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Η ελληνική Ασφάλιση πριν και 
μετά την Επανάσταση του 1821

Η Πανδημία, τα lockdowns, τα εκτετα-
μένα προγράμματα εμβολιασμών, μο-
νοπωλούν την Επικαιρότητα από την 
αρχή του έτους, αφήνοντας πίσω στην 
ειδησεογραφία τη μεγάλη επέτειο των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση, το σημαντικότερο, ίσως, σταθ-
μό στην ιστορία των τριών και πλέον 
χιλιετηρίδων του Έθνους μας.

Ως ελάχιστη συνεισφορά στους εορ-
τασμούς για τους δύο αιώνες από την 
ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού 
Κράτους, ας κάνουμε μια σύντομη 
αναδρομή στη συναρπαστική ιστορία 
της Ασφάλισης στη χώρα μας που 
προχωρά βήμα-βήμα, παράλληλα με 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυ-
ξη του νεοσύστατου Κράτους: από τα 
Προεπαναστατικά χρόνια με την ισχυ-
ρή παρουσία του ελληνικού Εμπορίου 
σε όλη την Ευρώπη, στη συνέχεια, 
κατά την περίοδο μετά την Επανάστα-
ση με την ακόμη μεγαλύτερη άνθηση 

της ελληνικής Ναυτιλίας και, τέλος, 
με την αρχή της βιομηχανικής επανά-
στασης και τη διεύρυνση της παρουσί-
ας των Ασφαλιστικών Εταιρειών στο 
σύνολο της Επικράτειας το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα και την αρχή του 
20ου. 

Η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία που 
συστάθηκε με ελληνικά κεφάλαια 
ιδρύθηκε στην Τεργέστη το 1789 με 
την επωνυμία «Societa Greca D’ 
assicurazione» και ακολούθησαν 
πολλές άλλες, τόσο στην Ιταλία, όσο 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
Επίσης, πολλές εταιρείες ιδρύθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδησ-
σό και στην Σμύρνη.

Είχε προηγηθεί, στις αρχές του 18ου 
αιώνα, η επέκταση των Τραπεζικών 
δραστηριοτήτων των πλούσιων Φανα-
ριωτών σε όλα τα σημαντικά εμπορικά 
κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας στη μάχη του ανταγωνισμού με 
τους Εβραίους και τους Αρμένιους 
Τραπεζίτες. 

Ταυτόχρονα, το ελληνικό Εμπόριο 
κυριαρχούσε στα Βαλκάνια, Αυστρία, 
Ουγγαρία, Ρωσία, Ιταλία και στη δυτι-
κή Ευρώπη (Γαλλία, Ολλανδία, Γερμα-
νία) μέχρι και την Αγγλία. 

Αντίστοιχα, τις παραμονές της Επανά-
στασης ανθεί και η ελληνική Ναυτιλία, 
με τον εμπορικό στόλο των ελλήνων 
να είναι ο μεγαλύτερος στη Μεσό-

γειο:1.000 φορτηγά ιστιοφόρα που 
ανήκαν σε 1.800 - νησιωτικές κυρίως 
- οικογένειες και 17.000 έλληνες ναυ-
τικοί, που ταξίδευαν από την Ανατολι-
κή Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο 
μέχρι το Γιβραλτάρ, αλλά και κάποιοι 
μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμε-
ρική.

Έλληνες Τραπεζίτες, Έμποροι και 
Εφοπλιστές έθεσαν, λοιπόν, τις βάσεις 
για τη δημιουργία των πρώτων ελληνι-
κών ιδιωτικών Ασφαλιστικών Επιχει-
ρήσεων.

Μετά την Επανάσταση δημιουργούνται 
νέες ευκαιρίες για τους Ασφαλιστές με 
την ανάπτυξη Ναυπηγείων σε νησιά 
και λιμάνια, ενώ Σύρος και Πειραιάς 
γίνονται τα σημαντικότερα ναυτιλιακά 
κέντρα της εποχής. 

Η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία που 
στην Ελλάδα συστάθηκε στη Σύρο το 
1828 με την επωνυμία «Ασφαλιστικόν 
Κατάστημα», η οποία το 1829 μετονο-
μάσθηκε σε «Ελληνικόν Ασφαλιστικόν 
Κατάστημα», με τον ίδιο τον Ιωάννη 
Καποδίστρια να συμμετέχει κατά 8%.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στα 
κτίρια της πρωτεύουσας του κυκλαδί-
τικου νησιού δείχνει την έκταση και τη 
σημασία της Ασφάλισης στη ζωή των 
κατοίκων του την εποχή εκείνη: Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στον τοπι-
κό Τύπο, σε ορισμένα παλιά νεοκλασ-
σικά κτίρια της Ερμούπολης διακρίνε-

ται ένα μεταλλικό (τσίγκινο) σηματάκι 
κάπου κοντά στην κεντρική είσοδο και 
πόρτα.

Πρόκειται για ένα Σήμα Ασφάλι-
σης Πυρός (fire insurance mark) το 
οποίο, πέραν του ότι διαφήμιζε την 
Ασφαλιστική Εταιρεία και αποτελούσε 
διακοσμητικό στοιχείο, βοηθούσε την 
αναγνώρισή του σε μια εποχή που οι 
περισσότεροι δρόμοι δεν είχαν νούμε-
ρα και διευκόλυνε τους υπαλλήλους 
της Ασφαλιστικής και της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας σε περίπτωση φω-
τιάς. Ήταν μια τακτική που είχε αρχικά 
εφαρμοστεί στην Αγγλία και σταδιακά 
επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Μια δεύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία 
ιδρύεται στη Σύρο το 1830. Μέχρι το 
1832 η Ερμούπολη έχει ήδη 5 Ασφα-
λιστικές Εταιρείες. 

Αλλά και στην ελεύθερη, πλέον, Ελ-
λάδα ιδρύονται την ίδια αυτή περίοδο, 
σε χρόνο ρεκόρ, 23 Ασφαλιστικές 
Εταιρείες και 10 Ασφαλιστικά Ευρω-
παϊκά Πρακτορεία.

Το νομικό πλαίσιο της ασφάλισης 
στην Ελλάδα βασίσθηκε αρχικά στο 
Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα του 1807, 
ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στην 
Κωνσταντινούπολη από το 1814, έγινε 
αποδεκτός από τις πρώτες ελληνικές 
Εθνικές Συνελεύσεις (1821 και 1827) 
και φυσικά ίσχυε κατά την κυβέρνηση 
του Καποδίστρια (1828-1832).

Η πρώτη αυτή περίοδος της ασφα-
λιστικής ευφορίας δεν κρατά, όμως, 
πολύ. Η χρήση του ατμού στη ναυσι-
πλοΐα φέρνει ανατροπές στην ελλη-
νική Ασφαλιστική Αγορά, που ήταν 
υπερσυγκεντρωμένη στις Θαλάσσιες 
Μεταφορές, με αποτέλεσμα πολλές 
Εταιρείες να συρρικνωθούν ή να κλεί-
σουν.

Δύο ακόμη λόγοι συνδέονται άμεσα με 
αυτή τη μεγάλη κρίση του Κλάδου στα 
μέσα του 19ου αιώνα. Πρόκειται για 
διαχρονικές παθογένειες του Ασφα-
λιστικού επιχειρείν (που δυστυχώς 
συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σή-
μερα):
• Ο έντονος ανταγωνισμός των 

Εταιρειών οδηγεί σε πολιτικές 
πολύ χαμηλού Ασφαλίστρου που 
έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες 
ζημίες για τις Εταιρείες.

• Εμφανίζονται τα πρώτα καταγε-
γραμμένα φαινόμενα Ασφαλιστι-
κής Απάτης από ασφαλισμένους 
πελάτες (εκούσια πρόκληση Ζη-
μιών για διεκδίκηση Αποζημιώ-
σεων) που δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα στη διαχείριση των 
Εταιρειών.

Παρ’ όλα αυτά, η Ασφαλιστική Αγο-
ρά επιβιώνει και εδραιώνεται στην 
Ελλάδα καθώς βαδίζουμε στην αρχή 
του 20ου αιώνα. Μέχρι το 1910 δημι-
ουργούνται άλλες 60 περίπου ασφα-
λιστικές εταιρείες, ανάμεσά τους και 
η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία ήταν 

η πρώτη και η μόνη εταιρεία της επο-
χής στον Ελλαδικό χώρο που έκανε 
Ασφάλειες Ζωής. Όλες οι άλλες έκα-
ναν κατά κύριο λόγο Ασφάλειες Με-
ταφορών και μερικές και Ασφάλειες 
Πυρός.

Η πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα 
κλείνει με τη νομοθέτηση, για πρώτη 
φορά, κρατικού ελέγχου στα Αποθε-
ματικά των Ασφαλιστικών Εταιρειών, 
σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας 
εποχής για τον ελληνικό Ασφαλιστικό 
Κλάδο, που θα γράψει τη δική του ξε-
χωριστή ιστορία την επόμενη 100ετία.

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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Εταιρικά Νέα
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Εκδήλωση στην Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων 2021

Οικονομικά Αποτελέσματα 2020
Υψηλά Κέρδη, αύξηση Επενδύσεων, Ενεργητικού και 
Αποθεμάτων για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2021
Ισχυρή Κερδοφορία και αύξηση Παραγωγής για την 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Νέο Πρόγραμμα Πρόληψης και Διάγνωσης
«DIAGNOSIS Care»

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
"Προσφέρω ...αλλιώς"
Η Γωνία της Αγάπης

"Προσφέρω ...αλλιώς"
Χορηγία τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες

"Προσφέρω ...αλλιώς"
Χορηγική Στήριξη της ΕΟΔ

Το δίκτυό μας
ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε. Πρακτόρευση Ασφαλειών
Σχέσεις Εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες

Αγορά
Τουρισμός και Ασφάλιση
Ευκαιρίες ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών

Οικονομία
Πανδημία & Οικονομία
NOT SO FAST!

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
σε πολυμετοχική βάση

με έδρα τη Θεσσαλονίκη

1991

     2001
    ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑΣ 
          σε νέο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων 4.500m2

     στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

2006  
Απόκτηση νεοκλασικού

κτιρίου γραφείων στη Ρόδο

2004
ΑΜΟΙΒΑΙΟ INTERLIFE 

Δημιουργία Αμοιβαίου
Κεφαλαίου A/K INTERLIFE Μικτό

1994
Επέκταση άδειας άσκησης 
εργασιών σε Κλάδους Πλοίων
& Αεροσκαφών

1992 
Εγκατάσταση σε ιδιόκτητο κτίριο
γραφείων στην Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης

2010
Απόκτηση ενός 
ξενοδοχείου στη Ρόδο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Είσοδος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
στη ΝΕΑ Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Απόκτηση ενός επιπλέον
ξενοδοχείου στη Ρόδο

2012
2013   
Απόκτηση οκταώροφου
κτιρίου γραφείων στην Αθήνα

2005 Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2000,
επέκταση σε ISO 9001:2008
και διατήρηση έως σήμερα
με ISO 9001:2015

ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΑ INTERLIFE 
Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης T.E.A. INTERLIFE

Η κερδοφορία της INTERLIFE το 2019 
ξεπέρασε τα 25 εκατ. €, σημειώνοντας  

αύξηση 145,35% έναντι του 2018

2019
2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
Είσοδος της INTERLIFE
στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Κ
ατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετό-
χους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2020, ενώ 
εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστά-
σεις της Χρήσης 2020 και η διάθεση Κερδών 

μέσω διανομής μερίσματος 0,12€ ανά μετοχή με ημερο-
μηνία αποκοπής μερίσματος τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. τα κυριότερα οικονο-
μικά μεγέθη της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

• Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 19,65 εκατ. € 
• Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 16,38% στα 

109,54 εκατ. €
• Αύξηση Επενδύσεων κατά 10,52% στα 229,30 

εκατ. €
• Αύξηση του Ενεργητικού κατά 9,03% στα 249,27 

εκατ. €
• Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 

2,63% στα 66,97 εκατ. €
• Αύξηση Αποθεμάτων κατά 3,02% στα 125,58 

εκατ. €
• Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 

712% & SCR 178%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν 
επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εται-

ρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απαλλαγή των Ορ-
κωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών 
Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και ο καθορισμός 
της αμοιβής, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και η προέγκριση 
των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την εταιρική χρήση 2021, η Πολιτική Καταλληλότητας και 
Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλο-
γή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η Πολιτι-
κή Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής 
Ελέγχου και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη 
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη 
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη 
4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου 
5. Αθανάσιος Γ. Πρόιος του Γεωργίου
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου 
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου 
8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου 
9. Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή του Δημητρίου 

H νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει ως εξής:
• Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως
• Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη
• Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE 
Α.Α.Ε.Γ.Α. σε συνέχεια της εκλογής του από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας 
στις 16/06/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα 
στις 17/06/2021, ορίζοντας τις ιδιότητες των 

μελών του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και εκλέγο-
ντας με ομόφωνη απόφαση των μελών του, ως Πρόεδρο 
& Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας τον Ιωάννη Παν. 
Βοτσαρίδη, ως Αντιπρόεδρο, τον Ευάγγελο Δρυμπέτα και 
ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κωνσταντίνο 
Βοτσαρίδη.

Οι ιδιότητες των μελών του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου έχουν ως εξής:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης, εκτελεστικό μέλος, ως Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ευάγγελος Δρυμπέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος, ως Αντιπρόεδρος

3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, εκτελεστικό μέλος, ως 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεωργία Βοτσαρίδου, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος 
5. Αθανάσιος Πρόιος, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη, εκτελεστικό μέλος, ως Μέ-

λος
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, 

ως Μέλος 
8. Πασχαλίνα Γούτα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέ-

λος, ως Μέλος
9. Στυλιανή Αλεξανδρή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος, ως Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας, έχει διάρκεια 5 έτη.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην 
από 16.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Συγκρότηση σε Σώμα
του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρείας, 
πραγματοποιήθηκε στις 16/06/21 η Τακτική Γενική Συνέλευση 
της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος 
Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που 
απαιτούνταν για την περίσταση.

http://www.interlife.gr
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Τ
ην εκδήλωση πλαισί-
ωσαν με την παρου-
σία τους εκτός από 
Μετόχους, εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι από 

τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό 
χώρο, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, 
δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί κ.α., 
ενώ τιμώμενος ομιλητής ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας. Η ομιλία του είχε ως θέμα: 
«Η Μακεδονία του 2030. Τα έργα 
που υλοποιούνται και αυτά που θα 
υλοποιηθούν στο μέλλον».

Η ομιλία του
Απόστολου Τζιτζικώστα:

Κυρίες και κύριοι.

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να 
βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Πρώτα απ’ 
όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά για 
την πρόσκληση, τον Πρόεδρο και Δι-

ευθύνοντα Σύμβουλο της INTERLIFE 
Ασφαλιστική, τον Ιωάννη Βοτσαρίδη.

Και βέβαια θέλω να σας συγχαρώ κ. 
Πρόεδρε, όπως και όλα τα μέλη της 
διοίκησης και τα στελέχη, πρώτον, 
για τη σταθερά ανοδική πορεία της 
εταιρείας σας εδώ και τρείς δεκαε-
τίες, και δεύτερον για την εισαγωγή 
της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά και το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στο 
οποίο η μετοχή σας διαπραγματεύεται 
από το 2012.

Σε όλους σας αξίζουν τα πιο θερμά 
συγχαρητήρια. Η INTERLIFE Ασφα-
λιστική είναι μία εταιρεία που ιδρύθη-
κε το 1991, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, 
και μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, δι-
αρκώς εξελίσσεται, αναπτύσσεται και 
ισχυροποιεί τη θέση της.

Ταυτόχρονα όμως, έμεινε προσηλω-
μένη στις αξίες και τους στόχους της. 
Δεν σταμάτησε ποτέ να επενδύει στο 

ανθρώπινο δυναμικό, στην οικονομία 
και την κοινωνία.

Συνέχισε να καινοτομεί, να κάνει 
αποφασιστικά επιχειρηματικά βήμα-
τα, να κατακτά προκλήσεις και στό-
χους, και ταυτόχρονα να προσφέρει 
στην κοινωνία, στηρίζοντας το έργο 
δεκάδων φορέων.

Και όλα αυτά τα καταφέρατε σε πε-
ριόδους, που η σταθερότητα και η 
ανάπτυξη, δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε 
αυτονόητο να επιτευχθούν. Οι ανα-
ταράξεις στη χώρα από τη δεκαετή 
οικονομική κρίση, προκάλεσαν σοβα-
ρούς τριγμούς σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας.

Ο ασφαλιστικός κλάδος, υπέστη πολύ 
βαριές ζημιές.

Όμως εσείς αποδείξατε ότι διαθέτεται 
και γερά θεμέλια, που είναι οι αξίες 
σας, αλλά και εξαιρετικά ικανό αν-
θρώπινο δυναμικό.  u

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Εκδήλωση στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων 2021
Με κεντρικό θέμα «Προοπτικές Ανάπτυξης στη μετά COVID19 
εποχή» πραγματοποιήθηκε στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη 
στις 16/6/2021 η -καθιερωμένη πλέον- εκδήλωση της εταιρείας 
στο πλαίσιο του ανοιχτού μέρους της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης.

8 June 2021
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Έτσι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας υλοποιεί και στις 
επτά Περιφερειακές Ενότητες 1.036 
έργα και δράσεις, συνολικού προϋπο-
λογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
σε όλους τομείς.

Στη Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας είναι αυτή που 
οραματίστηκε, σχεδίασε και θα υλο-
ποιήσει, το μεγάλο έργο της ενοποί-
ησης και αξιοποίησης του Παραλια-
κού Μετώπου, που θα αποτελέσει τη 
σύγχρονη ταυτότητα και το νέο brand 
name της πόλης.

Παράλληλα, χρηματοδοτούμε ήδη 
τις εργασίες για την κατασκευή, του 
μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Πάρ-
κου, στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά, ενώ έχουμε εξασφαλίσει πό-
ρους και για τον εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων τις ΔΕΘ. Ταυτόχρονα, 
αυτή τη στιγμή υλοποιούμε 116 έργα 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σε όλες 
τους Δήμους, σε πολλές γειτονιές της 
Θεσσαλονίκης, που δεν αλλάζουν 
μόνο την εικόνα, αλλά την ίδια την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Επίσης, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 
εξέλιξη, έργα και δράσεις που χρημα-
τοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, σε όλους τους τομείς, όπως 
μεταξύ άλλων:

Η αντιπλημμυρική θωράκιση 19 πό-
λεων, η αναβάθμιση του ηλεκτροφω-
τισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
που είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα ΣΔΙΤ στη χώρα η ενεργειακή 
αναβάθμιση 40 δημόσιων κτηρί-
ων, 35 νέες σχολικές μονάδες u 

Για αυτό, όλα αυτά τα χρόνια όπως 
και σήμερα, η INTERLIFE Ασφαλι-
στική, είναι ένας από τους πυλώνες 
της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα, 
που επικουρικά με το ασφαλιστικό 
μας σύστημα, κατορθώνει να παρέχει 
πολύτιμες υπηρεσίες και το πιο ση-
μαντικό, εμπνέει εμπιστοσύνη στους 
συμπολίτες μας, σε μια περίοδο που 
λόγω του κορονοϊού, η ανασφάλεια 
είναι το κυρίαρχο συναίσθημα, που 
έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Σε αυτή λοιπόν, την πρωτόγνωρη 
περίοδο, που διαρκεί 16 μήνες, αυτή 
ήταν και η προτεραιότητα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Να μην αφήσουμε κανέναν συμπολί-
τη μας μόνο, κανέναν πίσω. Να στα-
θούμε δίπλα στους πιο ευάλωτους 
συνανθρώπους μας, να στηρίξουμε 
τους ήρωες της πρώτης γραμμής, να 

ενισχύσουμε τις τοπικές μας επιχειρή-
σεις, να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα 
προστασίας για τις θέσεις εργασίας.

Παραδώσαμε περισσότερους από 36 
τόνους ειδών ατομικής προστασίας, 
στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, 
την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το 
Λιμενικό. Παραδώσαμε 24 νέες κλί-
νες ΜΕΘ.

Εξασφαλίσαμε και αξιοποιούμε 80 
εκατομμύρια ευρώ, από τους ευρω-
παϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, για νέο ιατροτε-
χνολογικό εξοπλισμό σε όλα τα νοσο-
κομεία, και στις επτά Περιφερειακές 
Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στηρίζουμε 7.000 τοπικές επιχειρήσεις 
και διασφαλίζουμε 24.000 θέσεις εργα-
σίας, με το πρόγραμμα “Διέξοδος” και 
τα συνολικά 200 εκατομμύρια ευρώ, 

που βάζουμε στην οικονομία μας με τη 
μορφή επιχορήγησης και όχι δανείου.
Και ξέρω πολύ καλά πού το λέω 
αυτό, στην INTERLIFE Ασφαλι-
στική, που έχει μηδενικό τραπεζι-
κό ή άλλο δανεισμό.

Κυρίες και κύριοι.

Αναφέρθηκα σύντομα στην περίοδο 
που πέρασε, όμως απόψε, θέλω να σας 
μιλήσω για το μέλλον. Για την επόμενη 
ημέρα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Και πρώτα απ’ όλα θέλω να σας δι-
αβεβαιώσω, ότι παρά τις νέες ανά-
γκες που δημιούργησε η πανδημία, οι 
οποίες αποτέλεσαν προτεραιότητα για 
εμάς όλους αυτούς τους μήνες, δεν 
σταματήσαμε λεπτό, να δουλεύουμε 
υλοποιώντας το σχέδιό μας για τη 
Μακεδονία της επόμενης ημέρας, για 
τη Μακεδονία του 2030.

Η INTERLIFE 
Ασφαλιστική, 
είναι ένας από 
τους πυλώνες της 
ιδιωτικής ασφάλισης 
στη χώρα, που 
επικουρικά με το 
ασφαλιστικό μας 
σύστημα, κατορθώνει 
να παρέχει πολύτιμες 
υπηρεσίες και το πιο 
σημαντικό, εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους 
συμπολίτες μας..."
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

"

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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μέσω ΣΔΙΤ, η κατασκευή του Νέου 
Μουσείου στη Βεργίνα, που θα είναι 
εφάμιλλο του Μουσείου της Ακρό-
πολης, η προστασία και ανάδειξη 
του Τύμβου Καστά και της ευρύτε-
ρης περιοχής της Αμφίπολης, η επέ-
κταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου 
στις μεγάλες πόλεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας, η ψηφιακή αναβάθμιση 
των Πανεπιστημίων και των Επιμε-
λητηρίων, τα 123 εκατομμύρια ευρώ 
για 312 επενδυτικά σχέδια τουριστι-
κών και μεταποιητικών επιχειρή-
σεων, τα 148 εκατομμύρια για τα 
2.444 σχέδια αγροτικής ανάπτυξης 
τα κουπόνια καινοτομίας στις επιχει-
ρήσεις, τα 30 εκατομμύρια ευρώ για 
την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικι-
ών, για 2.225 νοικοκυριά με χαμηλά 
εισοδήματα, είναι μερικά μόνο από 
τα έργα και τις δράσεις που είτε ήδη 
υλοποιούμε, είτε ξεκινούν το επόμε-
νο διάστημα, και αλλάζουν την Κε-
ντρική Μακεδονία.
Είναι το σχέδιο που θέσαμε σε εφαρ-
μογή για τη Μακεδονία του 2030, μια 
Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πρά-
σινη και ανθρώπινη.

Κυρίες και κύριοι.

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, 
λίγο πριν την ίδρυση της INTERLIFE 
Ασφαλιστικής, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της Κεντρικής Μακεδονίας, δεν ξε-
περνούσε το 58% του μέσου όρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, βρισκόμαστε πλέον, πάνω 
από το 70%, και μάλιστα ως διοί-
κηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας είμαστε περήφανοι που 
καταφέραμε να συμβάλλουμε στην 
αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
κατά 14% στη διάρκεια της πενταε-
τίας 2014 - 2019. Όπως λοιπόν, και 
η INTERLIFE Ασφαλιστική, παρά τη 
σφοδρή δεκαετή οικονομική κρίση, 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

έκανε σημαντικά βήματα μπροστά. 
Καταφέραμε να διατηρήσουμε τον 
παραγωγικό χαρακτήρα μας.

Είμαστε στην κορυφή σε βαθμούς 
εξωστρέφειας, οι εξαγωγές μας, μέσα 
στην κρίση, διπλασιάστηκαν. Είμαστε 
η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε 
τουριστικές επισκέψεις. Είμαστε, επί 
μία πενταετία, οι εθνικοί πρωταθλη-
τές στο ΕΣΠΑ, έχοντας εκτοξεύσει 
τους ρυθμούς απορρόφησης ευρωπα-
ϊκών πόρων και υλοποίησης έργων.  
Ενισχύουμε σταθερά τις εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές υποδομές. Ανα-
πτύσσουμε την Καινοτομία, ως τον 
τρίτο πυλώνα της οικονομίας μας, 
μαζί με τον τουρισμό και τον πρωτο-
γενή τομέα. 

Αξιοποιούμε ολοένα και περισσότερο 
τις νέες τεχνολογίες. Μειώσαμε τη 
γραφειοκρατία, Αφαιρέσαμε τη λε-
γόμενη “πολιτική υπογραφή”. Δημι-
ουργήσαμε μια σειρά από one - stop 
- shop υπηρεσίες. Είμαστε έτοιμοι 

να παρέχουμε δεκάδες διαδικτυακές 
υπηρεσίες, μέσω του gov.gr.

Με άλλα λόγια, αποδείξαμε στην 
πράξη ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι φορέας αποτελε-
σματικότητας και σταθερότητας, όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, με τον κομβικό ρόλο των 
Περιφερειών.

Όλες οι κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτι-
κές, όλες οι νέες δράσεις και τα προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
περνάνε μέσα από τις Περιφέρειες. 
Σε όλη την Ευρώπη, οι Περιφέρειες 
πραγματοποιούν το 30% των δημοσί-
ων δαπανών και το 50% των δημοσί-
ων επενδύσεων.

Το 90% των δράσεων για το Περι-
βάλλον περνάει μέσα από τις Περι-
φέρειες. Ενδεικτικά σας αναφέρω 
ότι το 87% του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
κατευθύνεται σε έργα υποδομών. Οι 
Περιφέρειες είναι αυτές που μετατρέ-
πουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε 
μετρήσιμο έργο για τους πολίτες.

Είναι λοιπόν η ώρα και στη χώρα 
μας, να κάνουμε το επόμενο βήμα, 
τη μετάβαση από την Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση, στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση. Ο ρόλος των Περιφε-
ρειών σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα και στη 
χώρα μας και στην Ευρώπη, μετά την 
πανδημία, είναι κομβικός.

Και ως διοίκηση της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, είμαστε έτοιμοι 
και στο νέο ΕΣΠΑ με πλήρη και κο-
στολογημένα σχέδια, με δράσεις και 
έργα, για την καινοτομία, την επιχει-
ρηματικότητα, την κυκλική οικονομία, 
τις πράσινες και ψηφιακές υποδομές, 
την ενίσχυση του τουρισμού και του 
πρωτογενούς τομέα, τον εκσυγχρο-
νισμό του δικτύου υποδομών και τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσι-
ας διοίκησης.

Η πανδημία λοιπόν, δεν μας σταμά-
τησε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
σκληρά και μεθοδικά. Είμαστε εδώ, 
είμαστε έτοιμοι, είμαστε αποφασισμέ-
νοι. Συνεχίζουμε το έργο μας, συνε-
χίζουμε να χτίζουμε τη Μακεδονία 
του 2030. Και βέβαια συνεχίζουμε να 
είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις του 
τόπου μας. Στόχος μας είναι η Κεντρι-
κή Μακεδονία, να γίνει η πιο φιλική 
Περιφέρεια της χώρας, στην επιχει-
ρηματικότητα. Το είπαμε, το κάνουμε 
πράξη. Σας ευχαριστώ!

Συγχαρητήρια και πάλι για όλα όσα 
έχετε πετύχει.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για 
την INTERLIFE Ασφαλιστική.

Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου 

& Διευθύνοντος Συμβούλου της 
INTERLIFE Ασφαλιστικής, Ιωάννη 
Παν. Βοτσαρίδη με θέμα: «Η Επό-
μενη Μέρα της πανδημίας στην 
Οικονομία και στην Ασφαλιστική 
Αγορά».

Η ομιλία του
Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη:

“Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να 
σας έχουμε σήμερα κοντά μας σ’ αυτή 
τη μεγάλη Γιορτή της INTERLIFE. 

Μια διπλή Γιορτή.

Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από 
την ίδρυσή μας, αλλά ταυτόχρονα 
γιορτάζουμε και την είσοδο μας στην 
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών. 

Οφείλω ένα μεγάλο Ευχαριστώ σε 
όλους τους Μετόχους, Συνεργάτες, 

Εργαζόμενους και Φίλους που μας 
στήριξαν σ’ αυτή τη μεγάλη προσπά-
θεια και τους υπόσχομαι ότι το μέλ-
λον θα μας επιφυλάξει ακόμη περισ-
σότερες επιτυχίες.

Η περσινή χρονιά της Πανδημίας με 
το τεράστιο ανθρωπιστικό κόστος 
ήταν και μια μεγάλη δοκιμασία για 
την ελληνική και τη διεθνή Οικονομία.

Ήταν επίσης δοκιμασία και για τον 
Ασφαλιστικό Κλάδο. Παρ’ όλα αυτά, 
εμείς εδώ στην INTERLIFE εγγράψα-
με το 2020 Κέρδη 20 περίπου εκα-
τομμύρια €, αυξήσαμε όλα μας τα 
Οικονομικά Μεγέθη, είχαμε άνοδο 
Επενδύσεων κατά 10%, και διατη-
ρήσαμε τους πολύ υψηλούς Δείκτες 
Φερεγγυότητάς μας. 

Ως Μέρισμα, διαθέσαμε συνολικά 2,2 
εκατ. €, δηλαδή 0,12€ ανά μετοχή 
και η Μερισματική μας Απόδοση  u 

Ξεκινάμε, λοιπόν, 
εμείς οι Έλληνες 
Ασφαλιστές από 
μια πολύ χαμηλή 
βάση και, γι αυτόν 
ακριβώς το λόγο, 
περιμένουμε μια 
πολύ ισχυρή 
ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη αυτή 
θα είναι ευθέως 
ανάλογη με την 
αύξηση του ΑΕΠ..."
Γιάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος
της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Αποδείξαμε 
στην πράξη ότι 
η Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
είναι φορέας 
αποτελεσματικότητας 
και σταθερότητας, 
όπως άλλωστε 
συμβαίνει σε 
ολόκληρη την 
Ευρώπη, με τον 
κομβικό ρόλο των 
Περιφερειών"

"

"
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έφτασε το 3,09% - ένα πολύ καλό 
ποσοστό θα έλεγα, σε μια εποχή μη-
δενικών ή και αρνητικών επιτοκίων 
καταθέσεων. Αλλά, και φέτος, παρά 
τη μεγάλη έξαρση της Πανδημίας, 
το πρώτο Τρίμηνο καταφέραμε να 
αυξήσουμε την Παραγωγή μας κατά 
9,2% -τριπλάσιο ποσοστό από το 
Μέσο Όρο της Αγοράς- και να κατα-
γράψουμε Κέρδη 8,2 εκατ. €. 

Για όλα αυτά είμαστε υπερήφανοι! 
Κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον πήχη και 
κάθε χρόνο τον ξεπερνάμε! Αρκετά 
είπαμε, όμως, για την INTERLIFE. 

Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για 
την Επόμενη Μέρα της Πανδημίας. 
Για την Επόμενη Μέρα στην Οικονο-
μία και στην Ασφαλιστική Αγορά.

Οι προκλήσεις που αφήνει πίσω του ο 
Κορωνοϊός, είναι πολλές. Οι αλλαγές 
ακόμη περισσότερες: 
- Η Τηλεργασία ήρθε στη ζωή μας 

για να μείνει. Το ίδιο και το Ηλε-
κτρονικό Εμπόριο.

- Οι ελληνικές Επιχειρήσεις βγή-
καν οι περισσότερες λαβωμένες 
από την Πανδημία και κάποιες -κυ-

ρίως Μικρομεσαίες- βρίσκονται σε 
οριακό σημείο, παρά τη γενναία 
στήριξη της Πολιτείας.

- Ωστόσο, η ελληνική Οικονο-
μία άντεξε! Με πολλές απώλειες 
-όπως η αύξηση του Δημοσίου 
Χρέους - αλλά άντεξε. Μετά από 
μια Ύφεση του 8% το 2020, φέτος, 
σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, 
πορευόμαστε προς μια Ανάπτυξη 
της τάξεως του 3,50 - 4,00%. Με 
πολύ αισιόδοξες προοπτικές και 
για το 2022.

Στην τεράστια αυτή Αναπτυξιακή 
προσπάθεια την οποία θα καταβάλει 
η χώρα έχουμε έναν πολύ ισχυρό 
σύμμαχο: Το Ταμείο Ανάκαμψης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, σε 
συνδυασμό με τα ΕΣΠΑ θα απελευ-
θερώσει, μέσα στην επόμενη 5ετία, 
πόρους 57 δις Ευρώ. Αυτό μεταφρά-
ζεται, μέχρι το 2026, σε αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά 7%, αύξηση 
των Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά 
20% και δημιουργία 180.000 νέων 
θέσεων Εργασίας. Πρόκειται, ίσως, 
για τη μεγαλύτερη ευκαιρία Αναδιάρ-
θρωσης του Παραγωγικού Μοντέλου 
της χώρας μετά τη Μεταπολίτευση.

Από τους 4 Πυλώνες που συνθέτουν 
την ελληνική Πρόταση για το Ταμείο 
Ανάκαμψης, θέλω να σταθώ στον 
Πυλώνα 2 (Ψηφιακή Μετάβαση) και 
στον Πυλώνα 4 (Ιδιωτικές Επενδύ-
σεις και Μετασχηματισμός της Οικο-
νομίας).

Η Ψηφιακή Μετάβαση θα παίξει 
καθοριστικό ρόλο για τις Ιδιωτικές 
Επενδύσεις. Η Ψηφιοποίηση των 
Δημοσίων Υπηρεσιών θα καταπολε-
μήσει τις χρονοβόρες γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες που λειτουργούν ως 
μόνιμη και διαχρονική τροχοπέδη για 
τον Επενδυτή. 

Η Ψηφιοποίηση του Κράτους, γενικό-
τερα, είναι παράγοντας - κλειδί για το 
Μετασχηματισμό της Οικονομίας 
και αφορά, μεταξύ άλλων, στον Στρα-
τηγικό Επανασχεδιασμό της Ανάπτυ-
ξης της χώρας μας, που ο επιχειρημα-
τικός κόσμος επικεντρώνει στους εξής 
Άξονες: Περιορισμός του Κρατισμού, 
Διευκόλυνση των Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων, Επιτάχυνση στην Απονομή 
Δικαιοσύνης, Φορολογική Σταθερό-
τητα σε πολυετή και μόνιμη βάση και, 
όπως είπαμε και προηγουμένως, Κα-
ταστολή της Γραφειοκρατίας.

Στους νέους αυτούς ορίζοντες που 
ανοίγονται για τη χώρα, ο Κλάδος 
των Ασφαλίσεων αναμένεται να 
παίξει καθοριστικό ρόλο την «Επόμε-
νη Μέρα». 

Είναι γνωστό ότι η Ασφαλιστική Πα-
ραγωγή στην Ελλάδα συμμετέχει στο 
ΑΕΠ κατά 2%, ενώ ο Μέσος Όρος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 8%.

Ξεκινάμε, λοιπόν, εμείς οι Έλληνες 
Ασφαλιστές από μια πολύ χαμη-
λή βάση και, γι αυτόν ακριβώς το 
λόγο, περιμένουμε μια πολύ ισχυρή 
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή θα είναι 
ευθέως ανάλογη με την αύξηση του 

ΑΕΠ και θα συσχετίζεται άμεσα με το 
είδος και το ρυθμό των Επενδύσεων. 

Άλλωστε, η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα έχει, εξ ορισμού, ανάγκη το 
εργαλείο της Ασφάλισης, π.χ.:
- οι Επενδύσεις στην Πράσινη 

Ενέργεια, τις Νέες Τεχνολογίες, 
τις Υποδομές, τις Μεταφορές και 
τα Logistics -που περιλαμβάνονται 
στο νέο Αναπτυξιακό Πλάνο της 
χώρας- υπόσχονται ισχυρή ανά-
καμψη και του Κλάδου των Γενι-
κών Ασφαλειών.

- Ομοίως, οι Επιχειρηματικοί Κίν-
δυνοι που προκύπτουν από Παν-
δημίες. Φυσικές Καταστροφές, Κυ-
βερνο-πειρατείες αναβαθμίζουν, το 
ρόλο της Ασφαλιστικής Κάλυψης. 

Επιπλέον,
- Η αυξανόμενη ζήτηση των Ιδιω-

τικών Ασφαλίσεων Υγείας που 
προκύπτει από την ανεπάρκεια των 
Δημοσίων Συστημάτων Περίθαλ-
ψης

- Η στροφή των Επαγγελματιών στα 
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφά-
λισης, και 

- Η αναμενόμενη σύμπραξη Ιδιωτι-

κού και Δημοσίου Τομέα στην Επι-
κουρική Ασφάλιση,

είναι ορισμένα ακόμη από τα ανερ-
χόμενα πεδία ανάπτυξης του Κλάδου 
μας. 

Συνοπτικά -και δεν είναι μόνον προ-
σωπική μου άποψη- ο Ασφαλιστικός 
Κλάδος έχει τεράστιες προοπτικές 
εξέλιξης στη χώρα μας, με την προ-
ϋπόθεση, βέβαια, της συνολικής ανά-
καμψης της Οικονομίας και της ανό-
δου του ΑΕΠ.

Δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή την 
ομιλία για την «Επόμενη Μέρα» χω-
ρίς να αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη 
μας.

Τα δύο αυτά τελευταία χρόνια και, 
παρά τη σκληρή δοκιμασία της Παν-
δημίας, η Θεσσαλονίκη ξεδίπλωσε 
ένα νέο και εξαιρετικά δυναμικό πρό-
σωπο:

- Αφ’ ενός με μία σειρά μεγάλων 
έργων Υποδομής που δρομολο-
γούνται ταχύτατα, όπως το ΜΕΤΡΟ 
που μπαίνει στην τελική φάση, η 
νέα Flyover Περιφερειακή, η ανά-
πλαση της ΔΕΘ, το νέο πρόσωπο 
του Αεροδρομίου Μακεδονία, η 
σύνδεση του 6ου Προβλήτα του 
Λιμανιού με την ΠΑΘΕ κ.α. σημα-
ντικά έργα.

- Αφετέρου, με μια σειρά μεγάλων 
Ιδιωτικών Επενδύσεων όπως 
το Τεχνολογικό Πάρκο Thessintec, 
αλλά και την εγκατάσταση πασί-
γνωστων Πολυεθνικών, όπως η 
Pfizer και η CISCO, που, ταυτόχρο-
να με την έντονη δραστηριότητα 
του ΕΚΕΠΑ, της Τεχνόπολης και 
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτο-
μίας, μετατρέπουν την πόλη σε ένα 
σύγχρονο κέντρο Ψηφιακής 
Ανάπτυξης - κάποιοι μιλούν για 
Silicon Valley των Βαλκανίων. «Η 

Θεσσαλονίκη ηγείται της πορείας 
της Ελλάδας ως ψηφιακός κόμβος 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», 
τόνισε διπλωμάτης των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στο πρόσφατο Δι-
αδικτυακό Συνέδριο Θεσσαλονί-
κη-Διάλογοι για το Μέλλον, ενώ 
την εκτίμηση ότι «η Θεσσαλονίκη 
είναι σύμβολο καινοτομίας για τον 
κόσμο» διατύπωσε στο ίδιο Συνέ-
δριο ο σύμβουλος Τεχνολογίας του 
Αμερικανικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών.

- Παράλληλα με τους δύο παραπά-
νω άξονες (Υποδομές και Ψηφιακή 
Ανάπτυξη) η Θεσσαλονίκη αναδει-
κνύεται και σε ισχυρό επενδυτικό 
κέντρο Real Estate με έμφαση 
σε ακίνητα για χρήση Logistics 
(που εξυπηρετούν το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο), σε κτίρια Γραφείων, σε 
Ξενοδοχειακές υποδομές, σε Φοι-
τητική Κατοικία.

Το προφίλ της πόλης μας αλλάζει. 

Και αυτή η αλλαγή θα φέρει κι άλλες 
Επενδύσεις, κι άλλες θέσεις εργασί-
ας, κι άλλη Ανάπτυξη, όχι μόνον για 
την πόλη, αλλά ευρύτερα για τη Βό-
ρεια Ελλάδα. 

Κι εμείς, ως φανατικοί υπέρμαχοι της 
Αποκέντρωσης, αισθανόμαστε δικαι-
ωμένοι, έχοντας διατηρήσει την έδρα 
μας όλα αυτά τα χρόνια, εδώ, στη 
Θεσσαλονίκη. Της οποίας η «Επόμενη 
Μέρα» είναι πολλά υποσχόμενη.

Σας ευχαριστώ“

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολού-
θησε δεξίωση στον υπαίθριο χώρο 
του Κτήματος τηρουμένων των απα-
ραίτητων υγειονομικών μέτρων. ●

Περιορισμός 
του Κρατισμού, 
Διευκόλυνση των 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
Επιτάχυνση στην 
Απονομή Δικαιοσύνης, 
Φορολογική 
Σταθερότητα σε 
πολυετή και μόνιμη 
βάση και, όπως είπαμε 
και προηγουμένως, 
Καταστολή της 
Γραφειοκρατίας"

"
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1. Πάρις Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας

2. Λιάνα Γούτα, Group Director, Energy Policy 
and International Affairs στην εταιρεία Hellenic 
Petroleum Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE

3. Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής 
Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών INTERLIFE

4. Εύη Μηντζιώρη, Υπεύθυνη Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης INTERLIFE - Δικηγόρος

5. Αλέξανδρος Σουλτογιάννης,
ALPHA Trust

6. Αχιλλέας Κοντογούρης, 
Partner & CEO IOLCUS Investments

7. Ορέστης Χατζηπαναγής

8. Ηλέκτρα Βοτσαρίδου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος INTERBROKERS Α.Ε.

1
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1. Κατερίνα Ιωαννίδου,
Διευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων INTERLIFE

2. Λίνα Αγγέλου, Υποδιευθύντρια Ανάληψης 
Κινδύνων Αυτοκινήτου INTERLIFE

3. Μαρία Κωτσιοπούλου, 
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου INTERLIFE

4. Μαρία Μηλιώνη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων 
Βορείου και Νησιωτικής Ελλάδος INTERLIFE

5. Γεωργία Βοτσαρίδου, 
Διευθύντρια Διαχείρισης Αξιών INTERLIFE

6. Κατερίνα Καψάλη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων 
Νοτίου Ελλάδος INTERLIFE

7. Έλενα Τοπάλη, 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων INTERLIFE

8. Βάσω Μωραΐτου, Προΐσταμένη Διαχείρισης 
Αξιών INTERLIFE

1 3

1. Γεράσιμος Χατζηεμμανουήλ, 
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού INTERLIFE

2. Ευάγγελος Δρυμπέτας, 
Κοσμήτορας Σχολής ΚΠΟΕ, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, Αντιπρόεδρος INTERLIFE

3. Παναγιώτης Βοτσαρίδης, 
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου INTERLIFE

4. Κώστας Βοτσαρίδης, 
Διευθυντής Αποζημιώσεων INTERLIFE

5. Άγγελος Ορφανίδης, 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων INTERLIFE

6. Κωνσταντίνος Αϊτσίδης, Διευθυντής 
Πληροφορικής & Τεχνολογίας INTERLIFE 

7. Ιωακείμ Σγουρός, IRO INTERLIFE

8. Βασίλης Νικολαΐδης, Διευθυντής Μέτρησης & 
Ελέγχου Κινδύνων INTERLIFE

76 876 8
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1. Δημήτρης Κορύλλος, 
Γεν. Διευθυντής DK Ad Pixel LTD

2. Έλενα Ερμείδου, Δημοσιογράφος 
www.epixeiro.gr/Ιδιωτική Ασφάλιση

3. Πάνος Κίκαλος, Υποδιευθυντής 
Αποζημιώσεων Αστικής Ευθύνης & ΣΑΠ

4. Γιώργος Βαρλάμης

5. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO ethosGROUP

6. Αριστείδης Βασιλειάδης, 
www.InsuranceForum.gr

7. Αλεξάνδρα Γούτα, 
Δημοσιογράφος, ΑΠΕ - ΜΠΕ

8. Ευάγγελος Χαμπηλομάτης, 
Founder & Publisher www.epixeiro.gr

4
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1. Νίκος Μωράκης, 
Εκδότης MORAX MEDIA S.A.

2. Δημήτριος Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης, 
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

3. Μαρία Σαμολαδά, 
www.grtimes.gr, Real FM

4. Σπύρος Γαλανάκης, 
Private Clients Manager, ALPHA Trust

5. Τάσος Σταματόπουλος, 
Chairman & CEO ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή

6. Σταύρος Μάργαρης, 
Διευθυντής Αποζημιώσεων Νοτίου Ελλάδος

7. Άννυ Καρολίδου, 
www.grtimes.gr

8. Βαγγέλης Μωυσής, 
Δημοσιογράφος Radio North 98
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Υ
ψηλά Κέρδη, σταθερότητα στα Έσοδα Ασφα-
λιστικών Υπηρεσιών, αύξηση Επενδύσεων, 
Ενεργητικού, Αποθεμάτων και Ιδίων Κεφα-
λαίων και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας 
χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2020, 

στη διάρκεια του οποίου η Εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότη-
τα, ευελιξία και στρατηγική διαρκούς αναβάθμισης Προϊό-
ντων και Υπηρεσιών, ενώ ενίσχυσε την πολιτική Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ευθύνης.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποι-
ήθηκε στο ΧΑ, έχουν ως εξής:

Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 66,97 εκατ. 
€ το 2020 έναντι 65,27 εκατ. € της προηγούμενης Χρή-
σης (+ 2,63% ) ενώ τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα τα 
68,52 εκατ. € έναντι 68,65 εκατ. € (- 0,18%) 

Τα Κέρδη προ Φόρων ανέρχονται σε 19,65 εκατ. €, ενώ 
σωρευτικά τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων της τελευταί-
ας 5ετίας 2016-2020 ανέρχονται σε 87,39 εκατ. €.

Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 109,54 εκατ. € έναντι 
94,12 εκατ. € το 2019 (+16,38%)

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 249,27 εκατ. € έναντι 228,64 
εκατ. € το 2019 (+9,03%)

Τα Αποθέματα αυξήθηκαν κατά 3,02 % (125,58 εκατ. € 
έναντι 121,91 εκατ. € το 2019) με το Δείκτη Κάλυψης 
Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,87.

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 229,30 εκατ. € έναντι 207,47 
εκατ. € το 2019 (+10,52%). Το Επενδυτικό Χαρτοφυλά-
κιο της εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2020 στα 229,3 
εκατ. €, ενώ οι βασικές του τοποθετήσεις αφορούσαν: 
Ακίνητα 12,63%, εισηγμένες μετοχές 4,97%, κρατικά & 
εταιρικά ομόλογα 31,39%, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
28,60%, προθεσμιακές καταθέσεις & διαθέσιμα χαρτοφυ-
λακίων 22,41%.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από τους Λοιπούς 
Ασφαλιστικούς Κλάδους ανήλθαν σε 28,78 εκατ. € ένα-
ντι 27,48 εκατ. € (+ 4,73%).  u

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με αξιοσημείωτη αντοχή στην Πανδημική Κρίση και θετικά 
πρόσημα στα κύρια οικονομικά μεγέθη έκλεισε η Χρήση του 2020 
για την INTERLIFE AAΕΓΑ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

Υψηλά Κέρδη, αύξηση 
Επενδύσεων, Ενεργητικού
και Αποθεμάτων για την 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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Υ
ψηλά Κέρδη, σταθερότητα στα Έσοδα Ασφα-
λιστικών Υπηρεσιών, αύξηση Επενδύσεων, 
Ενεργητικού, Αποθεμάτων και Ιδίων Κεφα-
λαίων και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας 
χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2020, 

στη διάρκεια του οποίου η Εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότη-
τα, ευελιξία και στρατηγική διαρκούς αναβάθμισης Προϊό-
ντων και Υπηρεσιών, ενώ ενίσχυσε την πολιτική Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ευθύνης.

Πολύ θετικά είναι τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Τρι-
μήνου 2021 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. παρά το δυσμενές 
κλίμα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση. 

Η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση του συνόλου της Εγγεγραμ-
μένης Παραγωγής της κατά +9,20% (17,95 εκατ. € έναντι 

16,43 εκατ. € το Α’ Τρίμηνο του 2020). Συγκεκριμένα η Πα-
ραγωγή στον Κλάδο Οχημάτων σημείωσε αύξηση +5,54% 
και στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση +14,53% .

Τα Κέρδη προ Φόρων, για την ίδια χρονική περίοδο, ανέρ-
χονται σε 8,2 εκατ. €.

Το Χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την εν λόγω χρονική περίο-
δο διαμορφώθηκε ως εξής: 57,28 % Κλάδος Οχημάτων και 
42,72% Λοιποί Κλάδοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Α.Ε.Ε. 
για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά ο Κλάδος Οχημά-
των κατέγραψε απώλειες -3,9%, οι Λοιποί Κλάδοι αύξηση 
+6,9% ενώ στο σύνολο της Παραγωγής η μεταβολή είναι 
+2,9%. ●

Οικονομικά Αποτελέσματα Ά  Τριμήνου 2021

Ισχυρή Κερδοφορία και αύξηση 
Παραγωγής για την INTERLIFE 
Α.Α.Ε.Γ.Α.

Υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φε-
ρεγγυότητας της Εταιρείας: Με βάση το εποπτικό πλαίσιο 
Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγ-
γυότητας (MCR) ανέρχεται στο 712%, ενώ ο ιδιαίτερα 
σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγ-
γυότητας (SCR) ανέρχεται στα πολύ ικανοποιητικά επίπε-
δα του 178%.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στην Ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, τη  δι-
ανομή μερίσματος 0,12 ευρώ/μετοχή. 

Με ικανοποιητικές αποδόσεις κινήθηκε και το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. 
Επιτρ. Κεφαλ. 62/23.12.2003) που διαχειρίζεται η Alpha 
Trust, με τη σωρευτική του απόδοση για την πενταετία 
31/03/2016 - 31/03/2021 να φθάνει το 67,80% καταλαμ-
βάνοντας την 9η θέση από τα 31 ενεργά Α/Κ της κατηγορί-
ας του την αντίστοιχη περίοδο.

Σε ότι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, η Εται-
ρεία δημιούργησε τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφά-
λισης Travel CARE & Travel Cancellation και το Πρό-
γραμμα Ιατρικής Βοήθειας MEDICAL Help με γνώμονα 
τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και 
ουσιαστικές παροχές. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2021 
δημιούργησε ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
και Διάγνωσης, το DIAGNOSIS Care. 

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 
INTERLIFE συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα «προ-
σφέρω ...αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει την 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Σύλλογο Συνδρόμου Down 
Ελλάδος, την «ΕΛΕΠΑΠ», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πα-
ραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού - ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα «Live Without 
Bullying»), την περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια 
Ζωή και τη Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και αθλητικά Σωματεία 
και Ομίλους σε όλη την Ελλάδα, ενώ για άλλη μια χρονιά 
προχώρησε στην παροχή 3,3 τόνων τροφίμων σε Κοινω-
νικά Παντοπωλεία.   

Την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 και με γνώμονα, 
κατ‘ αρχήν τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της, 
των συνεργατών της, αλλά και κάθε τρίτου προσώπου που 
συνδέεται με τις εταιρικές της δραστηριότητες, η Εταιρεία 

ενεργοποίησε το Πρωτόκολλο Επιχειρησιακής Συνέ-
χειας και έλαβε όλα εκείνα τα μέτρα για την απρόσκοπτη 
συνέχιση της λειτουργίας της και την εξυπηρέτηση των πε-
λατών της και των συνεργαζόμενων Διαμεσολαβητών σε 
όλες τις εγκαταστάσεις της στην ελληνική επικράτεια.          

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Ιωάννης Παν. 
Βοτσαρίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις θετικές 
επιδόσεις της Εταιρείας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά 
γεμάτη προκλήσεις και τόνισε την αισιοδοξία του για την πο-
ρεία της Ασφαλιστικής Αγοράς και της ελληνικής Οικονομίας 
γενικότερα, ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του έτους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο 
που ανακοίνωσε η εταιρεία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 
2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μεγέθη της INTERLIFE, 
στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση εδώ ●

Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε 
μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου κατά την 31/03/2021 
υπερέβαιναν το 35% του καθαρού ενεργητικού. Το ενημερωτικό δελτίο, 
το KIID, ο κανονισμός, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του 
Α/Κ ,συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών των κατηγορι-
ών μεριδίων του, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα 
της εταιρείας: https://www.alphatrust.gr, από τα γραφεία της εταιρείας 
και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTERLIFE, Ιωάννης Παν. 
Βοτσαρίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για τις θετικές επιδόσεις της Εταιρείας 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά γεμάτη 
προκλήσεις και τόνισε την αισιοδοξία του 
για την πορεία της Ασφαλιστικής Αγοράς 
και της ελληνικής Οικονομίας γενικότερα, 
ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του έτους.

http://www.interlife.info/InterlifeFiles/InterlifeGR/pdf/EtisiesOikonikesKatastaseis/INTERLIFE%202020_2.pdf
https://www.alphatrust.gr/
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Τ
ο Πρόγραμμα προσφέρει στον ασφαλισμένο την ευχέρεια τακτικής 
παρακολούθησης της υγείας του, μέσω προληπτικών αλλά και πιο 
εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς η έγκαιρη διά-
γνωση αποτελεί τη σημαντικότερη ενέργεια για τη διατήρηση και 
διασφάλιση της υγείας.

Πιο αναλυτικά, με το DIAGNOSIS Care ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει κάθε είδους Διαγνωστικές Εξετάσεις αποκλειστικά στο Συμ-
βεβλημένο Δίκτυο Υγείας με ανώτατο όριο 2.000€ ετησίως, με χρήση παραπε-
μπτικού από οποιονδήποτε Ιατρό, με ή χωρίς ΕΟΠΥΥ.

Στις Παροχές του Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται: 
• Διαγνωστικές Εξετάσεις Μη Επεμβατικές 
• Διαγνωστικές Εξετάσεις Επεμβατικές
• Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (Check Up Ανδρών, Γυναικών & Παιδιών)
• Ετήσιος Προγεννητικός Έλεγχος

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα προσιτά ασφάλι-
στρα, ενώ οι Μη Επεμβατικές Εξετάσεις, ο Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος και 
ο Ετήσιος Προγεννητικός Έλεγχος όταν πραγματοποιούνται με παραπεμπτικό 
Ιατρού μέσω του συμβεβλημένου Δικτύου Υγείας και με χρήση ΕΟΠΥΥ είναι 
δωρεάν. 

Για το συντονισμό λειτουργίας των παροχών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του 
ασφαλισμένου, το Πρόγραμμα διαθέτει Συντονιστικό Κέντρο 365 ημέρες τον 
χρόνο το τηλέφωνο του οποίου αναγράφεται στην κάρτα MyHealthCard που 
συνοδεύει το συμβόλαιο.

Το DIAGNOSIS Care ανανεώνεται σε ετήσια βάση, παρέχεται ως ανεξάρτητο 
προϊόν, ενώ μπορούν να ενταχθούν σε αυτό άτομα ηλικίας έως 65 ετών. ●

Νέο Πρόγραμμα Πρόληψης και Διάγνωσης

«DIAGNOSIS Care»
Ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Διάγνωσης, το 
DIAGNOSIS Care, δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική με 
γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για κάθε άνθρωπο.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο 
πρόγραμμα DIAGNOSIS Care μπορείτε να 
δείτε εδώ

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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-programs.gr

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

http://www.interlife.info/InterlifeFiles/Brochures/InterlifeHealthPackages2021_1.pdf
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Μια πρωτοβουλία των εργαζομένων στην INTERLIFE με κίνητρο 
την προσφορά και την οργανωμένη στήριξη ευπαθών ομάδων της 
Κοινωνίας.

"Προσφέρω …αλλιώς"

Η Γωνία της Αγάπης
"Προσφέρω …αλλιώς"

Χορηγία τροφίμων

Τ
ο 2020 αποτέλεσε έτος 
μεταβολών και ανακα-
τατάξεων με αποδέκτη 
την Κοινωνία. Πολλοί 
συνάνθρωποι μας ήρ-

θαν αντιμέτωποι με την ανεργία και 
την οικονομική στενότητα. Η έννοια 
της προσφοράς που είναι στενά συν-
δεμένη με την εταιρική κουλτούρα 
της INTERLIFE Ασφαλιστικής έδω-
σαν το έναυσμα για τη δημιουργία της 
«Γωνίας της Αγάπης».

Με σύνθημα «Προσφέρουμε Αγάπη 
...εισπράττουμε Αγάπη» η Εταιρεία 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέ-
ρω ...αλλιώς» και με την ενεργή συμ-
μετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού 
δημιούργησε τη Γωνία της Αγάπης.

Η Γωνία της Αγάπης βρίσκεται μόνιμα 
εγκατεστημένη σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο της έδρας της εταιρείας 
στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην 
Αθήνα. Εκεί κάθε εργαζόμενος έχει 
τη δυνατότητα να προσφέρει τρόφι-
μα, είδη ρουχισμού, βιβλία, παιδικά 
παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης. 
Η συλλογή των ειδών γίνεται προ-
γραμματισμένα και σε συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς, τόσο στη Θεσσα-

λονίκη, όσο και στην Αθήνα με στόχο 
τη στοχευμένη κάλυψη αναγκών συ-
νανθρώπων μας.

Με αγάπη και αλληλεγγύη η μεγάλη 
οικογένεια της INTERLIFE Ασφαλι-
στικής, κατά την περίοδο του Πάσχα, 
κατάφερε να σταθεί στο πλευρό δε-
κάδων οικογενειών στη Θεσσαλονίκη 
προσφέροντας τρόφιμα σε οικογένειες 
σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης, ενώ στην Αθήνα συγκε-
ντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης, τα οποία με την υποστήριξη 
της Emfasis Foundation μοιράστηκαν 
σε άστεγους συμπολίτες μας.

Η επόμενη δράση προσφοράς πραγ-
ματοποιήθηκε τον Ιούνιο: ενισχύθη-
κε με βιβλία η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
και με είδη ρουχισμού το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και η Emfasis 
Foundation στην Αθήνα. ●

«Emfasis Foundation»
Η Emfasis Foundation είναι μια Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία. Δραστηριοποιείται 
σταθερά από το 2013 στηρίζοντας μεταξύ άλ-
λων άστεγους, χρόνια άνεργους, οικογένειες 
κάτω από το όριο της φτώχιας, κοινωνικά 
ευάλωτους νέους, κοινωνικά αποκλεισμένους 
ηλικιωμένους με κίνδυνο επικείμενης αστεγί-
ας ή σε κατάσταση δρόμου.

Μ
ε την Προσφορά 
και την Εταιρική 
Υπευθυνότητα θε-
μέλιο της στρα-
τηγικής της, η 

INTERLIFE Ασφαλιστική προχώρη-
σε, για 9η συνεχή χρονιά, την περί-
οδο των εορτών του Πάσχα στην πα-
ροχή τροφίμων σε Κοινωνικά Παντο-
πωλεία και Συσσίτια σε όλη τη χώρα.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει έως στόχο 
την ενίσχυση του έργου των παραπά-
νω Φορέων και την αρωγή ευπαθών 
ομάδων συνανθρώπων μας που βιώ-
νουν επισιτιστική ανασφάλεια λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν 
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 

Η δράση των Κοινωνικών Παντοπω-
λείων έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση 
με την εταιρική φιλοσοφία της Εται-
ρείας και χαρακτηρίζεται ως πράξη 
αλληλεγγύης και αγάπης προς το 
κοινωνικό σύνολο. Φέτος οι αποδέ-
κτες της προσφοράς ήταν η «Ένωση 
Κυριών Δράμας», η Δομή Παροχών 
Αγαθών του Ιερού Ναού Αγ. Κωνστα-
ντίνου & Ελένης Αμυνταίου και ο ορ-
γανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συνολικά τα χορηγούμενα τρόφιμα 
για το Πάσχα άγγιξαν του 1,5 τόνους 
ενώ ο αριθμός των τροφίμων από την 
έναρξη της δράσης των Κοινωνικών 
Παντοπωλείων έχει φθάνει σήμερα 
τους 34 τόνους. ●

«Ένωση Κυριών Δράμας»
Στην Οικογένεια της INTERLIFE και του 
«προσφέρω …αλλιώς» εντάχθηκε, η «Ένω-
ση Κυριών Δράμας». Με σχεδόν έναν αιώνα 
προσφοράς, η ιστορική αυτή ένωση ξεκίνησε 
την λειτουργία της το 1904 με αποστολή την 
προστασία σε χήρες, ορφανά, γέροντες, τραυ-
ματίες πολέμου κ.ά. Το 1929 ο φορέας υπό την 
επωνυμία «Ένωσις Κυριών και Δεσποινίδων» 
είχε ως σκοπό την ίδρυση παιδικών σταθμών 
στην πόλη της Δράμας οι οποίοι θα παρείχαν 
φύλαξη σε παιδιά απόρων οικογενειών. Από 
το 2002 έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο 
Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, έχοντας παράλληλα και την ειδική 
πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του 
Φιλανθρωπικού Σωματείου εδώ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1995 
από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποί-
ος λίγο πριν φύγει από τη ζωή εξέφρασε στο 
ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί 
ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά 
όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, 
ενδιαφέρον, σεβασμό. Το όνειρο του 10χρο-
νου Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και σήμερα 
ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς, με όραμα: το 
Χαμόγελο κάθε παιδιού, υλοποιεί πανελλαδι-
κά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, 
αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
φαινομένων που απειλούν τα παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του 
Οργανισμού εδώ

Η υποστήριξη και ενίσχυση Κοινωνικών Παντοπωλείων και 
Συσσιτίων αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος «Προσφέρω 
...αλλιώς».

http://www.hrt.org.gr/
http://www.hrt.org.gr/
https://www.emfasisfoundation.org/
https://www.deppath.gr/
https://www.thermi.gov.gr/%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2582-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582/%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%2589%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%2525A
https://www.thermi.gov.gr/%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2582-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582/%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%2589%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%2525A
https://www.emfasisfoundation.org/
https://www.emfasisfoundation.org/
https://dlu.gr/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με ένα Δελτίο Τύπου δημοσιοποίησε η ΕΟΔ την ανανέωση της 
πολυετούς χορηγίας της INTERLIFE προς το Σωματείο.

"Προσφέρω …αλλιώς"

Χορηγική Στήριξη της ΕΟΔ

Συνεχίζεται και για το 2021 η υποστήριξη της ασφαλιστι-
κής εταιρείας INTERLIFE στην Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης, σε μια συνέργεια που έχει στόχο την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια των εθελοντών που 
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Συγκεκριμένα, η INTERLIFE προχώρησε και φέτος στην 
ασφάλιση του συνόλου των διασωστικών σκαφών και jet 
ski της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, που επιχειρούν σε 
όλη την Ελλάδα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρούν 
την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και να ανταποκρίνονται 
σε κλήσεις ανάγκης όλο το 24ωρο. Τα διασωστικά σκάφη 
της ΕΟΔ καλύπτουν επιχειρησιακά ένα μεγάλο μέρος των 
ελληνικών θαλασσών, ενώ είναι σε θέση να ανταποκρι-
θούν και στα πιο απαιτητικά περιστατικά, καθώς φέρουν 
πλήρη εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης. Την τελευταία 
χρονιά συμμετείχαν σε πάνω από 80 επιχειρήσεις, προ-

σφέροντας βοήθεια σε τουλάχιστον 300 ανθρώπους που 
αντιμετώπισαν κίνδυνο στη θάλασσα, ταυτόχρονα, όμως, 
αξιοποιήθηκαν και για τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιεί 
το Τμήμα Υγρού Στοιχείου της ΕΟΔ.

Εκτός από τα σκάφη, η INTERLIFE ασφαλίζει drones που 
χρησιμοποιεί η ΕΟΔ για την αποτελεσματικότερη αναζήτη-
ση αγνοουμένων αλλά και τους εθελοντές της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν 
στη διάρκεια επιχειρήσεων ή εκπαιδεύσεων, ενώ προσφέ-
ρει το αμφιθέατρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη για εκδηλώσεις της οργάνωσης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα στελέχη της εταιρείας έχουν εκπαιδευτεί 
σε Πρώτες Βοήθειες από τους εθελοντές της ΕΟΔ.

Ευχαριστούμε πολύ την INTERLIFE που για έκτη χρονιά 
στέκεται αρωγός στο έργο μας! ●

INTERLIFE και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής

INTERLIFE και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Οι αμοιβαίες σχέσεις εκτίμησης και αγαστής συνεργασίας 
μεταξύ της INTERLIFE Ασφαλιστικής και της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης επισφραγίστηκαν μέσω της ένωσης των 
δυνάμεων των δυο μερών προς όφελος της κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Γωνίας της Αγάπης οι ερ-
γαζόμενοι της Εταιρείας προχώρησαν στη συγκέντρωση 
αγαθών με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών τις 
οποίες υποστηρίζει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από υψηλή ευθύνη. Tην ευθύνη 
να επιστρέφεις κέρδη στην κοινωνία και την ευθύνη να φροντίσεις 
ώστε αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για να βοηθηθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Γιάννης Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & CEO INTERLIFE

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

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

ΔΩΡΕΑ 34+ ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

www.prosferoallios.gr

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
“προσφέρω …αλλιώς” είναι ένας από 
τους βασικούς άξονες της λειτουργίας μας.

Με πρωτοβουλίες, δράσεις & χορηγικές
ενέργειες στοχεύουμε στη διαρκή
προσφορά μας στην κοινωνία.



Interlife Magazine Interlife Insurance

32 33June 2021 June 2021

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Η 
ΕΡΓΟΒΑΣ ΑΕ Πρακτόρευση Ασφαλειών 
ξεκίνησε το 2008 με όραμα να προσφέρει 
στην Ασφαλιστική Αγορά ανωτέρου επιπέ-
δου υπηρεσίες, τόσο μέσω απευθείας πω-
λήσεων (B2C), όσο και μέσω συνδεδεμένων 

συνεργατών (B2B) στοχεύοντας στη διάθεση σύγχρονων 
προϊόντων, στις ειλικρινείς σχέσεις και την ανθρώπινη 
αντιμετώπιση.

Η εταιρική κουλτούρα της ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε. βασίζεται στο 
motto “Σχέσεις Εμπιστοσύνης” με τους πελάτες και όλους 
τους συνεργάτες της, ενώ η συνεχής προσπάθεια και η ερ-
γατικότητα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της.

Με δυναμισμό δραστηριοποιείται μέσα από ένα ευρύ φά-
σμα ασφαλιστικών καλύψεων έχοντας ως κινητήριο δύ-
ναμη άρτια εκπαιδευμένους ανθρώπους οι οποίοι μέσα 
από στιβαρές συνεργασίες όπως αυτή με την INTERLIFE 
Ασφαλιστική μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε είδους 
ασφαλιστική ανάγκη. Ενδεικτικά η εταιρεία προωθεί 

Ασφαλίσεις Υγείας, Ζωής, Οχημάτων, Αστικής Ευθύνης, 
Πιστώσεων και Αποταμιευτικά Προγράμματα.

Κλειδί για μια καλή ετήσια παραγωγή αποτελεί η μεγάλη 
γκάμα προϊόντων που διαθέτει και η αδιάκοπη αναζήτηση 
για νέα κανάλια μάρκετινγκ προσαρμοσμένα στη σύγχρονη 
εποχή.

Σύμμαχος της ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε. στη διαρκή επιδίωξη της 
άριστης εξυπηρέτησης και επαφής με τον πελάτη αποτελεί 
η χρήση της τεχνολογίας που δίνει ώθηση στις λειτουργί-
ες της. Επιπλέον, η εξειδίκευση και η συνεχής κατάρτιση 
βελτιστοποιούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μελλοντικός στόχος της ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε. Πρακτόρευση 
Ασφαλειών είναι να συνεχίσει με σταθερά βήματα την 
αναπτυξιακή της πορεία εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία 
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον, πά-
ντα προς όφελος των ανθρώπων που την εμπιστεύονται 
και τη στηρίζουν τόσα χρόνια. ●

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Σχέσεις Εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες
Gold Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2015

ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε.
Πρακτόρευση Ασφαλειών Προτεραιότητα μας η άμεση και ποιοτική 

εξυπηρέτηση των πελατών μας"

Δημήτρης Βασιλάκης
Διευθύνων Σύμβουλος ERGOVAS Α.Ε.

"
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Ο
ι προοπτικές του Τουρι-
σμού φέτος στη χώρα 
μας εκτιμώνται -με 
αισιόδοξες θεωρήσεις- 
στο 50% των αποτε-

λεσμάτων του 2019, παρά το γεγονός 
ότι η Ελλάδα φιγουράρει ανάμεσα 
στους πιο δημοφιλείς προορισμούς 
παγκοσμίως. Κύριοι ανταγωνιστές η 
Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και, 
εσχάτως, η Κροατία. 

Αυτονόητο είναι ότι τα κριτήρια των 
Τουριστών, πέρα από τα παραδοσιακά 
(ήλιος, θάλασσα, μνημεία) φέτος θα 
περιστραφούν και γύρω από υγειονο-
μικούς παράγοντες που αφορούν την 
Πανδημία στις χώρες αυτές.

Στον τομέα αυτό, λόγω και των εμ-
βολιασμών, η Ελλάδα καταγράφει 
θετικό προφίλ. Ωστόσο, το ερώτημα 
παραμένει: Πόσο «οχυρωμένοι» είναι 
οι τουριστικοί φορείς έναντι προβλη-
μάτων που μπορεί να προκύψουν από 
τον Κορωνοϊό και τις ευθύνες που 
απορρέουν από τοπικές υγειονομικές 
κρίσεις; Σε τι ποσοστό είναι καλυμ-
μένοι ασφαλιστικά οι ιδιοκτήτες κα-
ταλυμάτων, οι επιχειρηματίες και οι 
εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται 
στον Τουρισμό;

Το 2019 μόλις το 25% των ξενοδο-

χειακών καταλυμάτων στην Ελλάδα 
ήταν ασφαλισμένο, ενώ σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, σήμερα λόγω της Κρίσης 
του Κορωνοϊού, το ποσοστό αυτό πι-
στεύεται ότι είναι ακόμη χαμηλότερο.

Ωστόσο, η μετά-Covid εποχή κάνει 
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 
Ασφάλισης σε όλους τους τομείς του 
Τουρισμού, εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι, 
ενώ προ Covid (2019) τα μη εισπρα-
κτέα Τιμολόγια και οι κρατήσεις που 
ακυρώθηκαν (πτώχευση Thomas 
Cook) έφτασαν τα 190 εκατ. €, το 
2020 (έτος Covid) οι απώλειες ανέ-
βηκαν στα 930 εκατ. €. 

Κατ’ αρχήν η νέα πραγματικότητα 
θέτει δυναμικά, εκτός της Ασφάλι-
σης Ξενοδοχείων, την προοπτική 
πώλησης Ομαδικών Ασφαλιστηρίων 
Υγείας σε ξενοδοχεία, ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των εργαζομένων. 
Ένας τομέας στον οποίο θα έπρεπε να 
επικεντρωθεί η Ασφαλιστική Αγορά  
- εν όψει της επερχόμενης τουριστι-
κής περιόδου. 

Επιπλέον, ο Τουρισμός προσφέρει 
ευκαιρίες στους Ασφαλιστές και σε 
ευρύτερα πεδία: Ταξιδιωτικοί Πρά-
κτορες (είναι ήδη υποχρεωτική η 
ασφάλισή τους), Εστίαση, χώροι 
αναψυχής, Τουριστικά Πρακτορεία, 

Εμπόριο σε τουριστικές περιοχές, 
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Προμηθευ-
τές, Ασφάλιση αεροπορικών μετακι-
νήσεων, Ταξιδιωτική Ασφάλιση, κ.ά.

Σε πιο «προχωρημένο» επίπεδο προ-
σφέρεται η Ασφάλιση Διακοπής Επι-
χειρησιακών Λειτουργιών, η ευθύνη 
Διευθυντών και Στελεχών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων, οι Πιστώσεις κ.ά.

Για όλα τα παραπάνω τίθεται θέμα 
σχεδιασμού νέων Ασφαλιστικών 
Προϊόντων, η ανάγκη για τα οποία 
έχει προκύψει κατά τη διάρκεια -και 
εξαιτίας- της Πανδημίας. Και προς 
τούτο, η ελληνική Ασφαλιστική Αγο-
ρά ετοιμάζεται πυρετωδώς. ●

Νέες προοπτικές πρόσκτησης εργασιών διαφαίνονται για τους 
Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές στον Κλάδο των Τουριστικών 
Ασφαλίσεων.

Τουρισμός και Ασφάλιση

Ευκαιρίες ανάπτυξης 
ασφαλιστικών εργασιών

ΑΓΟΡΑ

Η νέα πραγματικότητα 
θέτει δυναμικά, 
εκτός της Ασφάλισης 
Ξενοδοχείων, 
την προοπτική 
πώλησης Ομαδικών 
Ασφαλιστηρίων 
Υγείας σε τουριστικά 
καταλύματα, ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες 
των εργαζομένων
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Η 
ανθρωπότητα και η οι-
κονομική δραστηριότητα 
σταδιακά επιστρέφουν 
στην κανονικότητα. Οι 
αγορές έχουν ανακάμψει 

θεαματικά από τα χαμηλά του Μαρτίου 
2020 και σε αρκετές περιπτώσεις βρί-
σκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η 
ταχύτητα της ανάκαμψης και η προεξό-
φληση της οικονομικής άνθησης προ-
βληματίζει. Ιδίως αν κοιτάξει κανείς το 
δάσος όπου κρύβονται παγίδες, υγειο-
νομικές και μη. 

Ας αρχίσουμε από τα θετικά. Τα 
μακροοικονομικά στοιχεία του τε-
λευταίου διμήνου πιστοποιούν ότι η 
παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται 
ραγδαία και ανακάμπτει από τα ιδιαί-
τερα χαμηλά επίπεδα προ ενός έτους. 
Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους είναι ιδιαίτερα θετικές και 
προβλέπουν συνέχιση και επιτάχυν-
ση των ρυθμών ανάπτυξης και υπο-
χώρηση της ανεργίας. Η βάσιμη ελ-
πίδα είναι ότι αφήσαμε πίσω μας τα 

χειρότερα και σύντομα (2022-2023) 
θα επιστρέψουμε στα προ-πανδημίας 
επίπεδα οικονομικής δραστηριότη-
τας. Οι αγορές ως προεξοφλητικοί 
μηχανισμοί έχουν κινηθεί εξαιρετικά 
επιθετικά τους τελευταίους 15 μήνες 
συνεπικουρούμενες από πρωτοφανή 
μέτρα νομισματικών και δημοσιο-
νομικών παροχών. Οι μαζικοί εμβο-
λιασμοί, τουλάχιστον στον Δυτικό 
κόσμο, λειτουργούν καταλυτικά υπέρ 
ενός σεναρίου γρήγορης επιστροφής 
στην κανονικότητα και αυτό τροφοδο-
τεί την περαιτέρω άνοδο σε όλα ανε-
ξαιρέτως τα περιουσιακά στοιχεία. Το 

δέντρο που βλέπουμε μπροστά μας 
δεν φάνταζε ποτέ πιο υγιές και όμορ-
φο. Όμως το δάσος κρύβει παγίδες και 
δυνητικά αρνητικές συνέπειες. Η πιο 
ορατή αυτήν την στιγμή είναι η πλη-
θωριστική έκρηξη που για κάποιους 
είναι παροδική και καλοδεχούμενη. 
Για κάποιους άλλους αποτελεί βάση 
προβληματισμού και απαισιοδοξίας 
για το απώτερο μέλλον. 

Όμως πως φθάσαμε ως εδώ από το 
ναδίρ του Μαρτίου του 2020; Η πα-
γκόσμια οικονομία βίωσε μια πρωτο-
φανή κατάρρευση το πρώτο εξάμηνο 
του 2020 εν μέσω πανδημίας και 
lockdown. Δικαίως κεντρικές τρά-
πεζες και κυβερνήσεις λειτούργησαν 
πυροσβεστικά για να διατηρήσουν την 
κοινωνική συνοχή και να αποτρέψουν 

Η στήλη θα αποπειραθεί σήμερα να 
υπογραμμίσει την σταδιακή επιστροφή στην 
κανονικότητα,  την ταχύτατη οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και τους προβληματισμούς 
που τείνει να δημιουργήσει.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Πανδημία & Οικονομία

NOT SO FAST!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

φαινόμενα κραχ ανάλογα του 1929. 
Οι μεν κεντρικές τράπεζες "τύπωσαν" 
τρις δολαρίων/ευρώ/γεν για να αγο-
ράσουν κάθε λογής ομολογίες και να 
ρίξουν το κόστος του χρήματος στα 
τάρταρα. Αναλογικά θυμηθείτε την 
πρόσφατη και σοκαριστική στιγμή 
που βίωσε ο Δανός ποδοσφαιριστής 
Έρικσεν και τον απινιδωτή που τον 
επανέφερε στην ζωή. Ταυτόχρονα οι 

κυβερνήσεις ουσιαστικά "κοινωνικο-
ποίησαν" την οικονομική δραστηριό-
τητα παρέχοντας εισόδημα σε όσους 
έχασαν την εργασία τους λόγω κοι-
νωνικής απομόνωσης και εγκλεισμού 
και ταυτόχρονα επιβάλλοντας ένα 
μορατόριουμ στα χρέη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων. Και σωστά έπρα-
ξαν διότι στην αντίθετη περίπτωση το 
τίμημα θα ήταν η κοινωνική εξαθλί-
ωση και η οικονομική κατάρρευση, 
όπου θα χρειαζόταν δεκαετίες για την 
επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό 
το "δωρεάν γεύμα" σε οικονομικούς 
όρους έγινε αντιληπτό τάχιστα από τις 
αγορές με αποτέλεσμα ένα ξέφρενο 
ράλι που μεταφράζεται έως και σε 
τριψήφια ποσοστά ανόδου για κάποια 
assets. Αυτό μας οδήγησε σε υψηλά 
όλων των εποχών στα χρηματιστήρια 

μετοχών των Η.Π.Α αλλά και αρκε-
τών ευρωπαϊκών χωρών, στα ναύλα 
της ναυτιλίας, σε αρκετά βιομηχανικά 
μέταλλα καθώς και σε επιλεκτικές 
αγορές ακινήτων. Παράλληλα το κό-
στος δανεισμού για χώρες όπως η 
Ελλάς έχει υποχωρήσει στο 0,8% 
στην δεκαετία και σε αρνητικό επι-
τόκιο στην πενταετία! Η παγκόσμια 
οικονομία και η κοινωνική συνοχή 
επιβίωσαν και ατενίζουν το μέλλον 
με αισιοδοξία. Αλλά με τί τίμημα και 
μακροχρόνιες συνέπειες;

Ο κύριος Βακάκης, ιδρυτής και με-
γαλομέτοχος της πολύ πετυχημένης 
αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, επι-
κοινώνησε χθες στο επενδυτικό κοινό 
κάποιες σοκαριστικές αλήθειες. Ανα-
κοίνωσε ότι η αλυσίδα με παρουσία 

Η παγκόσμια οικονομία 
και η κοινωνική συνοχή 
επιβίωσαν και ατενίζουν 
το μέλλον με αισιοδοξία. 
Αλλά με τί τίμημα 
και μακροχρόνιες 
συνέπειες;

Τα μακροοικονομικά 
στοιχεία του τελευταίου 
διμήνου πιστοποιούν ότι 
η παγκόσμια οικονομία 
αναπτύσσεται ραγδαία 
και ανακάμπτει από 
τα ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα προ ενός έτους   u
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και σε αγορές του εξωτερικού (Ρου-
μανία, Βουλγαρία, Κύπρος) σταματά 
τα επενδυτικά και αναπτυξιακά της 
σχέδια μέχρι νεωτέρας, λόγω της 
έκρηξης των τιμών αγαθών και εμπο-
ρευμάτων που προμηθεύεται κυρίως 
από τις Ασιατικές αγορές. Δίνοντας 
συγκεκριμένα παραδείγματα, μίλη-
σε για αύξηση 300-500% στις τιμές 
αγαθών, λόγω κυρίως της ανόδου του 
μεταφορικού κόστους (ναύλα κοντέι-
νερ), αλλά και του κόστους πρώτων 
υλών. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί 
να μετακυλήσει αυτή την άνοδο του 
κόστους στον καταναλωτή. Μπορεί 
η περίπτωση της Jumbo να φαντάζει 
και να είναι εν μέρει ακραία αλλά μην 
έχετε αυταπάτες. Οι παρενέργειες της 

παύσης και επανεκκίνησης της πα-
γκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό 
με την παροχή άπλετου και φθηνού 
χρήματος στις αγορές έχει επαναφέ-
ρει το "τέρας του πληθωρισμού" στην 
καθημερινότητά μας. Από τα ράφια 
των supermarket μέχρι τις τιμές πά-
γιων καταναλωτικών αγαθών οι τιμές 
έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι παλαιό-
τεροι εξ υμών θυμούνται τις συνέπει-
ες του υψηλού πληθωρισμού και των 
νομισματικών υποτιμήσεων (Τσοβό-
λα δώστα όλα). Οι νεώτεροι ας ρί-
ξουν μια ματιά στην γείτονα Τουρκία. 
Με πληθωρισμό επισήμως στο 17%, 
επιτόκια στο 19% και τουλάχιστον 
το 25% του πληθυσμού κάτω από 
τα όρια της φτώχιας (με Τουρκικά 
όχι Ελβετικά δεδομένα) το νόμισμα 
καταρρέει και η κυβέρνηση μοιράζει 

πατάτες και κρεμμύδια σε συσσίτια 
(και ναυπηγεί αεροπλανοφόρα)!

Η πρώτη λοιπόν προφανής και επι-
κίνδυνη παρενέργεια είναι ο πλη-
θωρισμός. Αρκετοί θεωρούν ότι 
θα είναι παροδικός και καλοδεχού-
μενος, και όταν επιστρέψουμε στην 
ομαλότητα οι πληθωριστικές πιέσεις 
θα υποχωρήσουν. Εδώ έχω δυο πα-
ρατηρήσεις. Πρώτον στην ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική Αμερικανική οικονο-
μία όντως και υπό προϋποθέσεις, θα 
μπορούσαν σχετικά γρήγορα οι τι-

μές να αναπροσαρμοστούν χαμηλό-
τερα εφόσον οι γενεσιουργές αιτίες 
του πληθωρισμού εκλείψουν (τιμές 
εμπορευμάτων όπως το πετρέλαιο, 
μεταφορικό κόστος κ.ο.κ). Σε χώ-
ρες όπως η Ελλάδα πιστεύετε ότι 
η αλματώδης άνοδος τιμών που θα 
βιώσουμε θα επιστρέψει σύντομα 
στα πρότερα επίπεδα; Χλωμό. Δεύ-
τερον και κυριότερο, για να υπάρξει 
συμπίεση και τιθάσευση του πλη-
θωρισμού θα πρέπει συντόμως και 
σταδιακά (Φθινόπωρο 2021) οι κε-
ντρικές τράπεζες να αποσύρουν τα 
μέτρα νομισματικής στήριξης, κάτι 
που θα σημάνει την άνοδο των επι-
τοκίων (κόστος χρήματος) και πιθα-
νότατα την πτώση των χρηματιστη-
ριακών αγορών (μετοχές, ομόλογα, 
εμπορεύματα, ακίνητα). Και εδώ 

βλέπουμε την δεύτερη παρενέργεια 
που δημιούργησε η πολιτική του 
"υπαρκτού σοσιαλισμού". Η χορή-
γηση μορφίνης απαλύνει τον πόνο 
και δημιουργεί ευφορία, η παύση 
της σύνδρομο στέρησης. Φοβάμαι 
ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο εξά-
μηνο ή το αργότερο σε έναν χρόνο 
θα αντιληφθούμε ότι το "επενδυτι-
κό" δάσος που φάνταζε ιδανικό για 
στιγμές Instagram θα αποδειχθεί 
εχθρικό και επικίνδυνο. 

Κλείνοντας επιστρέφω στον τίτλο της 
στήλης. Όλοι μας είμαστε ανακουφι-
σμένοι και αισιόδοξοι για το μέλλον 
και δικαίως. Όμως στις επενδύσεις 
το να είσαι αισιόδοξος σε μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα είναι φυσιολογικό, 
υπερφίαλος επικίνδυνο. Φοβάμαι ότι 

προεξοφλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
όλα τα θετικά και υπαρκτοί κίνδυνοι, 
υγειονομικοί και μη, υποτιμήθηκαν. 
Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι 
καλοδεχούμενη αλλά δυστυχώς όχι 
δεδομένη. Για παράδειγμα αν δεν εμ-
βολιαστούν οι μαζικοί πληθυσμοί των 
αναδυόμενων χωρών η δεν προκύψει 
κάποιο φθηνό και άμεσα διαθέσιμο 
φάρμακο η πανδημία δεν θα εξαλει-
φθεί εύκολα και θα μας ταλαιπωρεί 
τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Υπάρ-
χουν πολλά κακοτράχαλα μονοπάτια 
στο ειδυλλιακό δάσος και χρειάζεται 
προσοχή και επαγρύπνηση. Οι εύκολες 
και εντυπωσιακές επενδυτικές αποδό-
σεις είναι παρελθόν. Τώρα χρειάζεται 
περισσότερη προσοχή, ανάλυση, επι-
λεκτικότητα και ρευστότητα. Και τύχη 
μέχρι να βγούμε στο ξέφωτο! ●

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Καμία επιχείρηση δεν 
μπορεί να μετακυλήσει 
αυτή την άνοδο του 
κόστους μεταφορικών 
και πρώτων υλών στον 
καταναλωτή 

Η πρώτη λοιπόν 
προφανής και 
επικίνδυνη παρενέργεια 
είναι ο πληθωρισμός

Δεύτερον και κυριότερο, 
για να υπάρξει συμπίεση 
και τιθάσευση του 
πληθωρισμού θα πρέπει 
συντόμως και σταδιακά 
οι κεντρικές τράπεζες 
να αποσύρουν τα μέτρα 
νομισματικής στήριξης, 
κάτι που θα σημάνει την 
άνοδο των επιτοκίων 
(κόστος χρήματος) και 
πιθανότατα την πτώση 
των χρηματιστηριακών 
αγορών (μετοχές, 
ομόλογα, εμπορεύματα, 
ακίνητα)
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Annual General Meeting of 
INTERLIFE General Insurance 
Company
The Annual General Meeting of INTERLIFE General 
Insurance Company was held on 16.06.2021 at Ktima 
Christidi Venue, Ano Perea Thessaloniki with the presence 
of shareholders representing the majority of the share 
capital. 

The honored speaker of the event Governor of Central 
Macedonia and President of the European Committee of 
the Regions, Apostolos Tzitzikostas, gave a speech on the 
region’s development agenda.

In his speech President and CEO of INTERLIFE, Giannis 
Votsaridis, analyzed the impact of COVID19 pandemic on 
the Greek Insurance Market and the national economy.

Financial Results 2020
2020 was another successful year for INTERLIFE General 
Insurance Company despite the adverse economic climate 
due to the pandemic. Company's financial results for the 
fiscal year 2020 were very competent.

Revenues reached 19,65 million € in 2020, while Written 
Premiums amounted to 68,52 million € in 2020 (0,18% 
decrease) and Equity amounted to 109,54 million  € 
(increased by 16,38%). Investments increased by 
10,52% (229,30 million € compared to 207,47 million € 
in 2019), Reserves by 3,02% (125,58 million € compared 
to 121,91 million € in 2019) and Assets by  9,03% 
(249,27 million € compared to 228,64 million € in 2019). 
Company’s SCR reached 178% (176,74% in 2019) and 
MCR 712% (655,48% in 2019). 

First Quarter 2021 Economic Results 
INTERLIFE's financial results for the first quarter of 
2021: Written Premiums are increased by 9,20% (17,95 
million € against 16,43 million € over the 1st quarter 

of 2020). More specifically, Motor Sector increased by 
5,54% and Non Motor Sector increased by 14,53%.  
Profits before Taxes amounted at 8,2 million €.

During the same period, Company’s portfolio consisted of 
Motor sector 57,28%, Non Motor Sector 42,72%. It's worth 
mentioning that, according to the Hellenic Association of 
Insurance Companies data (HAIC) concerning the Greek 
Insurance Market rates, the Motor Sector decreased by 
3,9%, while Non Motor Sector increased by 6,9%. Total 
of Written Premiums increased by 2,9%.

New Health Insurance Program 
A new Health Insurance Program, DIAGNOSIS Care, was 
launched in the market by INTERLIFE.

Corporate Social Responsibility

Food Donation
INTERLIFE donated to Non Profit Organizations one 
and a half tones of food during Eastern Holidays in order 
to support families in need.

Hellenic Rescue Team
For a 5th consecutive year INTERLIFE supports the 
Hellenic Rescue Team, a non-governmental Search 
and Rescue organization. Its members participate on a 
voluntary basis in search and rescue operations in case 
of emergencies and mass disasters in Greece and abroad 
since 1978.

Voluntary Acts
“Corner of Love” is a voluntary initiative launched by 
INTERLIFE's workforce and management. Its mission is to 
assist vulnerable social groups. During the first charitable 
contribution employees endorsed Emfasis Foundation in 
Athens and collaborated with Hellenic Rescue Team to 
support families in need in Thessaloniki.

ENGLISH SECTION

As a contribution to the celebrations for the two centuries 
since the establishment of modern Greek State, a brief look 
at the fascinating history of Greek Insurance Companies, 
along with the economic and social development of the 
country:

From the Pre-Revolutionary years we observe a strong 
presence of Greek Trade and Insurance Enterprises 
throughout Europe, then, after the National Revolution an 
even greater prosperity of Greek Shipping and Insurance 
Establishments in the islands. Finally, with the beginning 
of the industrial revolution and the expansion of Greek 
Insurance Companies along  the country in the second 
half of the 19th century and the beginning of the 20th.

Editorial

Greek Insurance Market in the history
Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE

English Section 

Summary

In Brief
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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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αύξηση 2,60%

Συνολικά Έσοδα

66,9 εκατ.
ευρώ

αύξηση 16,4%

Ίδια Κεφάλαια

109,5 εκατ.
ευρώ

αύξηση 10%

Επενδύσεις

229,3 εκατ.
ευρώ

αύξηση 7%

Ενεργητικό

249,3 εκατ.
ευρώ

Άθροισμα 6ετίας 81,2 εκατ. €

Κέρδη προ φόρων

19,6 εκατ.
ευρώ

Οικονομικά Στοιχεία 2020

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

αύξηση 6ετίας 
2015 - 2020

Αύξηση Παραγωγής

+35,6%


