-
ρωμάτων πλοίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο καθώς και οι αντίστοιχες 
ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές.

Συνολικά 998 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2021 (977αντί-
στοιχα το 2020). Δηλώθηκαν 1.717 ζημιές (1.494 το 2019) για 
τις οποίες πληρώθηκαν 0,7 εκατ. € και σχηματίστηκε από-
θεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,6 εκατ. €. Τα αντί-
στοιχα μεγέθη για το 2020 ήταν 0,4 εκατ. € και 0,9 εκατ. €.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2021 (για το 2020 καταγράφονται τα ευρήματα 
της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ υπήρξε μια μικρή αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο 
χρόνο, αυξήθηκαν αρκετά (+14,9%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Μεγαλύτερη όμως ήταν η αύξηση τόσο στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+80,0%) όσο και στο απόθεμα των εκκρεμών 
αποζημιώσεων τέλος έτους (+81,4%).

πίνακασ 1: συΓκεντρωτίκα στοίχεία ερευνασ εαεε
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2. Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία
Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις, ξεχωριστά για τις πληρωθείσες και τις εκκρεμείς. 

Τα αίτια κατηγοριοποιούνται ως εξής: θάνατος (από ασθένεια ή από ατύχημα), μόνιμη ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικα-
νότητα (από ασθένεια ή από ατύχημα), περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις.

2.1 Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2021, διαπιστώνεται ότι το μεγα-

λύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης
Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων 

(συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά 
κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το 
έτος 2021, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2019 «Δι-
ανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

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

(πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλή-
λων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις 
πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πρά-
κτορες (69,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων 
του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συ-
νεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,0% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών 
διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην 
έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

ΓρΑφημΑ 1: ΚΑνΑλιΑ διΑμεσολΑβησησ  
ποσοστιΑιΑ συμμετοχη
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2.2 Ανάλυση αιτιών για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2021, 

διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών αποζημιώσεων αντιστοιχεί στις παλιννοστήσεις – αντι-
καταστάσεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχεί σε πρόσκαιρη ανικανότητα 
από ασθένεια ή ατύχημα.
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πινΑΚΑσ 3: ΑνΑλυση Αιτιών ΓιΑ τισ εΚΚρεμεισ Αποζημιώσεισ ετουσ 2021

ΓρΑφημΑ 2: ΑνΑλυση Αποζημιώσεών  
(πληρώθεισεσ + εΚΚρεμεισ) ΑνΑ ΑιτιΑ
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3. μελέτη των αποζημιώσεων
Στη συνέχεια καταγράφονται οι αποζημιώσεις του κλάδου αθροιστικά ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

και αναλύεται στατιστικά η χρονική εξέλιξή τους.

3.1 Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος
Στην παρούσα παράγραφο καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – 

μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα τελευταία εννέα χρόνια. Τα 
στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν αφορούν στις πληρωθείσες αποζημιώσεις, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος 
των ζημιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν καθώς και αυτών που εκκρεμούν για τη χρονική περίοδο 2013-2021.

πινΑΚΑσ 4: ποσΑ πληρώθεισών Αποζημιώσεών (€)
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πινΑΚΑσ 5: ποσΑ εΚΚρεμών Αποζημιώσεών τελουσ ετουσ (€)

ΓρΑφημΑ 3: χρονιΚη εξελιξη Αποζημιώσεών  
ΑνΑ ετοσ εΚδοσησ ΑσφΑλιστηριου συμβολΑιου
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πινΑΚΑσ 6: πληθοσ ζημιών που πληρώθηΚΑν Κι εΚλεισΑν

πινΑΚΑσ 7: πληθοσ εΚΚρεμών ζημιών τελουσ ετουσ
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3.2 στατιστική επεξεργασία εξέλιξης των αποζημιώσεων
Η συγκέντρωση των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπει 

την στατιστική επεξεργασία τους με τη μέθοδο chain-ladder με σκοπό να διατυπωθούν εύλογες προβλέψεις σχετικά με 
την εξέλιξη της πορείας των αποζημιώσεων και του πλήθους των ζημιών. Τα διαθέσιμα δεδομένα πιθανώς να δίνουν μία 
εύλογη εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών και των δεικτών.

Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα ποσά των αποζημιώσεων (συσσωρευμένες πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός 
της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου) για το σύνολο της εξετα-
ζόμενης περιόδου ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στήλες α και β). Στη στήλη γ, οι αποζημιώσεις επανε-
κτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου chain-ladder. Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες 
του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το μέλλον. Το υπολογιζόμενο ποσοστό εκκρεμότητας δείχνει 
το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόμενων 
αποζημιώσεων (εκκρεμών και πληρωθεισών) για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.
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πινΑΚΑσ 8: συΓΚεντρώτιΚΑ στοιχειΑ Αποζημιώσεών

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain-
ladder
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πλήθη των ζημιών (συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές εντός της εξεταζό-
μενης περιόδου και εκκρεμείς στο τέλος της) κι επανεκτιμάται το σύνολο των ζημιών. Στο τέλος, εξάγεται το ποσοστό 
των εκκρεμών ζημιών επί του εκτιμώμενου πλήθους για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain-
ladder

πινΑΚΑσ 9: συΓΚεντρώτιΚΑ πληθουσ ζημιών
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Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain-
ladder

Στον επόμενο πίνακα υπολογίζονται οι μέσες τιμές της συνολικής ζημίας, της πληρωθείσας ζημίας και της εκκρεμούς 
ζημίας, μετά την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων των τελευταίων εννέα ετών.

πινΑΚΑσ 10: υπολοΓισμοσ μεσησ ζημιΑσ (ποσΑ σε €)

ΓρΑφημΑ 4: εΚτιμηση εξελιξησ μεσησ ζημιΑσ
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με το βλεμμΑ στρΑμμενο στο Αυριο:
η  υδροΓειοσ ΑσφΑλιστιΚη βρΑβευει  

τουσ συνερΓΑτεσ τησ

δ υναμικά επανήλθε στον ετήσιο θεσμό των βραβεύσεων 
των συνεργατών της η Υδρόγειος Ασφαλιστική, με τέσ-

σερις ξεχωριστές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ναύπλιο κατά τον Μάιο και 
Ιούνιο.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά 
η στενή σχέση που συνδέει την εταιρεία με το δίκτυο των 
ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας και τιμήθηκαν οι πρωτεύσαντες σε παραγωγικές επιδό-
σεις ανά νομό. Αποπνέοντας ένα δυνατό και αισιόδοξο μήνυμα 
αδιάκοπης εξέλιξης, οι εκδηλώσεις αποτελέσαν επίσης την 
ευκαιρία να παρουσιαστούν τα παραγωγικά και οικονομικά 
αποτελέσματα, τα επιτεύγματα και οι δράσεις της εταιρείας 
που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα της κοινής της πορείας 
με τους συνεργάτες της. 

«Είστε ο ιστός του ασφαλιστικού θεσμού και η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική παραμένει αφοσιωμένη στη στρατηγική ενίσχυ-
σης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δικτύου της» τόνισε ο 
Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, απευ-
θυνόμενους στους παρευρισκόμενους ασφαλιστικούς δια-
μεσολαβητές: «Ο άρρηκτος δεσμός φιλίας και συνεργασίας 
που έχουμε χτίσει εδώ και πέντε δεκαετίες μας ωθεί να συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στο κοινό μας ασφαλιστικό 
όραμα. Η ποιότητα των ανθρώπων μας, η δυνατή μας παρου-
σία στην περιφέρεια, τα ισχυρά οικονομικά θεμέλια της εται-
ρείας και, κυρίως, η φροντίδα και η αξία που προσφέρουμε 
στους ασφαλισμένους μας μέσα από το υψηλό επίπεδο της 
εξυπηρέτησης αποτελούν τα εχέγγυα του αύριο» κατέληξε ο 
κ. Κασκαρέλης.

 «Ο ασφαλιστικός κλάδος αποδείχθηκε ανθεκτικός στις 
συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ωστόσο, η διείσδυση 
του ασφαλιστικού αγαθού στην ελληνική κοινωνία παραμέ-
νει χαμηλή, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τον 
κλάδο μας αλλά και την πολιτεία» σημείωσε αρχικά ο κ. Παύ-
λος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Ο 
κ. Κασκαρέλης τόνισε ότι, παρά το ότι, το 2021, η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά επανήλθε στην ανάπτυξη, η ετήσια κατά 
κεφαλή δαπάνη στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιστοιχεί 
στο ένα πέμπτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στη συνέχεια, 
εστίασε στα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, 
στα κέρδη προ φόρων για το 2021, τα οποία ανήλθαν σε 20,2 
εκ. ευρώ, την αύξηση κατά 2% του συνολικού Ενεργητικού 

το 2021, την περαιτέρω ισχυροποίηση κατά 8,5 ποσοστιαίες 
μονάδες του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) το 2021 σε σχέ-
ση με το 2020, αλλά και την αύξηση κατά 21,6 εκ. ευρώ στα 
διαθέσιμα κεφάλαια κατά την τελευταία διετία. Αναφέρθηκε 
επίσης στους δείκτες απόδοσης κεφαλαίων και ενεργητικού 
της εταιρείας, οι οποίοι στη διετία 2020  - 2021 ήταν σημα-
ντικά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους της 
αγοράς. «Η εταιρεία μας διαθέτει πολύ ισχυρή θέση, κινείται 
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αγορά στους χρημα-
τοοικονομικούς δείκτες και βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, 
σημειώνοντας στο πεντάμηνο του 2022 αύξηση στα παραγω-
γικά της αποτελέσματα με ένα σημαντικό ποσοστό να προ-
έρχεται από τους κλάδους εκτός οχημάτων» συμπλήρωσε ο 
κ. Κασκαρέλης, ο οποίος ευχαρίστησε τους συνεργάτες για 
τη στήριξή τους και ανήγγειλε περισσότερες πρωτοβουλίες 
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των υπηρεσιών και του ψηφι-

Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος Δ.Σ., Υδρόγειος Ασφαλιστική
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ακού μετασχηματισμού.  
«Στην Υδρόγειο Ασφαλιστι-

κή δεν σταματάμε να οργα-
νώνουμε, να σχεδιάζουμε, να 
πράττουμε για το καλό των συ-
νεργατών μας»,  ανέφερε η κα 
Τζένη Αναγνωστάκη, Εμπορική 
Διευθύντρια. Η κα Αναγνωστά-
κη έκανε ιδιαίτερη μνεία στον 
ενισχυμένο κανονισμό πωλή-
σεων της εταιρείας αλλά και το  
ανανεωμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που μέσα στον τελευ-
ταίο χρόνο έχει προσφέρει στο 
δίκτυο συνεργατών περισσότε-

ρες από 380 ώρες διαδικτυακής και δια ζώσης εκπαίδευσης.
Στον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας στον 

κλάδο υγείας και την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, ανα-
φέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κ.  Σεραφείμ Αίσωπος, Διευθυντής 
Ανάληψης Κινδύνων, παρουσιάζοντας συνοπτικά στοιχεία των 
υπηρεσιών και παροχών υγείας που προσέφερε στους ασφα-
λισμένους της η Υδρόγειος Ασφαλιστική μέσα από τα προ-
γράμματα «Πλάνο Υγείας». Ο κ. Αίσωπος παρουσίασε επίσης 
τα νέα προγράμματα ολοκληρωμένης ασφάλισης σκαφών, 
ανήγγειλε νέα σχεδιαζόμενα προγράμματα στον κλάδο πε-
ριουσίας και σφράγισε την παρουσίασή του τονίζοντας για 
άλλη μία φορά τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας 
και των συνεργατών της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην 
Υδρόγειο Ασφαλιστική,  ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής βρί-
σκεται πάντα σε πρώτο πλάνο!».

Οι εκδηλώσεις της Υδρογείου Ασφαλιστικής με τη σει-
ρά που πραγματοποιήθηκαν: Ενημερωτική Εκδήλωσης και 
Βραβεύσεις Συνεργατών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, 
20/5/2022), Κεντρικής Ελλάδος (Λάρισα, 7/6/2022), Στερεάς 
Ελλάδος, Νήσων και Κρήτης (Αθήνα, 20/6/2022) , Πελοποννή-
σου (Ναύπλιο, 30/6/2022).

Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Υδρόγειος Ασφαλιστική
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ώ ς καταλύτης για την καινοτομία 
λειτούργησε η πανδημία, με το 

καινοτόμο προφίλ των ελληνικών 
επιχειρήσεων να ενισχύεται σημα-
ντικά στη διάρκεια της υγειονομικής 
κρίσης. Το ποσοστό των ελληνικών 
εταιρειών που καινοτομούν, εισάγο-
ντας νέα προϊόντα και βελτιωμένες 
επιχειρησιακές διαδικασίες, δια-
μορφώθηκε στο 72,6% την περίοδο 
2018-2020. 

Το ποσοστό των καινοτόμων επι-
χειρήσεων παρουσιάζει ανοδική 
πορεία τα τελευταία έτη και για την 
εξεταζόμενη περίοδο είναι αυξημέ-
νο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με το προηγούμενο διά-
στημα (2016-2018).

“Η αύξηση σχετίζεται με τις απαι-
τήσεις για νέα προϊόντα και επιχει-
ρησιακές διαδικασίες, που υιοθέτη-
σαν οι ελληνικές επιχειρήσεις λόγω 
των οικονομικών και κοινωνικών συν-
θηκών που επέφερε η πανδημία το 
2020”, αναφέρει το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περι-
εχομένου (ΕΚΤ), που δημοσιοποίησε 
τα σχετικά στοιχεία.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, στην Ελλάδα, η 
βελτίωση των επιδόσεων των ελλη-
νικών επιχειρήσεων στην καινοτομία 
είναι μεγαλύτερη στον τομέα των 
Υπηρεσιών. Την περίοδο 2018-2020 
το ποσοστό καινοτόμων εταιρειών 
στον τομέα των Υπηρεσιών ανήλθε σε 
72,9%, σε σχέση με 58,9% την περίο-
δο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτό-
μων επιχειρήσεων καταγράφονται 
στον κλάδο “Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές δραστηριότητες” 
(78,9%) και στον κλάδο “Ενημέρωση 
και επικοινωνία” (78,4%), τον κατεξο-
χήν κλάδο των Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ερευνΑ
Η πανδΗμία τροφοδοτΗσε τΗν καίνοτομία: 

καίνοτομεί το 72,6% των εταίρείων

Πώς μπορούν οι εταιρείες να περιορίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι 
μετακινούνται εντός και εκτός γραφείου
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Καινοτομεί η βιομηχανία
Το ποσοστό καινοτομίας αυξάνεται και στον 

τομέα της Βιομηχανίας, όπου το ποσοστό και-
νοτόμων επιχειρήσεων ανήλθε σε 72,1%, σε 
σχέση με 62,4% την περίοδο 2016-2018, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 9,7 μονάδες. Το υψη-
λότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 
(72,9%) καταγράφεται στον πολυπληθή κλάδο 
της Μεταποίησης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην 
καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών. Την 
περίοδο 2018-2020, το ποσοστό των επιχειρή-
σεων με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικα-
σιών έφτασε το 66,7%, σε σχέση με 55,2% την 
περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση 
11,9 ποσοστιαίες μονάδες. 

Οι νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αφο-
ρούσαν επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως 
η οργάνωση της εργασίας, το μάρκετινγκ, η 
εφοδιαστική, οι εφαρμογές πληροφορικής, η 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και η οικο-
νομική διαχείριση.

Καινοτομία προϊόντων
Υψηλές επιδόσεις καταγράφουν οι επιχει-

ρήσεις και στην καινοτομία προϊόντων. Την 
περίοδο 2018-2020, το ποσοστό εταιρειών 
στην Ελλάδα με καινοτομίες προϊόντων έφθα-
σε το 48,4%, σε σχέση με 42,5% την περίοδο 
2016-2018. Σε σχέση με την πρώτη περίοδο 
αναφοράς 2010-2012, το ποσοστό αυτό είναι 
υπερδιπλάσιο. 

Την περίοδο 2018-2020 το ποσοστό των 
επιχειρήσεων, που συνεργάστηκαν με άλλες 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την υλοποί-
ηση καινοτομικών δραστηριοτήτων, ανήλθε 
σε 20,2%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε 
σχέση με την περίοδο 2016-2018. Ο βαθμός 
συνεργασίας αυξάνεται με το μέγεθος των 
επιχειρήσεων.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν και-
νοτομικές δραστηριότητες συνεργαζόμενες 
σε ποσοστό 58,3%, έναντι μόλις 17,1% των 
μικρών επιχειρήσεων και 32,2% των μεσαίων.

Πρωτιά στην Κεντρική Μακεδονία
Όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή 

των καινοτόμων επιχειρήσεων, την περίοδο 
2018-2020 ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσε-
ων υψηλότερα από τη μέση εθνική επίδοση 
(72,6%), καταγράφονται στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας (78%).

Επίσης, σ την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
(74,7%), στην Περιφέρεια Κρήτης (74,5%) και 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (74,2%). Σε 
όλες τις Περιφέρειες τα ποσοστά καινοτομίας 
είναι υψηλότερα από 50%.
ΠΗΓΗ: SEPE.GR
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Ο συνεργάτης της εταιρείας Λουκάς Τουρνατζής παραλαμβάνει το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς»

μ ε το ισχυρό μήνυ-
μα “Η Ανάπτυξη 

είστε Εσείς”, η διοίκη-
ση της Interamerican 
τίμησε και βράβευσε 
τους διακριθέντες συ-
νεργάτες των Δικτύων 
Πωλήσεων για τις πα-
ραγωγικές επιδόσεις 
τους το 2021. Η μεγάλη 
γιορτή που πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 28 
Ιουνίου στο Golf Club 
of Athens στη Γλυφά-
δα, ήταν αφιερωμένη 
στους συνεργάτες της 
Interamerican, που πί-
σ τεψαν σ τον εαυ τό 
τους, κατόρθωσαν να 
πετύχουν κορυφαίες 
επιδόσεις και έδειξαν 
για ακόμα μια χρονιά, 
τον δρόμο προς την κο-
ρυφή.

Αυτή την πορεία προς 
την ατομική και συλ-
λογική επιτυχία, αλλά 
και τις προκλήσεις του 
κλάδου ανέδειξε μέσα από την ομιλία του ο Τάσος Ηλιακό-
πουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της Interamerican. 
Συγκεκριμένα, μίλησε για τις τέσσερις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, 
με πρώτη να είναι οι Direct πωλήσεις, τονίζοντας ότι τα δί-
κτυα των διαμεσολαβούντων κυριαρχούν στην παγκόσμια 
αγορά. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στις νέες αγορές που 
αναδύονται με κύριο φορέα ανάπτυξης τους ασφαλιστικούς 
συμβούλους και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία 
αποτελεί έναν πολύτιμο πλέον σύμμαχο που ενισχύει ουσι-
αστικά το ρόλο και τις δυνατότητες των διαμεσολαβητών. 
Στα παραπάνω, δόθηκε ειδική μνεία στην αναντικατάστατη 
αξία του ανθρώπινου παράγοντα στο ιδιαίτερα πολύπλοκο 
και εναλλασσόμενο περιβάλλον που βιώνουμε. Σ’ αυτό το 
περιβάλλον οι συνεργάτες της Interamerican λειτουργούν 

InteramerIcan SaleS awardS 2021 
ΒραΒευσΗ των κορυφαίων συνεργατων  

των δίκτυων πωλΗσεων 
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ως σύμβουλοι, προσφέροντας καθημερινά προτάσεις και 
λύσεις με στόχο να κάνουν τη ζωή των πελατών τους ασφα-
λέστερη και καλύτερη.

Η κορύφωση της Τελετής Βραβεύσεων ήταν η απονομή 
του βραβείου «Αλέξανδρος Ταμπουράς», το οποίο έλαβε 
ο συνεργάτης της εταιρείας, Λουκάς Τουρνατζής για τις 
κορυφαίες επιδόσεις του, το επαγγελματικό ήθος και το 
πάθος για τη δουλειά του όλα τα χρόνια της συνεργασίας 
του με την εταιρεία.  

Ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική ήταν η στιγμή 
όπου προβλήθηκε βίντεο - αφιέρωμα στον Δημήτρη Κοντο-
μηνά και ανακοινώθηκε ότι η Interamerican θεσμοθετεί ένα 
νέο βραβείο, το βραβείο “Δημήτρης Κοντομηνάς», ως φόρο 
τιμής στον ιδρυτή της εταιρείας, το οποίο θα απονέμεται 
κάθε χρόνο σε συνεργάτη για τις εξαίρετες επιδόσεις του/
της στα ετήσια παραγωγικά αποτελέσματα.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από τη συμμετοχή του κω-
μικού ντουέτου «Εκείνος κι Εκείνος», που αποτελείται από 
τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου, οι οποί-
οι έδωσαν στη βραδιά έναν ανάλαφρο και ευχάριστο τόνο 
μέσα από ευφάνταστα κωμικά σκετς. 

Ο Γιάννης Καν τώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Interamerican, δήλωσε κατά τη διάρκεια της βραδιάς: “Χαι-
ρόμαστε πολύ που γιορτάζουμε μαζί τις επιτυχίες των συ-
νεργατών μας, καθώς τα δικά τους επιτεύγματα είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένα με τις

επιτυχίες της Interamerican. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας 
και τα καταφέραμε, όλοι μαζί. Αναπτύξαμε τις δραστηρι-
ότητές μας, ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες των πε-
λατών μας, πετύχαμε τους στόχους μας. Στις προκλήσεις 
της νέας εποχής, η δική μας απάντηση είναι η ανάπτυξη. 
Είμαστε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα που αναδύεται και η 
οποία θα είναι γεμάτη προκλήσεις, μέσα από τη μετάβαση 
σε μία μεγαλύτερη αγορά που θα προσφέρει περισσότε-
ρες ευκαιρίες για όλους. Οι εταιρείες και οι άνθρωποι με 
ισχυρό όραμα και αξίες θα είναι οι νικητές στο νέο τοπίο 
που διαμορφώνεται. Συγχαρητήρια σε όλους!”.

Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων  
της Interamerican

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican
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Στελέχη και συνεργάτες της Interamerican και της Universal Life Agency, στα κεντρικά γραφεία της Interamerican, στην Αθήνα.

σ την Αθήνα ταξίδεψαν οι επιτυχόντες συνεργάτες της 
Universal Insurance Agency, θυγατρικής εταιρείας της 

Universal Life,  συνεργάτιδας εταιρείας της Interamerican 
στην Κύπρο, στο πλαίσιο Διαγωνισμού Πωλήσεων που 
πραγματοποιήθηκε και αφορούσε τα παραγωγικά αποτε-
λέσματα του 2021.  

Το πρόγραμμα του τριήμερου ταξιδιού στην Αθήνα, περι-
ελάβανε επίσκεψη των επιτυχόντων στα κεντρικά γραφεία 
της Interamerican, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
τόσο με διοικητικά στελέχη, όσο και με διακεκριμένους 
ασφαλιστικούς συμβούλους της Interamerican. Αμφότεροι 
όλοι οι συμμετέχοντες, είχαν τη δυνατότητα και την ευ-
καιρία να συζητήσουν διάφορα θέματα της ασφαλιστικής 
αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο και να ανταλλάξουν πολύτι-
μες γνώσεις και εμπειρίες. Με το πέρας των εργασιών, το 
πρόγραμμα προέβλεπε πολιτιστικές και άλλες ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες.  

Τους επιτυχόντες συνεργάτες συνόδευσαν τα διοικητικά 
στελέχη της Universal Life, Έβαν Γαβάς – Πρώτος Εκτελε-
στικός Διευθυντής, Κούλλης Σαββίδης – Διευθυντής Πωλή-
σεων και  Μαρία Παναγιωτίδου – Διευθύντρια της Universal 
Insurance Agency. 

Interamerican και Universal Life, εγκαινίασαν τη συνερ-
γασία τους πριν ακριβώς από ένα χρόνο, την 1η Ιουνίου 
2021, μέσω της παρουσίας της Interamerican στην Κύ-
προ και της θυγατρικής εταιρείας της Universal Life, της 
Universal Insurance Agency. Βασικός στόχος της συνερ-
γασίας τους ήταν η προσφορά καινοτόμου εμπειρίας στην 
Κυπριακή Αγορά, αξιοποιώντας τη ψηφιακή τεχνολογία 
της Interamerican και την εμπειρία και τεχνογνωσία της 
Universal Life και του Δικτύου Πωλήσεων της. Η συνεργα-
σία επικεντρώνεται στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, 
με εξαιρετικά αποτελέσματα κατά τον πρώτο χρόνο από 
την υλοποίηση της.

ταξίδί επίΒραΒευσΗσ στΗν αθΗνα  
απο τΗν InteramerIcan  

καί τΗν UnIverSal lIfe γία τουσ συνεργατεσ 
τΗσ UnIverSal InSUrance agency
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τ ην μαγευτική πόλη του φωτός είχαν τη δυνατότητα να 
απολαύσουν οι συνεργάτες του εταιρικού δικτύου της 

Εθνικής Ασφαλιστικής που διακρίθηκαν για τα παραγωγικά 
αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου. Το ταξίδι πραγ-
ματοποιήθηκε το διάστημα 18-24 Ιουλίου και συμμετείχαν 
σε αυτό περίπου 40 άτομα.

Ένας από τους διαχρονικά δημοφιλείς προορισμούς 
στον κόσμο, με εντυπωσιακά αξιοθέατα, τα οποία είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν οι συνεργάτες. Η Champs 
Elysees, η Αψίδα του Θριάμβου, ο Πύργος του Άιφελ, το 
Quartier Latin, το Πάνθεον και η Μονμάρτη ήταν στο πρό-
γραμμα των ξεναγήσεων που κέρδισε τις εντυπώσεις των 
συμμετεχόντων.

Στο παλάτι των Βερσαλλιών, με τους μαγευτικούς κή-
πους, το δίκτυο απόλαυσε το γεύμα του στο εστιατόριο 
Petite Venise ενώ, την επόμενη ημέρα, οι συνεργάτες της 
Εταιρίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 
εντυπωσιακό show στο πιο διάσημο cabaret του κόσμου 
το Moulin Rouge!

Στιγμές διασκέδασης απόλαυσαν οι συμμετέχοντες κα-
θώς επισκέφτηκαν ένα από τα πιο φημισμένα θεματικά 
πάρκα, τη Disneyland, ζώντας μια φανταστική περιπέτεια 
στον μαγικό κόσμο των πιο λατρεμένων παιδικών ηρώων!

Τέλος, το δείπνο στο Buddha Bar, το πιο κοσμοπολίτικο 
μπαρ του Παρισιού, έκλεισε το ταξίδι στο Παρίσι!

Το ταξίδι, συνόδευαν οι κ.κ. Δήμητρα Διαμαντοπούλου, 
Υποδ/ντρια Πωλήσεων Agency, Μαρία Κόρακα, Υποδ/ντρια 
Εταιρικής Επικοινωνίας, Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος, 
Τομέας Πωλήσεων Agency.

Με εξαιρετικές αναμνήσεις και εικόνες από το ταξίδι, ιδιαί-
τερα μετά από δύο χρόνια αποχής, εξαιτίας της πανδημίας, 
η ξεχωριστή ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής, έβαλε στόχο 
νέες υψηλότερες επιδόσεις κατακτώντας την κορυφή.

το εταίρίκο παραγωγίκο δίκτυο  
τΗσ εθνίκΗσ ασφαλίστίκΗσ ταξίδευεί στο παρίσί
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τ α συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν 
τα € 41,9 δισ. (+2,4%): Αύξηση χάρις στην ισχυρή άνοδο 

τού κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων (+8,5%), η οποία βασί-
ζεται στην ανάπτυξη των λοιπών γραμμών ασφάλισης πέραν 
αυτής του αυτοκινήτου. Τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής 
παρέμειναν σταθερά (-0,5%). Οι καθαρές εισροές στον κλά-
δο Ζωής έδειξαν ανθεκτικότητα στα € 6,2 δισ., χάρις στην 
ανάπτυξη των προγραμμάτων προστασίας και των επενδυτι-
κών προϊόντων unit-linked, αντισταθμίζοντας τη μείωση που 
παρουσίασαν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, κάτι που εί-
ναι συνεπές με την επανατοποθέτηση του επιχειρηματικού 
χαρτοφυλακίου Ζωής. 

● Συνεχίστηκε η άνοδος των Λειτουργικών Αποτελεσμά-
των, τα οποία ανήλθαν στα € 3,1 δισ. (+4,8%), χάρις στις θε-
τικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, 
του τομέα Holding και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων. Ο 
Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε το 92,5% 
(+2,8 π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε 
εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,23% (+0,59 π.μ.).

● Τα καθαρά αποτελέσματα έφτασαν στα € 1.402 εκ. (με 
αντιστοιχία τα  € 1.540 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2021). Εξαιρου-
μένων των απομειώσεων που προήλθαν από τις επενδύσεις 
στη Ρωσία, τα καθαρά αποτελέσματα θα ήταν στα € 1.541 
εκ. ευρώ.

● Εξαιρετικά ισχυρή και Κεφαλαιακή Θέση με τον Δείκτη 
Φερεγγυότητας στο 233% (με αντιστοιχία 227% στα Ετήσια 
Αποτελέσματα του 2021) μετά τον υπολογισμό και των € 500 
εκ. για από την επαναγορά μετοχών.

Ο CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet, δήλωσε: 
«Η ισχυρή επίδοση της Generali αποδεικνύει ότι η εστίασή 
μας στην εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου «Lifetime 
Partner 24: Driving Growth» είναι ο σωστός τρόπος για να επι-
τύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξήσουμε τη λειτουργική 
μας κερδοφορία. Καταφέραμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτε-
λέσματα σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο γεωπολιτικό και μα-
κροοικονομικό περιβάλλον, θέτοντας πάντοτε τους πελάτες 

μας και τις ανάγκες τους ως κορυφαία προτεραιότητά μας. 
Στους προσεχείς μήνες, θα συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε 
πλήρως για την εκτέλεση του τριετούς μας σχεδίου, καθώς 
ενισχύουμε την ηγετική θέση του Ομίλου μας ως παγκόσμι-
ου ασφαλιστή και διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων».

H Generali ΑνΑΚοινώνει συνεχιζομενη 
Αυξηση στΑ λειτουρΓιΚΑ εσοδΑ

το ΚΑθΑρο ΑποτελεσμΑ πΑρεμεινε στΑθερο, 
εξΑιρουμενών τών Απομειώσεών που προηλθΑν Απο 

τισ επενδυσεισ στη ρώσιΑ. η ΚεφΑλΑιΑΚη θεση πΑρεμεινε 
εξΑιρετιΚΑ ισχυρη. 

  1. Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων ζωής και νέας παραγωγής  παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους 
όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης), με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica στον υπο-
λογισμό για διακυμάνσεις με ισοδύναμους όρους. Οι αλλαγές στο λειτουργικό αποτέλεσμα, στις ίδιες επενδύσεις και στις τεχνικές 
προβλέψεις Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διάθεση ή διατεθειμένα για την ίδια λογιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να 
λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica σε ποσοστιαίες  μεταβολές.

Τα ποσά στρογγυλοποιήθηκαν στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ενδέχεται να μην αθροίζονται στο στρογγυλοποιημένο σύνολο σε όλες 
τις περιπτώσεις. Το ποσοστό που παρουσιάζεται μπορεί να επηρεαστεί από τη στρογγυλοποίηση

Ο Philippe Donnet, CEO του Ομίλου Generali
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30/06/2022 30/06/2021 Διαφοροποίηση 
Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.) 41.880 38.093 2,4%
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.) 3.140 2.996 4,8%
Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής 1.689 1.442 17,1%
Έσοδα Ασφαλίστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών 
Ασφαλίσεων 1.294 1.256 3,0%

Λειτουργικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Κεφαλαίων (1) 503 520 -3,3%
Λειτουργικά Αποτελέσματα Holding and λοιπών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 121 37 α.σ.

Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων -467 -259 80,5%

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP) 5,23% 4,67% 0,59 π.μ.
Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών 
και Εξόδων (%) 92,5% 89,7% 2,8 π.μ.

Καθαρά Αποτελέσματα (2) (€ εκ.) 1.402 1.540 -9,0%
Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (2) (€) 0,89 0,98 -9,3%

30/06/2022 31/12/2021 Διαφοροποίηση 
Μετοχικό Κεφάλαιο (€ εκ.) 19.078 29.308 -34,9%
Σύνολο Ενεργητικού υπό Διαχείριση (€ εκ.) 635.407 709.617 -10,5%
Δείκτης Φερεγγυότητα ΙΙ (%) 233% 227% 6 π.μ.

συνοψη βΑσιΚών μεΓεθών

(1) Από το Α’ Τρίμηνο του 2022, ο τομέας Asset Management μετονομάστηκε σε Asset & Wealth Management: σύμφωνα με τις νέες 
διοικητικές αρμοδιότητες, περιλάμβανε επίσης τον όμιλο Banca Generali ο οποίος κατά το παρελθόν ήταν ενταγμένος στον τομέα 
Ηοlding και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

(2) Τα καθαρά αποτελέσματα και τα κέρδη ανά μετοχή του Α’ Τριμήνου του 2022 ήταν ίδια με τα προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέ-
σματα και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του Α’ Τριμήνου του 2022 αντίστοιχα, καθώς υπολογίζονται ως καθαρά αποτελέσματα 
και κέρδη ανά μετοχή χωρίς τις επιπτώσεις κερδών και ζημιών που συνδέονται με εξαγορές και πωλήσεις.
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πανω απο €110 εκατ.  
Η πρωτΗ εκτίμΗσΗ των αποΖΗμίωσεων  

γία τα ασφαλίστΗρία συμΒολαία περίουσίασ 
που εκδοθΗκαν το 2021

μ ε δεδομένο ότι, οι αποζημιώσεις 
για ζημιές που συνέβησαν εντός 

του 2021 στα συμβόλαια που εκδόθη-
καν το 2021, εκτιμώνται σε €110 εκατ., 
ενώ μεγάλο μέρος των συμβολαίων 
ήταν ακόμα σε ισχύ κατά την 31η Δε-
κεμβρίου, οι αποζημιώσεις που τελικά 
θα καταβάλει η ελληνική ασφαλιστι-
κή αγορά για αυτά τα συμβόλαια, θα 
είναι σημαντικά υψηλότερες, όπως 
προέκυψε από την έρευνα που πραγ-
ματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τις 
Ασφαλίσεις Περιουσίας, έτους 2021, 
η οποία και θα επικαιροποιηθεί τον 
επόμενο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 1,3 
εκατ. συμβόλαια Ασφάλισης Περιου-
σίας το 2021, η μεγάλη πλειοψηφία 
των οποίων (1 εκατ. ή 82,7%) αφο -
ρούσε κατοικίες. Για τα συμβόλαια 
αυτά δηλώθηκαν 15.802 ζημιές εντός 
του 2021, πληρώθηκαν αποζημιώσεις 
€34,7 εκατ. αποζημιώσεις και σχημα-
τίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημι-
ώσεων ύψους €75,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της 
μελέτης, ο κ. Ε. Μοάτσος, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ 
ανέφερε : «Από την έρευνα της Ένω-
σης, η οποία περιλαμβάνει πολλά εν-
διαφέροντα στοιχεία και αναλύσεις, 
προκύπτει η σημαντική συμβολή της 
ιδιωτικής ασφάλισης στην προστασία 
των περιουσιών ιδιωτών και επιχειρή-
σεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρώ-
τη εκτίμηση των €110 εκατ. αποζη-
μιώσεων αφορά μόνο τις ζημιές που 
συνέβησαν μέσα στο 2021 και αναμέ-
νεται να αυξηθεί όταν πλέον θα έχουν 
λήξει όλα τα συμβόλαια.». Ο Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ 
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ασφαλίσείσ περίουσίασ 
ερευνα ετουσ 2021

η έρευνα

η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών 
& Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανά-

γκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις 
Περιουσίας, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστημα-
τική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολό-
γιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του 
ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου (πλήθος συμβο-
λαίων και κεφάλαια κάλυψης) όσο και του πλήθους και 
του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

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

λαίων και ζημιών, κεφάλαια κάλυψης και ποσά πληρωθει-
σών και εκκρεμών αποζημιώσεων)
• Αναλύει τα ανωτέρω μεγέθη σε ομάδες ασφαλισμέ-

νων κινδύνων αναλόγως του είδους τους (κατοικίες - λοι-

ποί) και του ύψους των ασφαλισμένων κεφαλαίων
• Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι 

πωλήσεων
• Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρε-

μείς) ανά αιτία ζημιάς
• Καταγράφει την χρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων 

της ασφάλισης περιουσίας κατά την περίοδο 2013 - 2021.
Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 23 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών με καθεστώς εγκατά-
στασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 96,2% 
της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων 
περιουσίας, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απα-
ντήσεις τους για το 2021 με βάση την πληροφόρηση που 
ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2021. Επίσης η έρευνα συνδυ-
άζεται με την επικαιροποίηση των στοιχείων του κλάδου 
για το ασφαλιστικό έτος 2020, με βάση την διαθέσιμη 
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πληροφόρηση στις 31/12/2021. 
Συνεπώς, χρονικά καταγράφεται όλη η χρονική διάρ-

κεια κάλυψης των συμβολαίων των συγκεκριμένων κινδύ-
νων που ανέλαβαν το 2020 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οπότε και τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τον κίνδυνο που είχε αναληφθεί και τις ζημιές 
που δηλώθηκαν.

Για την ανάγνωση και την κατανόηση των μεγεθών της 
παρούσας αναφοράς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 
φύση των εργασιών των ασφαλίσεων περιουσίας αφορά 
σε ζημιές που συμβαίνουν ακανόνιστα στο βάθος του 
χρόνου, ενώ διαπιστώνεται πολύ μεγάλη μεταβλητότητα 
στο ύψος των αποζημιώσεων εκάστου έτους, ιδιαιτέρως 
όσον αφορά στην ασφάλιση των καταστροφικών κινδύ-
νων, οι οποίοι μπορεί να μην συμβαίνουν τακτικά, όμως 
όταν συμβούν είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό του τελικού κό-
στους των αποζημιώσεων του έτους, θα πρέπει να συ-

νυπολογιστεί η εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του 
ποσού των αποζημιώσεων στο βάθος του χρόνου, πληρο-
φόρηση που δεν είναι γνωστή κατά τον χρόνο σύνταξης 
της παρούσας αναφοράς.

Επιπλέον πληροφόρηση για τα ιδιαιτέρως καταστροφι-
κά γεγονότα που συνέβησαν εντός του 2021 είναι διαθέ-
σιμη από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ ( www1.eaee.gr ), όπου 
έχουν αναρτηθεί έρευνες της ΕΑΕΕ για τα παρακάτω1:
• Ζημιές από χιονοπτώσεις (Μήδεια) στην Ελλάδα, 15 

- 17 Φεβρουαρίου 2021
• Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία, 

3 - 4 Μαρτίου 2021
• Ζημιές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, 27 

Ιουλίου - 23 Αυγούστου 2021
• Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στην Κρήτη, 27 - 

30 Σεπτεμβρίου 2021
• Ζημιές από βροχοπτώσεις (Μπάλλος) στην Ελλάδα, 

9 - 17 Οκτωβρίου 2021.
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1. τα μεγέθη της ασφάλισης περιουσίας

1.1 Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων
Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1,3 εκατ. 

συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2021 και μέρος 
των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2022. Επιση-
μαίνεται ότι στο πλήθος συμβολαίων καταμετρήθηκαν και 
τα συνασφαλιστήρια συμβόλαια ενώ σε περίπτωση ομαδι-
κών συμβολαίων, ζητήθηκε να καταγραφεί το πλήθος των 
καλυπτομένων κινδύνων. Όπου προβλέπονταν κατατμή-
σεις συμβολαίου για πληρωμή δόσεων, μετρήθηκαν ως 
ένα συμβόλαιο συνολικά.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμβολαίων αφορούσε σε 
κατοικίες (1 εκατ. ή 82,7% του συνόλου). Η συνολική 
ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη 

πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών 
ήταν της τάξεως των 492,6 δισ. €, εκ των οποίων 123,4 
δισ. € αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 369,2 δισ. 
€ σε λοιπούς κινδύνους. 

Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των 
κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισμένων κεφα-
λαίων σε: ασφαλισμένη αξία μέχρι και 1 εκατ. €, μεταξύ 
1 έως και 3 εκατ. €, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. €, και άνω 
των 10 εκατ. €.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφο-
ρικά με το μέγεθος των καλυπτομένων κινδύνων παρουσι-
άζονται στον πίνακα και τα γραφήματα που ακολουθούν.

πινΑΚΑσ 1: ΚΑτΑνομη ΑσφΑλισμενών Κινδυνών 2021

2 Στις Κατοικίες συμπεριλαμβάνονται και οι «Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης», οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται χωρι-
στά, ως διαφορετικός κίνδυνος από τις υπόλοιπες κατοικίες
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ΓρΑφημΑ 1: πληθοσ ΑσφΑλιστηριών συμβολΑιών 2021 
ποσοστιΑιΑ συμμετοχη

ΓρΑφημΑ 2: ΑσφΑλισμενΑ ΚεφΑλΑιΑ 2021 
ποσοστιΑιΑ συμμετοχη
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Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι καλύψεις της Γενικής αστικής ευθύνης, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο 
και σε ποσοστιαία συμμετοχή.

Πίνακας 2: κατανομή λοίΠών αςφαλίςμένών κίνδύνών  
(Πλήν κατοίκίών) 2021

Πίνακας 3: κατανομή αςφαλίςμένών κίνδύνών 2020 ( 
έΠίκαίροΠοίήςή)

Ταυτοχρόνως με την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2021, ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2020 με βάση 
την διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2021. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των 
καλυπτομένων κινδύνων του 2020 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

3. Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. τύπου AirBNB)
4. Συμπεριλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα και αδειοδοτημένα καταλύματα.
5. Σούπερ-μάρκετ και μίνι-μάρκετ
6. Συμπεριλαμβάνονται αποθήκες διαμεταφοράς (logistics)
7. Όταν δεν μπορεί να γίνει ο ανωτέρω διαχωρισμός

Euroasfalistiki_132_4.indd   51 8/9/2022   3:16:03 πμ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

5 2  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 132

Πίνακας 4: κατανομή λοίΠών κίνδύνών  
(Πλήν κατοίκίών) 2020 (έΠίκαίροΠοίήςή)

Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) έτους 2020 διαχωρίστηκαν περαιτέρω ανά είδος δρα-
στηριότητας:

8. Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. τύπου AirBNB)
9. Συμπεριλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα και αδειοδοτημένα καταλύματα.
10. Σούπερ-μάρκετ και μίνι-μάρκετ
11. Συμπεριλαμβάνονται αποθήκες διαμεταφοράς (logistics)
12. Όταν δεν μπορεί να γίνει ο ανωτέρω διαχωρισμός
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Γραφήμα 3: καναλία δίαμέςολαβήςής  
Ποςοςτίαία ςύμμέτοχή

1.2. κανάλια διαμεσολάβησης
Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων 

(συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 
2021 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε 
πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλι-
στικών Προϊόντων».

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

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

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πε-
ριουσίας ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτο-
ρες (45,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του 
κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τράπεζες 
(26,5% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή έτους 2021 του συνόλου των 
καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.
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2. Ζημιές - αποζημιώσεις
Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 

2021 δηλώθηκαν 15.802 ζημιές εντός του 2021, εκ των 
οποίων ποσοστό 52,3% αφορούσαν σε κατοικίες και οι 
υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζημιώ-
σεις ύψους 34,7 εκατ. € εντός του 2021 (11,7 εκατ. € για 
κατοικίες και 23 εκατ. € για λοιπούς κινδύνους) ενώ σχημα-
τίστηκε στις 31/12/2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 
75,8 εκατ. € (17 εκατ. € για κατοικίες και 58,8 εκατ. € για 
λοιπούς κινδύνους).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες εκκρεμείς 
αποζημιώσεις αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώ-
του έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου). 
Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της 
αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει σημα-
ντικά όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για 
τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι δια-
θέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι 

την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός 
του έτους.

Σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώ-
σεων παρελθόντων ετών (βλ. επόμενη ενότητα) προκύπτει 
ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του επόμενου έτους από το 
έτος έκδοσης, εξελίσσονται με συντελεστή 2,09 σε σχέση 
με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς και με συντε-
λεστή 2,56 στο τέλος του 9ου έτους.

Με βάση αυτούς τους συντελεστές εξέλιξης των αποζη-
μιώσεων, η αρχική αποτίμηση των 110,5 εκατ. € των αποζη-
μιώσεων (34,7 εκατ. € πληρωθείσες και 75,8 εκατ. € εκκρε-
μείς) των συμβολαίων με έτος έκδοσης 2021 θα μπορούσε 
να διαμορφωθεί σε (110,5 * 2,09 = ) 230,9 εκατ. € στο τέλος 
του 2022 και σε 282,8 εκατ. € ( = 110,5 * 2,56) σε βάθος εν-
νεαετίας, γεγονός που αναμένεται ότι θα επηρεάσει αυξη-
τικά τους ασφαλιστικούς δείκτες που υπολογίζονται στην 
επόμενη ενότητα.

2.1 αναλυτική καταγραφή ζημιών - αποζημιώσεων
Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 15.802 ζημίες μέχρι 

31/12/2021 για τα συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός 
του 2021. Από αυτές 8.267 ζημιές αφορούσαν κατοικίες, 
για τις οποίες πληρώθηκαν αποζημιώσεις 11,7 εκατ. € και 
σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 
17 εκατ. € στο τέλος του έτους.

Οι υπόλοιπες 7.535 ζημιές και οι αποζημιώσεις τους για 
τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κα-

τοικιών) διαχωρίστηκαν σε ομάδες ανά ύψος ασφαλισμέ-
νων κεφαλαίων εκάστου κινδύνου, δηλαδή: συμβόλαια με 
ασφαλισμένη αξία μέχρι και 1 εκατ. €, μεταξύ 1 έως και 3 
εκατ. €, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφο-
ρικά με το είδος και το μέγεθος των καλυπτόμενων κινδύ-
νων παρουσιάζονται στον πίνακα και τα γραφήματα που 
ακολουθούν.
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Πίνακας 5: κατανομή Ζήμίών - αΠοΖήμίώςέών 2021

Γραφήμα 4: Πλήθος Ζήμίών 2021  
Ποςοςτίαία ςύμμέτοχή
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Γραφήμα 5: αΠοΖήμίώςέίς (Πλήρώθέίςές & έκκρέμέίς) 2021  
Ποςοςτίαία ςύμμέτοχή

Πίνακας 6: κατανομή Ζήμίών λοίΠών αςφαλίςμένών κίνδύνών  
(Πλήν κατοίκίών) 2021

Οι ζημιές των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν περαιτέρω ανά είδος δραστηριότητας, όπως 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (όπου ποσό αποζημίωσης= πληρωθείσες + εκκρεμείς αποζημιώσεις):

Ταυτοχρόνως με την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2021, ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2020 με βάση 
την διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2021.

13. Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. τύπου AirBNB)
14. Συμπεριλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα και αδειοδοτημένα καταλύματα.
15. Σούπερ-μάρκετ και μίνι-μάρκετ
16. Συμπεριλαμβάνονται αποθήκες διαμεταφοράς (logistics)
17. Όταν δεν μπορεί να γίνει ο ανωτέρω διαχωρισμός
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Πίνακας 7: κατανομή Ζήμίών - αΠοΖήμίώςέών 2020  
(έΠίκαίροΠοίήςή)

Πίνακας 8: κατανομή Ζήμίών λοίΠών κίνδύνών (Πλήν κατοίκίών) 2020 
(έΠίκαίροΠοίήςή)

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των καλυπτόμενων κινδύνων του 2020 παρουσι-
άζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι ζημιές των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) επικαιροποιημένες με την πληροφόρηση του 2021, παρουσι-
άζονται στον πίνακα που ακολουθεί (όπου ποσό αποζημίωσης= πληρωθείσες + εκκρεμείς αποζημιώσεις):

18 Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. τύπου AirBNB)
19 Συμπεριλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα και αδειοδοτημένα καταλύματα.
20 Σούπερ-μάρκετ και μίνι-μάρκετ
21 Συμπεριλαμβάνονται αποθήκες διαμεταφοράς (logistics)
22 Όταν δεν μπορεί να γίνει ο ανωτέρω διαχωρισμός
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30  χρόνια πέρασαν από την πρώ-
τη καλοκαιρινή εκδήλωση του 

Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών 
Ασφαλιστικών Εταιριών (ΣΕΣΑΕ), η 
οποία γεννήθηκε στο Ξενοδοχείο ΠΕ-
ΝΤΕΛΙΚΟΝ στην Κηφισιά, αναπτύχθηκε 
στο Athens Golf Club της Γλυφάδας και 
ενηλικιώθηκε στο ISLAND !

Μια εκδήλωση θεσμός, που σημείω-
σε μόνο μια απουσία, το 2020, εξαιτίας 
της πανδημίας και των περιοριστικών 
μέτρων που αυτή επέβαλε !

Πιστός στο ραντεβού του ο ΣΕΣΑΕ 
πραγματοποίησε, ακόμη μια χρονιά, 
την καλοκαιρινή εκδήλωσή του, την 
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, στο Private 
House του ISLAND.

Μια εκδήλωση που στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία, καθώς πάρα πολ-
λά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου, που πραγματοποιήθηκε σε μια 
πολύ ιδιαίτερη και γεμάτη προκλήσεις 
για την ασφαλιστική αγορά και τα στε-
λέχη της περίοδο.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση αυτή βρήκαν την ευκαιρία 
να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για 
θέματα που ενδιαφέρουν την αγορά, 
σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη 
σύμπνοια, το δυναμισμό,  και τη μαχη-
τικότητα των μελών της.  

Την εκδήλωση στήριξαν  :
“HOWDEN HELLAS S.A.” – 
Πλατινένιος Χορηγός,
“ERGO”, «EUROLIFE FFH»  – Χρυσοί 
Χορηγοί,  
“AIG”,  “ΕΘΝΙΚΗ”, “GRANT 
THORNTON”, «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ», 
“INTERASCO”  - Ασημένιοι Χορηγοί,
“ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ” – Μεγάλoς Χορηγός
“GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ”, “NP 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ” -  Χορηγοί.

ΚαλοΚαιρινή εΚδήλωσή σεσαε
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ή Allianz Ελλάδος διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις 
για τους καταναλωτές και παρουσιάζει το ανανεωμένο 

My Global Allianz, το αξιόπιστο πρόγραμμα που συνδυάζει 
ασφάλεια Ζωής με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφα-
λαίων (Unit Linked). Πρόκειται για μια σύγχρονη λύση δημι-
ουργίας κεφαλαίου υψηλής ανταποδοτικότητας, με σημα-
ντικά πλεονεκτήματα και αξία επένδυσης.

Διαχρονικά, το My Global Allianz παρέχει πολλαπλά οφέ-
λη για τους καταναλωτές, αφού εξασφαλίζει έξι διαφορε-
τικές στρατηγικές επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια των 
PIMCO, Allianz Global Investors και Allianz ΑΕΔΑΚ, των οποί-
ων αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία, προσφέρο-
ντας τη δυνατότητα επένδυσης στην παγκόσμια αγορά και 
υψηλή ρευστότητα, με άμεση πρόσβαση στα χρήματα που 
έχουν επενδυθεί – όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια και δια-
φάνεια στους όρους συμβολαίου.

Στο My Global Allianz προστίθενται επενδυτικές στρατη-
γικές, μία νέα ασφαλιστική κάλυψη αλλά και η διαφοροποί-
ηση των εξόδων, χαρακτηριστικά που απαντούν με τον πιο 
ολοκληρωμένο τρόπο στις σημερινές ανάγκες των ασφα-
λισμένων και συμβάλλουν στην ακόμη πιο αποτελεσματική 
ανάπτυξη των επενδύσεών τους. 

Συγκεκριμένα, οι νέες επενδυτικές στρατηγικές του ανα-
νεωμένου My Global Allianz  επενδύουν σε Μικτά και Μετο-
χικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επιπρόσθετα, από την έναρξη του 
ανανεωμένου προγράμματος My Global Allianz, οι ενήλικοι 
ασφαλισμένοι της Allianz, από 18 έως 60 ετών, θα διαθέ-
τουν κάλυψη «Ασφάλειας Ζωής από Ατύχημα», με κεφάλαιο 
προστασίας ύψους 5.000 ευρώ, η οποία θα προστίθεται στο 
επενδυτικό τους πρόγραμμα χωρίς την ανάγκη διενέργειας 
ελέγχου ασφαλισιμότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπρό-
σθετα, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα της προ-
αιρετικής κάλυψης Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων 
λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου, 
η οποία ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας του. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των εξόδων 
του προγράμματος My Global Allianz, τα έξοδα αγοράς με-
ριδίων μειώνονται κατά 50%, από 5% σε 2,5%.

Η παροχή αξιόπιστων λύσεων υψηλής ποιότητας αποτε-
λεί διαχρονική προτεραιότητα για την Allianz, με την ανα-
νέωση του προγράμματος My Global Allianz να αποτελεί 
έμπρακτη απόδειξη της εταιρείας ν’ απαντά αποτελεσμα-
τικά και ολοκληρωμένα στις σημερινές ανάγκες των ασφα-
λισμένων.

ή AlliAnz έλλαδος  
ΠαρούςίαΖέί το ανανέώμένο 

ΠροΓραμμα My GlobAl AlliAnz

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

τ ο συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον 
κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου 

εξαμήνου του 2022 διαμορφώθηκε στα € 21,34 δισ. μει-
ωμένο κατά 3,78% από την 31/12/2021 και 4,62% από την 
31/03/2022. Είναι το πρώτο τρίμηνο μετά τον Ιούνιο του 
2020 όπου έχουμε συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς η 
οποία οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις αυ-
ξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Η αρνητική αυτή πορεία 
καταγράφεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές Αγορές.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2022 
αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχεί-
ρισης:

● Με 30.06.2022, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που 
διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μείωση 
του συνολικού ενεργητικού κατά 8,7 % από την αρχή του 
έτους και 5,6% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολι-
κό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται 
σε €10,16 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €7,37 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. 
€2,79 δισ.).

Οι εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ το δεύτερο τρίμηνο 

του 2022 ήταν ύψους €65 εκ. συνεχίζοντας την θετική τους 
πορεία για ένατο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με συνολικές εισ-
ροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο 2020 άνω των € 3,1 δισ. 

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρ-
νητικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες ακολουθώντας 
την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεω-
πολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων.

● Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των 
υπό διαχείριση κεφαλαίων από μέλη της Ε.Θ.Ε. την 
30.06.2022, κατέγραψε επίσης μείωση στα ενεργητικά 
κατά 2,64% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε 
σε €7.273 εκ.

● Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επεν-
δύσεων (Ο.Ε.Ε.) όπου περιλαμβάνεται και η Ανδρομέδα 
Α.Ε.Ε.Χ., το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. ανέρχε-
ται σε €291,6 εκ.

● Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύ-
σεων σε ακίνητα με 31.12.2021 (τελευταία δημοσιευμένα 
στοιχεία), αυξήθηκε κατά 17,64% στα €3.609 εκ. σε σχέση 
με την 30.12.2020.

ή αΓορα Των σΥλλοΓιΚων εΠενδΥσεων  
Το 2ο ΤριΜήνο ΤοΥ 2022
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1 3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών 401.353,61 41.709,62 0,01% 9,6226 -5,78%
2 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό 6.596.343,45 1.212.574,73 0,21% 5,4399 -6,15%
3 ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 21.641.805,96 1.858.940,45 0,32% 11,642 -14,22%
4 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 50.646.901,55 9.446.186,18 1,64% 5,3616 -12,34%
5 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 2.458.363,75 448.112,97 0,08% 5,486 -12,03%
6 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC 49.820.703,18 4.213.313,98 0,73% 11,8246 -6,58%
7 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 5.382.702,43 451.815,24 0,08% 11,9135 -6,43%
8 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 3.807.019,37 39.492,88 0,01% 96,3976 -9,30%
9 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 5.178.804,19 1.043.049,00 0,18% 4,9651 -9,79%
10 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 8.722.488,90 70.379,77 0,01% 123,9346 -14,71%
11 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 10.149.359,94 535.263,64 0,09% 18,9614 -14,89%
12 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 117.613.461,70 6.588.309,92 1,15% 17,8518 -15,50%
13 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 51.822.483,94 2.835.109,01 0,49% 18,2788 -15,21%
14 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 67.902.187,71 14.201.359,78 2,47% 4,7814 -7,34%
15 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 38.976.726,30 7.867.171,07 1,37% 4,9544 -6,88%
16 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) 101.785,79 9.713,95 0,00% 10,4783 -4,86%
17 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.171.961,20 112.526,56 0,02% 10,415 -5,07%
18 ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) 813.476,78 79.528,35 0,01% 10,2288 -5,17%
19 ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.537.163,29 109.549,89 0,02% 14,0316 -15,00%
20 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 180.708,32 12.659,91 0,00% 14,2741 -14,77%
21 ATHOS Recovery – Ελλ. Ομολ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατ. Μεριδίων Β)  188.407,85 13.797,53 0,00% 13,6552 -15,12%
22 ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 11.828.952,82 4.183.665,75 0,73% 2,8274 -12,15%
23 ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού  516.731,78 68.418,91 0,01% 7,5525 -14,48%
24 Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας 4.427.657,10 667.192,31 0,12% 6,6363 -6,85%
25 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 39.237.386,94 4.212.980,73 0,73% 9,3135 -3,51%
26 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 8.650.741,18 688.757,77 0,12% 12,5599 -3,18%
27 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 75.249.620,29 5.035.948,28 0,88% 14,9425 -8,89%
28 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 13.477.069,00 414.512,85 0,07% 32,513 -14,25%
29 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 57.964.077,99 46.809.249,56 8,14% 1,2383 8,77%
30 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 199.220.108,06 125.532.929,89 21,84% 1,587 -6,43%
31 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 76.902.198,99 5.289.209,75 0,92% 14,5394 -8,89%
32 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 853.215,58 26.613,80 0,00% 32,0591 -14,25%
33 EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 10.316.887,51 784.134,93 0,14% 13,157 9,06%
34 EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 65.363.972,96 15.069.525,19 2,62% 4,3375 -2,80%
35 EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 27.410.308,84 9.417.672,41 1,64% 2,9105 -13,81%
36 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 24.795.037,66 2.611.910,66 0,45% 9,4931 -3,22%
37 EUROBANK I (LF) Global Bond 1.354.684,77 105.963,50 0,02% 12,7844 -2,89%
38 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 34.658.395,19 2.165.257,18 0,38% 16,0066 -8,41%
39 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 4.421.621,58 121.232,94 0,02% 36,4721 -13,71%
40 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 4.867.067,41 502.434,57 0,09% 9,687 -8,37%
41 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 6.563.090,22 5.210.838,32 0,91% 1,2595 9,19%
42 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 34.122.584,05 20.840.928,11 3,63% 1,6373 -6,18%
43 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.537.943,86 4.429.732,11 0,77% 4,4106 -2,54%
44 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 3.442.246,12 1.134.078,28 0,20% 3,0353 -13,23%
45 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού 1.177.718,96 89.512,63 0,02% 13,157 9,06%
46 EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 3.931.306,19 907.186,16 0,16% 4,3335 -2,80%
47 INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) 450.747,06 44.168,61 0,01% 10,2051 -5,47%
48 INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) 178.932,61 17.662,81 0,00% 10,1305 -5,82%
49 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 2.922.848,27 312.892,33 0,05% 9,3414 -3,51%
50 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 5.785.607,70 505.190,23 0,09% 11,4523 -6,27%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Oμολογιακά αμοιβαία κεφάλαια Ενεργητικό 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

Δ% από 
1/1/2022 
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51 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.784.788,65 42.791,51 0,01% 41,7089 5,80%
52 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.275.609,15 953.433,78 0,17% 43,2915 -13,56%
53 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό  3.727.871,82 90.622,40 0,02% 41,1363 5,55%
54 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 110.633.819,40 2.711.529,08 0,47% 40,8013 -14,44%
55 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A 5.557.399,97 4.932,70 0,00% 1126,65 -3,67%
56 NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B 33.980.192,58 29.281,60 0,01% 1160,46 -3,65%
57 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 364.380,55 55.055,01 0,01% 6,6185 -17,92%
58 NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 25.570.520,68 1.882.278,67 0,33% 13,5849 -17,44%
59 NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.213.862,50 114.708,15 0,02% 19,3 -13,40%
60 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11.225.944,79 806.147,72 0,14% 13,9254 -7,16%
61 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 29.062.635,88 1.574.669,78 0,27% 18,4563 -6,86%
62 NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 4.902.696,90 348.408,33 0,06% 14,0717 4,58%
63 Optima smart cash ομολογιακό (R) 10.677.484,58 2.244.765,42 0,39% 4,7566 -9,68%
64 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL 9.822.197,86 1.047.108,24 0,18% 9,38 -2,60%
65 PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL 9.525.852,35 948.057,53 0,16% 10,05 9,13%
66 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE 332.883,27 35.732,13 0,01% 9,3161 -3,50%
67 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 2.998.657,80 318.785,37 0,06% 9,4065 -9,00%
68 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 21.578.779,62 13.599.287,64 2,37% 1,5868 -6,43%
69 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund  202.607,99 16.108,57 0,00% 12,5777 -3,18%
70 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 25.188.767,76 1.685.968,40 0,29% 14,9402 -8,89%
71 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 2.195.910,04 67.543,63 0,01% 32,511 -14,25%
72 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.274.122,20 1.028.919,29 0,18% 1,2383 8,76%
73 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund  15.832.536,86 1.345.719,26 0,23% 11,7651 -9,66%
74 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond  1.707.661,98 67.947,00 0,01% 25,1323 -14,50%
75 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 1.095.413,05 122.768,40 0,02% 8,9226 -9,89%
76 THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 2.866.830,44 493.451,49 0,09% 5,8098 -9,03%
77 TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών 24.927.611,89 2.936.541,11 0,51% 8,4888 -6,80%
78 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων  350.040.574,48 112.261.740,61 19,53% 3,1181 -9,34%
79 ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 82.064.357,90 11.103.991,42 1,93% 7,3905 -10,33%
80 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 39.258.765,68 4.268.853,87 0,74% 9,1966 -13,12%
81 ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.394.172,84 2.669.197,16 0,46% 8,0152 3,92%
82 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. & ΜΕΣΟΠ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 24.930.956,42 1.935.294,88 0,34% 12,8823 -4,37%
83 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.842.871,26 485.013,21 0,08% 12,0468 9,97%
84 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 135.903.318,50 5.368.209,70 0,93% 25,3163 -15,10%
85 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 17.254.599,41 1.467.721,23 0,26% 11,756 -8,50%
86 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) 6.034.545,94 2.050.162,44 0,36% 2,9434 -11,36%
87 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 28.728.413,10 19.890.949,87 3,46% 1,4443 -10,74%
88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 6.286.941,84 582.641,21 0,10% 10,7904 -6,04%
89 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 20.308.992,28 2.425.480,03 0,42% 8,3732 -6,37%
90 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 11.796.958,11 1.096.836,17 0,19% 10,7554 -2,99%
91 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 11.974.903,65 3.288.211,28 0,57% 3,6418 -3,33%
92 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) 71.574,87 6.586,95 0,00% 10,8662 -2,72%
93 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 19.302.207,35 1.802.285,81 0,31% 10,7098 -8,83%
94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 309.804.326,90 29.428.078,44 5,12% 10,5275 -9,27%
95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 18.142.204,20 1.648.737,89 0,29% 11,0037 -17,00%
96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 32.338.220,69 2.296.820,22 0,40% 14,0796 -17,47%
97 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 29.752.881,54 2.681.446,47 0,47% 11,0958 -16,74%
98 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) 3.972.238,46 421.960,62 0,07% 9,4138 -6,76%
99 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) 107.751.147,90 22.276.905,52 3,87% 4,8369 -6,95%
100 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) 16.405.547,22 1.731.096,96 0,30% 9,477 -6,66%
101 EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 348.115,07 36.990,32 0,01% 9,411 -8,73%
102 EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund  2.718.004,62 291.362,57 0,05% 9,3286 -9,53%
103 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» 640.305,62 119.423,88 0,02% 5,3616 -11,16%
104 ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» 56.541,43 4.781,69 0,00% 11,8246 -6,15%
105 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» 724.780,68 151.583,73 0,03% 4,7814 -6,75%
106 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) 358.560,62 121.675,82 0,02% 2,9469 -6,74%
107 INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND 239.039,75 19.031,65 0,00% 12,5601 -0,59%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.889.716.078,79 574.895.998,79 100,00%  -7,24%

-7,25%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  12.006.179,95 1.108.517,28 0,21% 10,8308 -3,83%
2 3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 36.822.698,08 4.114.004,14 0,76% 8,9506 -4,27%
3 3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 1.356.373,46 86.964,29 0,02% 15,5969 -3,34%
4 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 12.999.854,82 4.157.047,95 0,77% 3,1272 -6,98%
5 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 346.429,54 150.504,46 0,03% 2,3018 -58,89%
6 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 8.906.840,18 2.181.098,64 0,40% 4,0836 -6,55%
7 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 228.271.300,80 22.843.589,36 4,23% 9,9928 -5,16%
8 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 6.481.733,23 604.325,84 0,11% 10,7256 -4,36%
9 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ 18.660.358,90 906.928,00 0,17% 20,5753 -4,91%
10 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 62.731.338,83 2.327.803,35 0,43% 26,9487 -4,09%
11 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 195.243,21 6.895,96 0,00% 28,3127 -3,44%
12 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I 1.791.907,91 15.661,24 0,00% 114,4167 -11,36%
13 ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R 6.937.413,08 1.397.800,84 0,26% 4,9631 -11,95%
14 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 8.515.930,60 59.298,28 0,01% 143,6118 -6,13%
15 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 58.163.391,60 4.146.310,64 0,77% 14,0277 -6,76%
16 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic  60.928.509,80 4.778.499,24 0,89% 12,7506 -5,06%
17 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO 

Institutional 11.651.953,10 840.180,75 0,16% 13,8684 -4,24%
18 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων E-USD) 950.815,77 70.071,55 0,01% 13,5692 -12,93%
19 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.206.090,97 87.545,58 0,02% 13,7767 -12,51%
20 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Β) 1.299.594,82 95.858,70 0,02% 13,5574 -12,73%
21 ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 

(Κατηγορία Μεριδίων Ι) 513.087,85 36.678,62 0,01% 13,9887 -12,00%
22 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων B) 1.128.120,11 82.038,64 0,02% 13,7511 -4,57%
23 ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων Α) 2.943.423,74 211.988,97 0,04% 13,8848 -4,25%
24 ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία Μεριδίων I) 1.020.240,16 71.693,47 0,01% 14,2306 -3,71%
25 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 14.232.227,49 9.214.914,18 1,71% 1,5445 -9,88%
26 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 31.737.619,62 145.184.416,84 26,90% 0,2186 -6,38%
27 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 1.807.450,09 1.169.848,87 0,22% 1,545 -9,89%
28 EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 18.512.506,27 6.048.671,57 1,12% 3,0606 -9,44%
29 EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού 41.068.147,81 9.284.488,70 1,72% 4,4233 -5,52%
30 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 7.370.277,28 4.153.217,84 0,77% 1,7746 -9,33%
31 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 10.584.108,17 41.834.086,69 7,75% 0,253 -5,35%
32 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.391.085,29 295.387,49 0,05% 4,7094 -4,56%
33 EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού  180.462,63 59.003,33 0,01% 3,0585 -9,44%
34 EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού 2.960.776,33 668.976,33 0,12% 4,4258 -5,52%
35 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1.773.578,80 1.172.582,49 0,22% 1,5125 -10,04%
36 INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 13.713.328,97 425.380,83 0,08% 32,2378 -9,39%
37 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 51.037.075,74 5.341.594,14 0,99% 9,5547 -5,36%
38 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.312.834,64 229.947,37 0,04% 10,0581 -4,53%
39 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A 829.275,82 603,68 0,00% 1373,71 -15,56%
40 NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B 8.182.311,31 5.925,44 0,00% 1380,88 -15,54%
41 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A 3.469.196,72 1.161,54 0,00% 2986,73 -8,49%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια Ενεργητικό 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

Δ% από 
1/1/2022 
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42 NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B 30.302.955,96 9.940,70 0,00% 3048,37 -8,46%
43 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 88.019.668,76 6.971.772,36 1,29% 12,6251 -1,31%
44 NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.368.349,38 3.115.608,76 0,58% 9,7472 -7,28%
45 NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 3.139.586,35 742.914,77 0,14% 4,226 -7,80%
46 NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.064.969,59 176.275,17 0,03% 28,7333 -0,80%
47 Optima ελληνικό μετοχικό (R)  15.679.109,30 14.193.202,33 2,63% 1,1047 -0,94%
48 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) 1.218.584,73 122.743,40 0,02% 9,9279 -1,21%
49 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) 6.807.501,05 691.745,90 0,13% 9,841 -2,16%
50 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY 

FUND (I) 2.511.486,66 262.171,88 0,05% 9,5795 -12,23%
51 PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY 

FUND (P) 12.992.843,05 1.387.441,83 0,26% 9,3646 -12,99%
52 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 116.459,83 75.423,41 0,01% 1,5441 -9,89%
53 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 12.787.540,94 58.482.163,78 10,84% 0,2187 -6,34%
54 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 225.130,06 145.844,80 0,03% 1,5436 -9,89%
55 Phoenix ελληνικό μετοχικό 810.513,74 2.125.513,17 0,39% 0,3813 -10,41%
56 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.020.016,52 2.330.808,18 0,43% 0,8667 -6,92%
57 TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 54.638.652,50 1.275.752,52 0,24% 42,8286 -4,09%
58 TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 7.861.448,96 1.995.096,64 0,37% 3,9404 -15,23%
59 YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) 929.274,21 91.127,68 0,02% 10,1975 -11,73%
60 YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού 7.764.215,27 10.735.854,74 1,99% 0,7232 -6,09%
61 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.172.029,84 20.443.391,02 3,79% 3,8727 -3,47%
62 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 44.574.204,70 30.719.246,61 5,69% 1,451 -9,40%
63 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 63.393,87 6.910,35 0,00% 9,1738 -0,04%
64 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό 

Εξωτερικού (I2) 3.538.952,36 769.009,68 0,14% 4,602 -9,26%
65 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 12.158.100,29 2.672.187,93 0,50% 4,5499 -10,17%
66 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 20.127.943,20 2.213.501,75 0,41% 9,0933 -0,81%
67 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) 2.498.224,64 713.683,33 0,13% 3,5005 -7,93%
68 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού  4.244.049,13 205.306,49 0,04% 20,6718 -2,91%
69 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 11.418.835,51 644.812,78 0,12% 17,7088 -6,03%
70 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 12.147.206,78 893.231,47 0,17% 13,5992 -3,17%
71 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 47.294.425,19 36.793.743,83 6,82% 1,2854 -4,00%
72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  5.226.468,32 480.697,45 0,09% 10,8727 -14,40%
73 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 36.139.233,55 13.249.774,83 2,45% 2,7275 -15,15%
74 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 89.661,94 8.222,20 0,00% 10,9049 -13,75%
75 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 19.447.128,74 1.217.555,96 0,23% 15,9723 -6,83%
76 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 8.319.177,53 691.111,84 0,13% 12,0374 -1,87%
77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 141.606.406,70 30.453.247,80 5,64% 4,65 -2,82%
78 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 64.055.513,82 5.536.456,19 1,03% 11,5698 -1,49%
79 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές 1.880.246,54 409.217,19 0,08% 4,5947 -8,11%
80 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών 389.375,39 43.220,78 0,01% 9,009 -9,91%
81 TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού 12.038.654,29 1.765.189,16 0,33% 6,82 -8,46%
82 NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  13.349.163,25 9.393.905,10 1,74% 1,421 4,19%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.580.027.795,93 539.726.538,83 100,00%  -7,68%

-7,79%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) 29.187.417,64 2.915.267,20 5,83% 10,0119 -0,25%

2 ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 9.431.777,81 2.983.111,65 5,96% 3,1617 -0,28%
3 TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 30.575.814,52 13.780.123,69 27,54% 2,2188 -0,33%
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) 166.036.392,90 14.376.168,74 28,73% 11,5494 -0,33%
5 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρ. ΑΚΧΑ Κυμ. ΚΑΕ) 8.777.489,47 1.527.581,07 3,05% 5,746 -0,39%
6 ALPHA ΠΡΟΤ. ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ, Κ.Α.Ε 36.360.803,23 2.617.401,38 5,23% 13,8919 -0,48%
7 EUROBANK NTT GF Χρημ. Κυμ. Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 20.816.681,88 6.654.555,49 13,30% 3,1282 -0,52%
8 INTERAMERICAN  Χρημ. Κυμ.  Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 36.622.121,98 3.625.647,08 7,25% 10,1009 -0,55%
9 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 5.226.347,95 1.557.583,40 3,11% 3,3554 -0,71%

ΣΥΝΟΛΑ 343.034.847,38 50.037.439,69 100,00%  -0,43%
-0,43%

1 Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) 12.539.797,71 1.283.558,13 0,42% 9,7696 0,19%
2 TRITON Μικτό 25.777.341,95 2.672.058,73 0,86% 9,647 -3,37%
3 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 895.744,82 75.661,68 0,02% 11,8388 -3,66%
4 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 234.328,93 68.357,60 0,02% 3,428 -4,15%
5 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι 2.339.990,48 19.789,91 0,01% 118,2416 -4,33%
6 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93.253.395,04 6.584.145,25 2,13% 14,1633 -4,69%
7 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 42.754.810,22 3.188.626,38 1,03% 13,4085 -4,70%
8 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 608.713.478,70 29.032.491,38 9,39% 20,9666 -4,76%
9 THETIS Μικτό 1.839.380,84 948.036,37 0,31% 1,9402 -4,95%
10 ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό  24.561.150,68 1.980.430,93 0,64% 12,4019 -4,97%
11 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 50.727.753,81 3.496.519,93 1,13% 14,5081 -6,10%
12 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ 17.929.548,61 2.065.240,26 0,67% 8,6816 -6,16%
13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 4.051.591,89 1.207.234,32 0,39% 3,3561 -6,17%
14 Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ 885.941,20 383.988,01 0,12% 2,3072 -6,45%
15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό  20.029.745,64 1.825.289,53 0,59% 10,9735 -6,81%
16 Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) 389.179,74 39.942,25 0,01% 9,7436 -7,03%
17 NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 8.329.874,82 526.068,10 0,17% 15,8342 -7,03%
18 GMM WORLD BALANCED FUND 2.414.954,72 379.390,89 0,12% 6,3653 -7,21%
19 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 1.057.715.884,73 142.038.299,48 45,93% 7,4467 -7,23%
20 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 12.816.639,61 894.618,40 0,29% 14,3264 -7,58%
21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό  18.078.711,36 940.722,60 0,30% 19,2179 -7,61%
22 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET 

ALLOCATION/B 11.751.464,34 12.522,06 0,00% 938,46 -7,88%
23 NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET 

ALLOCATION/A 528.762,54 558,65 0,00% 946,51 -7,90%
24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 441.181,26 36.524,28 0,01% 12,0791 -8,08%

ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Α/Α ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ Ενεργητικό 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

Δ% από 
1/1/2022 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MIKTA

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια μικτά Ενεργητικό 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

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 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

Δ% από 
1/1/2022 

25 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUST. BALANCED FUND (I) 4.483.135,94 426.779,30 0,14% 10,5046 -8,10%
26 3Κ Α/Κ Μικτό  4.617.763,99 1.003.579,34 0,32% 4,6013 -8,19%
27 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 671.436,45 49.353,21 0,02% 13,6047 -8,43%
28 PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY 

BALANCED FUND (P) 22.760.805,10 2.232.559,14 0,72% 10,1949 -8,64%
29 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 46.525.190,18 15.771.716,09 5,10% 2,9499 -8,78%
30 PRELIUM B (LF) Total Return 900.783,86 79.996,34 0,03% 11,2603 -8,79%
31 TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class 6.628.453,44 704.458,30 0,23% 9,4093 -9,22%
32 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) 6.631.359,03 990.227,43 0,32% 6,6968 -9,24%
33 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 71.482.939,68 5.510.044,77 1,78% 12,9732 -9,38%
34 PRELIUM A (LF) Total Return 2.221.906,45 221.265,41 0,07% 10,0418 -9,40%
35 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO 10.823.821,10 2.845.213,28 0,92% 3,8042 -9,64%
36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) 24.472.361,46 2.681.819,74 0,87% 9,1253 -9,83%
37 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 2.195.976,75 121.755,71 0,04% 18,0359 -10,05%
38 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 10.414.565,43 692.789,49 0,22% 15,0328 -10,57%
39 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό  14.793.899,78 853.290,53 0,28% 17,3375 -10,66%
40 INTERLIFE Μικτό  19.315.425,49 1.539.376,38 0,50% 12,5476 -10,69%
41 EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 16.338.073,82 16.559.962,92 5,36% 0,9866 -11,25%
42 PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 5.620.736,63 5.690.318,80 1,84% 0,9878 -11,26%
43 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 126.784.146,34 8.911.358,28 2,88% 14,2273 -11,32%
44 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 3.374.945,99 329.988,54 0,11% 10,2275 -11,85%
45 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 52.681.152,16 21.463.619,17 6,94% 2,4544 -12,26%
46 ATTICA Μικτό Εξωτερικού 14.129.968,92 4.371.927,32 1,41% 3,232 -12,76%
47 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 22.710.105,12 4.794.360,06 1,55% 4,7368 -15,06%
48 EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund  4.739.891,77 4.853.605,32 1,57% 0,9766 -12,66%
49 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional 4.915,58 500,00 0,00% 9,8312 -1,69%
50 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic 9.747.961,25 995.968,30 0,32% 9,7874 -2,13%
51 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» 9.364.630,38 956.802,83 0,31% 9,7874 -2,13%
52 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» 102.037.576,80 4.866.666,62 1,57% 20,9666 -4,20%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.635.474.582,53 309.219.377,70 100,00%  -7,63%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -7,96%

1 NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 852.665,34 75.044,61 0,05% 11,3621 24,08%
2 ALPHA FoFs COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.380.515,37 47.809,20 0,03% 28,8755 -5,47%
3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 36.053.925,89 1.294.909,65 0,84% 27,8428 -5,95%
4 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FoFs ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17.868.065,67 895.907,12 0,58% 19,9441 -6,08%
5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 14.805.255,04 451.492,77 0,29% 32,7918 -6,14%
6 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic  36.335.298,07 1.165.428,01 0,75% 31,1776 -6,78%
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FoFs ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 3.383.939,25 321.123,70 0,21% 10,5378 -7,37%
8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 7.551.077,67 528.817,74 0,34% 14,2792 -7,43%
9 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 74.501,57 32.262,73 0,02% 2,3092 -7,80%
10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FoFs ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 9.642.082,37 2.529.998,46 1,64% 3,8111 -8,10%
11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 43.685.146,96 2.159.126,12 1,40% 20,2328 -8,10%
12 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 19.330.599,14 2.909.704,51 1,88% 6,6435 -8,22%
13 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 212.475,52 107.031,33 0,07% 1,9852 -8,45%
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1 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 2.630,51 157,00 0,00% 16,7548 -0,88%
2 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 7.720.682,79 484.702,23 0,11% 15,9287 -1,30%
3 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend US 146.417,34 9.191,91 0,00% 15,9289 -1,30%
4 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 27.600.436,52 1.732.974,46 0,39% 15,9266 -1,30%
5 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend US 1.290.111,59 81.010,51 0,02% 15,9252 -1,31%
6 Optima global selection fund of funds μικτό (R) 5.177.928,19 1.431.398,32 0,32% 3,6174 -2,59%
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) 144.648.332,00 14.930.517,90 3,38% 9,6881 -3,17%
8 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I  32.750.895,43 3.394.250,07 0,77% 9,6489 -4,24%
9 ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR 12.042.992,15 1.261.664,38 0,29% 9,5453 -4,40%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΙΚΤΑ

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Mικτά Ενεργητικό 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

Δ% από 
1/1/2022 

14 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend  182.066,95 92.223,03 0,06% 1,9742 -8,55%
15 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 2.196.793,85 1.112.551,70 0,72% 1,9746 -8,55%
16 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 3.533.789,90 1.790.656,67 1,16% 1,9735 -8,55%
17 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 201.766.916,93 102.185.628,39 66,07% 1,9745 -8,55%
18 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 7.958.534,66 1.402.229,27 0,91% 5,6756 -9,24%
19 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I 58.810.068,53 4.643.915,78 3,00% 12,6639 -9,25%
20 S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 14.948.505,95 678.169,13 0,44% 22,0424 -9,42%
21 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS 94.457,31 4.790,54 0,00% 19,7174 -9,63%
22 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD 8.535.963,45 1.016.249,10 0,66% 8,3995 -9,71%
23 Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR 54.092.351,97 4.359.420,26 2,82% 12,4082 -9,71%
24 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 1.489,40 120,00 0,00% 12,4117 -9,95%
25 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.178.149,93 59.105,49 0,04% 19,933 -10,09%
26 EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets 11.282,06 8.870,89 0,01% 1,2718 -10,20%
27 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 92.555.135,94 4.730.099,67 3,06% 19,5673 -10,24%
28 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.718.138,52 87.810,93 0,06% 19,5663 -10,24%
29 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS 262.212,99 13.389,93 0,01% 19,5828 -10,24%
30 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 10.324.132,71 527.176,18 0,34% 19,5838 -10,25%
31 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS 2.160.096,48 183.726,40 0,12% 11,7571 -10,57%
32 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 32.414.034,01 2.757.007,76 1,78% 11,757 -10,57%
33 PRIVATE BANKING USD (LF) FoFs GLOBAL EMERGING MARKETS 15.702,35 14.384,80 0,01% 1,0916 -10,80%
34 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 676.317,72 619.614,97 0,40% 1,0915 -10,80%
35 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 207.245,90 189.746,42 0,12% 1,0922 -10,80%
36 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 5.628.287,52 5.154.999,67 3,33% 1,0918 -10,81%
37 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 9.029.549,27 8.271.057,22 5,35% 1,0917 -10,81%
38 NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.677.941,05 1.041.577,89 0,67% 5,4513 -15,97%
39 ALPHA FoFs COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 470.144,75 28.085,51 0,02% 16,7398 -16,98%
40 ALPHA FoFs COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 18.685.330,61 1.160.937,78 0,75% 16,095 -17,40%
41 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS 76.822,37 6.534,19 0,00% 11,757 -5,34%
 ΣΥΝΟΛΑ 724.387.010,94 154.658.735,52 100,00%  -8,66%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -8,74%
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1 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛ. 30.615.311,60 2.832.426,72 43,71% 10,8089 -4,56%
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 563.432,08 52.882,68 0,82% 10,6544 -5,22%
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 43.758.166,39 3.594.332,03 55,47% 12,1742 -5,49%
 ΣΥΝΟΛΑ 74.936.910,07 6.479.641,43 100,00%  -5,09%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -5,09%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Α/Α Αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds Ομολογιακά Ενεργητικό 
31/8/2022

Μερίδια 
31/8/2022

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
31/8/2022

Δ% από 
1/1/2022 

10 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.680.555,32 977.157,85 0,22% 1,7198 -5,35%
11 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 745.371,09 144.112,07 0,03% 5,1722 -5,67%
12 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low  380.899.194,38 36.121.360,64 8,17% 10,545 -5,72%
13 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 1.702.960,85 161.494,55 0,04% 10,545 -5,72%
14 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 11.963.134,16 1.134.546,96 0,26% 10,5444 -5,72%
15 PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low  9.787,26 927,87 0,00% 10,5481 -5,72%
16 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 18.552.100,30 11.711.742,78 2,65% 1,5841 -5,74%
17 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 6.087.125,33 3.840.540,43 0,87% 1,585 -5,74%
18 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend Global 1.042.345,65 657.920,98 0,15% 1,5843 -5,75%
19 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 125.559.013,65 79.216.516,69 17,93% 1,585 -5,75%
20 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 7.046.570,73 4.446.026,89 1,01% 1,5849 -5,75%
21 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 585.531,26 34.950,14 0,01% 16,7533 -5,76%
22 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High  23.594.196,60 1.408.365,81 0,32% 16,7529 -5,76%
23 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 106.872,92 6.380,80 0,00% 16,7491 -5,76%
24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 73.757.741,23 17.132.730,41 3,88% 4,3051 -5,83%
25 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 79.250.544,53 5.859.097,51 1,33% 13,5261 -5,84%
26 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 67.286.669,67 13.369.321,76 3,03% 5,0329 -6,08%
27 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global 

Medium 9.820.444,74 753.656,03 0,17% 13,0304 -6,20%
28 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium  145.678.324,85 11.179.274,30 2,53% 13,0311 -6,20%
29 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium  97.011,31 7.444,42 0,00% 13,0314 -6,20%
30 Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 138.893.682,94 14.288.445,35 3,23% 9,7207 -7,59%
31 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 1.351.345,49 542.558,70 0,12% 2,4907 -8,14%
32 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 25.890.377,32 2.009.476,67 0,45% 12,8841 -8,23%
33 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 46.223.942,21 34.528.162,09 7,81% 1,3387 -8,59%
34 PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL 22.788.437,60 1.993.623,65 0,45% 11,43 -9,00%
35 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I  41.816.092,93 3.539.900,70 0,80% 11,8128 -9,02%
36 Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD 12.614.179,48 1.584.646,32 0,36% 7,9602 -9,41%
37 ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR 54.786.899,58 4.748.865,85 1,07% 11,5368 -9,42%
38 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 79.684.740,59 67.290.545,33 15,23% 1,1842 -10,02%
39 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF 

FUNDS (R) 199.738.878,50 99.345.461,06 22,48% 2,0105 -10,13%
40 ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 1.499.034,01 563.718,39 0,13% 2,6592 -10,98%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.812.133.533,00 441.924.839,76 100,00%  -5,93%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 -5,93%
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Περιγραφή και Θεματολογία
Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και οι κληρονομιές 

απασχολούν όλους μας, αφού συνδέονται με σημαντικές φο-
ρολογικές υποχρεώσεις και αναπόφευκτα μελλοντικά οικονο-
μικά βάρη. 

Μάλιστα, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι πολ-
λοί συμπολίτες μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δυσβά-
σταχτες αυτές οικονομικές υποχρεώσεις και αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν αξιόλογες περιουσίες, μη αποδεχόμενοι τη 
μεταβίβασή τους, λόγω των μεγάλων φορολογικών υποχρε-
ώσεων και των συνοδευτικών οικονομικών βαρών. 

● Μπορούν οι ασφαλίσεις και η ασφαλιστική τεχνική να 
προσφέρουν λύσεις και διεξόδους από το πρόβλημα αυτό;

● Διαθέτουμε κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, «εργα-
λεία» και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση; 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην πλήρη ανάδειξη του τρό-
που αξιοποίησης επιλεγμένων ασφαλιστικών προϊόντων και 
«εργαλείων», προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των φόρων κληρονομιάς και μεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων.

Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι εξαι-
ρετικά ενδιαφέρον, αφού προσφέρει εύχρηστες και αποτε-
λεσματικές διεξόδους σε ανησυχίες και προβληματισμούς 
που απασχολούν τους πελάτες μας, εν σχέσει με δυσβάστα-
κτες μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις τους.  

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 
διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  έχει ως εξής:

● Η αγορά κληρονομιών και μεταβιβάσεων περιουσιακών 
στοιχείων στην Ελλάδα 

● Ασφαλιστικές Ευκαιρίες και Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφα-
λιστικών Εργασιών

● Προγραμματισμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχεί-
ων

● Καλυπτόμενες Ανάγκες μέσω έγκαιρου Ασφαλιστικού 
και Χ/Ο Σχεδιασμού

● Ταξινόμηση σε Προβλέψιμες και Απρόβλεπτες Ανάγκες
● Ενδεικνυόμενα Ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα ως εργα-

λεία κάλυψης τέτοιων αναγκών

● Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα σταθερής και σταθερής 
απόδοσης

● Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης
● Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Βαρών μέσω Ασφαλι-

στικών και Χ/Ο Προϊόντων
● Ανάλυση συναφούς φορολογικού πλαισίου
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των προαναφερόμε-

νων θεμάτων τoυ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, που είναι ανα-
γκαία προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενο τους κατά 
τρόπο συστηματικό, έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση επι-
λεγμένων case studies, προς τον σκοπό της καλύτερης εφι-
κτής εμπέδωσης του θέματος, από το εκπαιδευτικό κοινό.

Οφέλη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Τα οφέλη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι σημαντικά και 

έμπρακτα, αφού η αποκτώμενη τεχνογνωσία επιτρέπει μεί-
ωση μελλοντικών οικονομικών βαρών, που προκύπτουν από 
φορολογικές υποχρεώσεις, εν σχέσει με περιπτώσεις κληρο-
νομιών και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των πελατών 
και των δυνητικών πελατών μας.  Ειδικότερα, τα κύρια οφέλη 
έχουν ως εξής:

● Διαμόρφωση κουλτούρας ολιστικής κάλυψης των ανα-
γκών των πελατών μας, μεταξύ αυτών και των φορολογικών 
τους υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών 
προϊόντων και «εργαλείων».

● Αντίληψη του φορολογικού πλαισίου και των δυνατοτή-
των του, εν σχέσει με θέματα ασφαλιστικού και χρηματοοικο-
νομικού σχεδιασμού των πελατών μας.

● Κατανόηση των βασικών μοντέλων φορολογίας εισο-
δήματος και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αξιοποί-
ηση της αποκτώμενης τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και 
τη συμβολή των ασφαλιστικών προϊόντων, προς την κατεύ-
θυνση επωφελούς αντιμετώπισης φορολογικών υποχρεώ-
σεων.

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

ρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επι-
θυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, 

έκΠαίδέύτίκο ςέμίναρίο 
αςφαλίςτίκού ςχέδίαςμού κλήρονομίών,  

μέταβίβαςής Πέρίούςίακών ςτοίχέίών  
καί δομήμένής δίαχέίρίςής φορολοΓίκών 

ύΠοχρέώςέών, μέςώ αςφαλίςτίκών Προϊοντών
λίαν έΠίκαίρο, ώς έκ τής ανακοίνώςής τών νέών αντίκέίμένίκών αξίών  

καί τών έξέλίξέών Πού έΠίφέρούν! 
ςέ Πέρίβαλλον webinAr καί, έαν οί ςύνθήκές έΠίτρέΠούν, ςέ Πέρίβαλλον φύςίκής ταξής 

τρίτή καί ΠέμΠτή, 20 καί 22 ςέΠτέμβρίού 2022, 16:00 - 19:20 
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προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προ-
οπτικών εξέλιξής τους.  

● Διοικητικά Στελέχη του τομέως Ασφαλίσεων Ζωής και 
Επενδυτικών Προϊόντων, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή 
να εμβαθύνουν περαιτέρω επί του θέματος. 

● Στελέχη του Κλάδου Περιουσίας (P & C) ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, 
που επιθυμούν να προάγουν περαιτέρω και να εξειδικεύσουν 
την τεχνογνωσία που διαθέτουν επί του τομέως τους και την 
ευρύτερη ασφαλιστική τεχνική τους, προς όφελος της από-
δοσης της εργασίας τους και της συμβολής τους στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του κλάδου ευθύνης τους. 

● Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product 
Development, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρε-
σιών και Οικονομικών Διευθύνσεων, που επιθυμούν να ισχυ-
ροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία τους, προς 
όφελος της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους. 

● Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, 
που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους 
και τις πωλήσεις ασφαλιστικών και Χ/Ο προϊόντων, δια της 
αξιοποίησης της προσφερόμενης αυτής ειδικής τεχνογνω-
σίας.

● Λογιστές, Φοροτέχνες, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους 
και στελέχη Νομικών Εταιρειών που εύλογα χειρίζονται θέ-
ματα, ευρισκόμενα εντός της ύλης του Εκπαιδευτικού Σεμι-
ναρίου.

● Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμι-
ευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορ-
φώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους. 

● Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομι-
κές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές 
αποφάσεις, προς όφελός τους.

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

χους:
● Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μεγάλη «αγο-

ρά» κληρονομιών και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.
● Να αναδείξει τις ασφαλιστικές ευκαιρίες της εν λόγω 

«αγοράς», καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους.
● Να προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ασφαλιστι-

κής αντιμετώπισης των φορολογικών υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσια-
κών στοιχείων.

● Να παρουσιάσει τη συγκροτημένη εμπειρία εξειδικευμέ-
νων τρόπων ασφαλιστικής διαχείρισης οικονομικών βαρών, 
που προκύπτουν από φορολογικές υποχρεώσεις, σχετικές 
με κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.

● Να διαμορφώσει κουλτούρα ολιστικού ασφαλιστικού και 
Χ/Ο σχεδιασμού και προγραμματισμού, με «όχημα» κατάλλη-
λα ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα, στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των και των ευκαιριών του φορολογικού πλαισίου.    

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν 

χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυ-
τικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψη-
φιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:
● O κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση 
στους τομείς Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσι-
ών, Ασφαλιστικού Προγραμματισμού και Financial Planning. 
Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλι-
στικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή ερ-
γασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξει-
δίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τα-
κτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών 
Σπουδών, ενώ  άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδι-
κά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

● O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό 
Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή 
διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, 
Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοι-
κονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβου-
λευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, 
επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτι-
κός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών 
Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του 
Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €100 
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμε-
τοχή 
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
● εξατομικευμένες συμμετοχές:€130 
● πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμ-
μετοχή
Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY
● εξατομικευμένες συμμετοχές: €50 
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι  
και τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar 
και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκατα-
στάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

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

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋ-
ποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, 
μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ 
με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, 
Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο 
που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων 
όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.
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μ ία ιδιαίτερα καινοτόμα υπηρεσία μέσω της εφαρμο-
γής Synet Drive προσφέρει η Συνεταιριστική Ασφα-

λιστική στους ασφαλισμένους της εμπλουτίζοντας την 
εμπειρία των πελατών της με νέες τεχνολογίες 
που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.

Η εφαρμογή Synet Drive δίνει την δυνατό-
τητα στους ασφαλισμένους της Συνεταιρι-
στικής Ασφαλιστικής να καλέσουν, εύκολα 
και γρήγορα με ένα «κλικ», Οδική Βοήθεια 
σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, όλο 
το 24ωρο, χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία ή 
άλλες χρονοβόρες διαδικασίες κατά την 
δύσκολη στιγμή του συμβάντος.

Το νέο app mobile Οδικής Βοήθει-
ας, Synet Drive, το οποίο είναι δωρε-
άν για όσους έχουν ασφαλισμένο το 
αυτοκίνητό τους στην Συνεταιριστι-
κή Ασφαλιστική, είναι διαθέσιμο για 
συσκευές Android και iOS, εντοπίζει 
αμέσως την τοποθεσία του ακινη-
τοποιημένου οχήματος μέσω GPS 
και ενημερώνει για τον εκτιμώμενο 
χρόνο άφιξης του οχήματος Oδι-
κής Bοήθειας ενώ ο χρήστης 
μπορεί σε πραγματικό χρό-
νο να παρακολουθεί την 
πορεία του οδηγού που 
πλησιάζει.

Πιο συγκεκριμένα ο ασφαλισμένος:
● Κατεβάζει ΔΩΡΕΑΝ την εφαρμογή SynetDrive
● Καταχωρεί τα στοιχεία του μία φορά, για να δημιουρ-

γήσει το προσωπικό του προφίλ
● Σε περίπτωση ανάγκης μπαίνει σ την 

εφαρμογή και επιλέγει την βλάβη που υπέστη 
το όχημά του

● Η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα την το-
ποθεσία του ακινητοποιημένου οχήματος 
μέσω GPS και στέλνει άμεσα το πλησιέστερο 
όχημα Οδικής Βοήθειας.

Όπως αναφέρει ο CEO της Συνεταιριστι-
κής Ασφαλιστικής κος Δημήτρης Ζορμπάς «Οι 
νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίες βρίσκο-
νται στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Στις 
μέρες μας τα τεχνολογικά εργαλεία έχουν 

πλέον εδραιωθεί στην αγορά και η χρή-
ση τους αποτελεί προαπαιτούμενο 

για κάθε καταναλωτή που ανα-
ζητά υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες από την ασφαλιστική του 
εταιρία».

Για να δείτε λεπτομέρειες 
σχετικά με το νέο app πα-

τήστε εδώ:
https://youtu.be/
P3cxNWKMR4Q

Synet Drive 

Το νεο app οδιΚήσ Βοήθειασ  
Τήσ σΥνεΤαιρισΤιΚήσ ασφαλισΤιΚήσ
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Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Για αμιγώς ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά οχήματα.
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