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Braindrain
& Braingain

Μ
ια ενδιαφέρουσα 
είδηση που δημο-
σιεύθηκε πρόσφα-
τα στον Τύπο δίνει 
ανάγλυφα τα προ-

βλήματα στο εργασιακό τοπίο της χώ-
ρας μας. Τέσσερεις στις δέκα ελληνι-
κές επιχειρήσεις σήμερα δεν μπορούν 
να βρουν επιστήμονες να προσλάβουν. 
Επίσης, το 13% των επιχειρήσεων 
αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε 
επιστημονικό προσωπικό, ενώ σε ορι-
σμένους κλάδους οι ελλείψεις είναι 
μεγαλύτερες (όπως π.χ. στην ψηφιακή 
οικονομία, όπου το 59,6% των επι-
χειρήσεων αναφέρει κενές θέσεις σε 
επιστημονικό προσωπικό και το 34% 
σε τεχνικούς).

Δεν είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς 
που οφείλεται αυτή η έλλειψη. Το πε-
ρίφημο braindrain φέρεται να ευθύ-
νεται για τη φυγή πάνω από 500.000 
επιστημόνων υψηλών δεξιοτήτων και 
προσόντων στο εξωτερικό την τελευ-
ταία δεκαετία των μνημονίων. Ανθρώ-
πινο Δυναμικό που πολύ δύσκολα θα 
επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ποια τα αίτια της μαζικής φυγής;
Πέρα από την υψηλότατη φορολογία 
της εργασίας (22%-45% φορολογία, 
20% Ασφαλιστικές εισφορές, συν 
Εισφορά Αλληλεγγύης) που απορ-
ροφούν το 50%-70% του μισθού ή 
του επιχειρηματικού κέρδους, ο ιδι-
ωτικός και ο δημόσιος τομέας στη 
χώρα μας δεν είναι ακόμη σε θέση 
να προσφέρουν τα επίπεδα αμοιβών 
που απολαμβάνει ένας εξειδικευμένος 
επιστήμονας σε αντίστοιχες θέσεις στη 
Β. Ευρώπη, ούτε τις επιπλέον παροχές 

που μεταφράζονται π.χ. σε σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας, bonus παρα-
γωγικότητας, διαρκή Κατάρτιση του 
εργαζόμενου πάνω στις εξελίξεις της 
ειδικότητας του - στοιχείο βασικό πλέ-
ον για την επαγγελματική εξέλιξη των 
στελεχών και συνθήκη απαραίτητη 
για την αύξηση της παραγωγικότητας 
σε κάθε υγιή επιχείρηση. Ως επιπλέον 
αντικίνητρα αναφέρονται η έλλειψη 
αξιοκρατίας και η απουσία των Κοινω-
νικών Παροχών.

Αυτά όσον αφορά τις ελλείψεις στε-
λεχών στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Αλλά, τότε, πώς προκύπτει το 16% 
της Ανεργίας στη χώρα, το υψηλότερο 
ποσοστό, ίσως, στην Ευρώπη; Όπως 
επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές, η πλει-
οψηφία των ανέργων επιστημόνων 
που καταγράφονται ανήκουν στις κα-
τηγορίες των λεγόμενων ειδικοτήτων 
που “δεν έχουν ζήτηση”. Ποιες είναι 
αυτές; Κυρίως επιστήμες του θεωρητι-
κού τομέα, ή ορισμένες ειδικότητες θε-
τικών κλάδων που έχουν ξεπεραστεί.

Παρουσιάζεται, κατά συνέπεια, το φαι-
νόμενο μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα 
του 21ου αιώνα να μην είναι σε θέση 
να προσδιορίσει τις ανάγκες της σε αν-
θρώπινο δυναμικό, να μην οριοθετεί τα 
προγράμματα της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης με βάση τις καταγεγραμμένες 
απαιτήσεις της Οικονομίας της, να μην 
έχει θεσμοθετήσει τον Επαγγελματι-
κό Προσανατολισμό ως υποχρεωτικό 
Περιεχόμενο Σπουδών στα Λύκεια, 
να μην έχει συνδέσει τα Πανεπιστήμιά 
της με τον παραγωγικό ιστό. Επιπλέον, 
παράγουμε επιστήμονες κατά δεκάδες 
χιλιάδες, χωρίς Πρόγραμμα και χωρίς 

επαγγελματική εξασφάλιση, κατα-
λήγοντας, είτε να τους χάνουμε από 
το braindrain (έχοντας ξοδέψει, ως 
χώρα, εκατομμύρια για να τους εκπαι-
δεύσουμε) είτε να τους ανταμείβουμε 
με πενιχρά Επιδόματα Ανεργίας.

Κι όμως, η μεταστροφή του 
braindrain σε braingain είναι στοί-
χημα που μπορεί ακόμη να κερδηθεί. 
Με μια οργανωμένη σε εθνικό επίπε-
δο Πολιτική Απασχόλησης, ένα σω-
στό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, 
ένα Παρατηρητήριο εξελίξεων νέων 
Τεχνολογιών και Ειδικοτήτων, συνέρ-
γειες μεταξύ Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης και Παραγωγής. Και, βέβαια, 
με μια φορολογική πολιτική που δεν 
καθιστά την εργασία ασύμφορη και 
τον εργαζόμενο όμηρο της μαύρης 
τρύπας των κρατικών ταμείων. Τέλος, 
με τον εκσυγχρονισμό των συνθη-
κών εργασίας, τις ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης, την ενθάρρυνση της 
Τηλε-εργασίας, την αξιοκρατική αμοι-
βή και τη θέσπιση κινήτρων Απόδοσης 
και Παραγωγικότητας.

Με παρόμοια δοκιμασμένα και αυτο-
νόητα βήματα ίσως να μπορέσουμε τε-
λικά να αξιοποιήσουμε το πιο πολύτιμο 
κεφάλαιο αυτής της χώρας. Το ανθρώ-
πινο δυναμικό της.
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Μ
ε τη συμμετοχή 
του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμ-
βούλου, Γιάννη 
Βοτσαρίδη, εκλε-

κτών ομιλητών και των κατά τόπους 
Διευθυντικών Στελεχών και Επιθε-
ωρητών Πωλήσεων, οι συνεργάτες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τη δομή και τα οφέλη του Ταμεί-
ου Επαγγελματικής Ασφάλισης της 
INTERLIFE.

Στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
της εταιρίας παρουσία πληθώρας 
συνεργατών της εταιρίας. Εισηγητής 
στην εκδήλωση ήταν ο Διευθυντής 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, 
Αθανάσιος Πρόιος, ενώ ως ομιλητής 
συμμετείχε και ο Γιάννης Βοτσαρίδης. 

Ακολούθησε η ενημέρωση των συ-
νεργατών της νησιωτικής Ελλάδας 
για τη φιλοσοφία και τη λειτουργία 
του ΤΕΑ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 
ΝΠΙΔ στη Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ 
έγινε παρουσίαση και στο νομό Πέλ-
λας στα Γιαννιτσά.

Στην Αθήνα, η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα 
του ξενοδοχείου Radisson Blu Park 
Hotel Athens όπου ο Πρόεδρος & Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE 
Ασφαλιστικής, Γιάννης Βοτσαρίδης 
απηύθυνε χαιρετισμό από το βήμα το 
τονίζοντας: "Έχουμε τις προδιαγρα-
φές, έχουμε τις περγαμηνές, ξέρου-
με να βγάζουμε κέρδη, ξέρουμε να 
κάνουμε διαχείριση και μπορούμε, 
όπως πάμε έτσι καλά την Εταιρία, να 
πάμε και το Ταμείο". u

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
οι εκδηλώσεις παρουσίασης του 
ΤΕΑ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ΝΠΙΔ που 
διοργάνωσε η Εταιρία για το Δίκτυο
των συνεργατών Διαμεσολαβητών 
στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το Ηράκλειο,
τη Ρόδο, τα Γιαννιτσά και τα Ιωάννινα.

Roadshows

Παρουσίαση
ΤΕΑ INTERLIFE

Έχουμε τις προδιαγραφές,
έχουμε τις περγαμηνές, 
ξέρουμε να βγάζουμε 
κέρδη, ξέρουμε να κάνουμε 
διαχείριση και μπορούμε, 
όπως πάμε έτσι καλά την 
Εταιρία, να πάμε και το 
Ταμείο"
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Στη συνέχεια, ο Δρ. Χρήστος Π. 
Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) & Πρόεδρος 
του Ταμείου του Υπουργείου Οικονο-
μικών, τόνισε: "Τα επαγγελματικά τα-
μεία θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, βρί-
σκονται σε μόνιμη αυστηρή εποπτεία, 
η συμμετοχή των εργαζομένων στη 
Διοίκηση του κάθε Ταμείου Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης είναι ισχυρή, ενώ 
τα πάντα γίνονται με απόλυτη διαφά-
νεια…". 

Ο Απόστολος Δούμας, CEO 
Prudential Informatics υπογράμ-
μισε: "Μέλημά μας είναι οι πρώτες 
οργανωτικές κινήσεις να γίνουν σω-
στά, ώστε το ΤΕΑ Interlife να απο-
κτήσει κουλτούρα μοντέρνου φορέα".

Ο Δρ. Χάρης Φύτρος, Αναλογιστής 
& Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
"Στην Ελλάδα του 2018, αντιστοιχούν 
1,3 εργαζόμενοι για κάθε 1 συντα-
ξιούχο, αριθμός, ο οποίος πρακτικά 
πέφτει και άλλο στο 1,1 αφού μεγάλη 
μερίδα εργαζομένων και ελεύθερων 
επαγγελματιών δεν είναι σε θέση να 
πληρώσει τις εισφορές της".

Τέλος, ο Χαράλαμπος Κατσιπου-
λάκης, Οικονομικός Διευθυντής της 
Tsakos Columbia Shipmanagement, 
υπογράμμισε: "Η δημιουργική συνέρ-

γεια του δεύτερου και τρίτου πυλώ-
να είναι Μονόδρομος. Σε όλες τις 
εταιρείες η αξία δεν είναι τα ακριβά 
ασφαλιστικά συμβόλαια ούτε τα ακρι-
βά πλοία".

Στα Ιωάννινα, τέλος, σε ενημερω-
τική εκδήλωση την οποία διοργάνω-
σε το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαν-
νίνων και ο Σύλλογος Ασφαλιστι-
κών Διαμεσολαβητών Ιωαννίνων 
για το ρόλο των ΤΕΑ στην Επαγγελ-
ματική Ασφάλιση. Καλεσμένος ομι-
λητής ήταν ο Πρόεδρος Διοικούσας 

Επιτροπής ΤΕΑ INTERLIFE, Γιάν-
νης Βοτσαρίδης ο οποίος παρουσί-
ασε στο επιχειρηματικό κοινό της 
πόλης των Ιωαννίνων τη δομή του 
ΤΕΑ INTERLIFE. Την εκδήλωση 
χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτριος 
Δημητρίου, ενώ προλόγισε ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών Ν. Ιωαννίνων, 
Αλέξανδρος Ιωάννου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΑ 
INTELIFE αποτελεί μια πρωτοβου-
λία, η οποία έτυχε θερμής υποδοχής 
από τους συνεργάτες της Εταιρίας, 
ενώ προγραμματίζονται και άλλες 
ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΤΕΑ 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. ●

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό 
των εκδηλώσεων u

Τα επαγγελματικά ταμεία θεωρούνται θεσμικοί 
επενδυτές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, 
βρίσκονται σε μόνιμη αυστηρή εποπτεία, 
η συμμετοχή των εργαζομένων στη Διοίκηση 
του κάθε ΤΕΑ είναι ισχυρή, ενώ τα πάντα 
γίνονται με απόλυτη διαφάνεια…"

"

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

πάνω:
Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης
Οικονομικός Διευθυντής της
TSAKOS Columbia Shipmanagement

μέση:
Απόστολος Δούμας
CEO της Prudential Informatics

κάτω:
Δρ. Χάρης Φύτρος
Β' Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(ΕΛΕΤΕΑ)
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
στους συνεργάτες μας
και εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον!

Τι κερδίζει ο συνεργάτης 
με τη συμμετοχή στο ΤΕΑ INTERLIFE!

 Αποκτά ένα αξιόλογο εφάπαξ
 Ο συνεργάτης εξασφαλίζει επιπλέον εισόδημα (εφάπαξ) στη συνταξιοδότησή 

του προστατεύοντας έτσι το βιοτικό του επίπεδο.

 Δίνει πραγματική αξία στην αποταμίευσή του
 Η επενδυτική διαχείριση γίνεται κάτω από τις οδηγίες της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Επενδυτικής του Επιτροπής του ΤΕΑ, με αποτέλεσμα 
καλύτερες μακροχρόνιες αποδόσεις και συμφωνίες.

 Επωφελείται από φορολογικά κίνητρα
 100% Φορολογική Έκπτωση και Φορολογική Απαλλαγή των εφάπαξ 

παροχών και επιπλέον οι Εισφορές ΔΕΝ εκχωρούνται και ΔΕΝ κατάσχονται.

 Εξασφαλίζει την οικογένειά του
 Η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους σε περίπτωση Απώλειας Ζωής.

www.teainterlife.gr
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 499000, E-mail: info@teainterlife.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ



Interlife Magazine Interlife Insurance

12 13December 2019 December 2019

Σ
τόχος και του φετινού 
Διαγωνισμού Πωλήσε-
ων, ήταν να εδραιωθεί 
το αίσθημα συμμετοχής 
στην INTERLIFE, η επί-

τευξη υψηλών στόχων, παράλληλα με 
την ενδυνάμωση της Εταιρικής Κουλ-
τούρας. Τους επιτυχόντες συνόδεψαν 
στο ταξίδι ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης, 
η Product Manager, Μαρίνα Πανα-
γιωτόπουλου, η Υποδιευθύντρια Πω-
λήσεων Νοτίου Ελλάδος, Κατερίνα 
Καψάλη και η Αθανασία Μάτη από το 
Τμήμα Παραγωγής Λοιπών Κλάδων.

Κατά τη διάρκεια της 7ήμερης δια-
μονής τους στη μαγευτική Αίγυπτο 
οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το 
αρχαιολογικό μουσείο στο Κάιρο, 
τις Πυραμίδες της Γκίζας, ένα από 
τα επτά θαύματα του κόσμου καθώς 
και τη Σφίγγα. Τις επόμενες μέρες 
βρέθηκαν στην Αλεξάνδρεια όπου 
περιηγήθηκαν στους κήπους της Μο-
ντάζα και επισκέφθηκαν την Ελλη-
νιστική παροικία και το Ελληνικό 
Πατριαρχείο.

Η εκδρομή κορυφώθηκε με τριήμερη 
κρουαζιέρα στον ιερό ποταμό Νεί-
λο κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν τον επιτά-
φιο ναό της Χατσεπσούτ, τους ναούς 
του Καρνάκ και του Λούξορ.

Στην τελετή βράβευσης των επιτυχό-
ντων που πραγματοποιήθηκε εν πλω 
στο Νείλο, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης 
συνεχάρη και, παράλληλα, ευχαρί-
στησε για την παραγωγική τους δρα-
στηριότητα και την επίτευξη του στό-
χου τους επιτυχόντες συνεργάτες, οι 
οποίοι, με τη σειρά τους, υποσχέθη-
καν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται 
με την ίδια προσήλωση και αγάπη για 
την Εταιρία.

Το ταξίδι χάρισε στους συμμετέχο-
ντες πληθώρα από μαγευτικές εικό-
νες, μνήμες και συναισθήματα καθώς 
και αξέχαστες στιγμές ζεστασιάς 
και οικείας ατμόσφαιρας, στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις της 
INTERLIFE Ασφαλιστικής με τους 
συνεργάτες της. ●

Με ένα μοναδικό ταξίδι στην Αίγυπτο, επιβράβευσε η INTERLIFE, 
τους συνεργάτες της που πέτυχαν τους παραγωγικούς στόχους 
τους, καθώς και τις προϋποθέσεις του σχετικού Διαγωνισμού 
Πωλήσεων που διενήργησε η Εταιρία το έτος 2019.

Διαγωνισμός Πωλήσεων

Ταξίδι Επιβράβευσης
στην Αίγυπτο

1ο Βραβείο MEGA INSURANCE BROKERS

3ο Βραβείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Ο
ι συνεργάτες της Εται-
ρίας σε όλη την Ελλά-
δα, κλήθηκαν να δη-
λώσουν το βαθμό ικα-
νοποίησής τους μέσω 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου -είτε 
επώνυμα, είτε ανώνυμα- αναφορικά 
με την εξυπηρέτηση των Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων, την ποιότητα Υπη-
ρεσιών, την ανταγωνιστικότητα των 
Προγραμμάτων, την ανταπόκριση και 
επίλυση τυχόν προβλημάτων ενώ, 
παράλληλα, ζητήθηκαν προτάσεις 
για περαιτέρω σύσφιξη της αμοιβαίας 
σχέσης εμπιστοσύνης. Πιο αναλυτικά:

Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων 
Η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση φαί-
νεται να είναι το δυνατό σημείο της 
Διεύθυνσης καθώς εμφανίζει τα μεγα-
λύτερα ποσοστά τόσο σε γενικό βαθ-
μό ικανοποίησης όσο και σε μέσους 
όρους θετικών απαντήσεων οι οποίοι 
ανέρχονται από 90% έως 93%.

Διεύθυνση Αποζημιώσεων
Τα αθροιστικά ποσοστά ικανοποίη-
σης, ως προς τους μέσους χρόνους 
στη διαδικασία διεκπεραίωσης ζημι-

ών, την αντικειμενικότητα των απο-
ζημιώσεων και την επικοινωνία και 
εξυπηρέτηση στον Κλάδο του Αυτοκι-
νήτου, έφτασαν το 92%, ενώ στους 
Λοιπούς Κλάδους το 89%.

Διεύθυνση Οικονομικού
Το Tμήμα Διαχείρισης Αξιών της Διεύ-
θυνσης συγκεντρώνει τον υψηλότερο 
βαθμό με ποσοστό 91%, ως προς την 
επικοινωνία και εξυπηρέτηση τόσο στο 
γενικό βαθμό ικανοποίησης, όσο και 
στο μέσο όρο θετικών απαντήσεων. 

Διεύθυνση Πωλήσεων
Η πλειοψηφία των συνεργατών δη-
λώνει ευχαριστημένη. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό 93%, αφορά τη συνεργασία 
και εξυπηρέτηση από το Τμήμα Πω-
λήσεων, τη συνεργασία με τον Επιθε-
ωρητή και την κατάρτιση του. Ποσο-
στά βελτιωμένα σε σχέση με το 2018 
και αξιοσημείωτη αύξηση ικανοποίη-
σης στους όρους συνεργασίας.

Τμήμα Διεκπεραίωσης
Αυξημένη ικανοποίηση και ποσοστά 
θετικών απαντήσεων από 92% έως 
94% σε σχέση με το 2018.

Εργαλεία Υποστήριξης
Αυξημένος εμφανίζεται και ο βαθμός 
ικανοποίησης για τα Εργαλεία Υπο-
στήριξης που παρέχονται από την 
Εταιρία (συγκεκριμένα Portal 91%, 
Τιμολόγηση 88%, HelpDesk 90%).

Σημεία Εξυπηρέτησης
Ο γενικός βαθμός ικανοποίησης είναι 
ανοδικός. Στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη τα ποσοστά φτάνουν το 94%, 
στη Ρόδο 89%, στην Κρήτη 91% και 
στον Λαγκαδά 84%.
 
Δυνατά Σημεία της Εταιρίας
Φερεγγυότητα, Αξιοπιστία, Ποιότητα 
Επικοινωνίας, Εξυπηρέτηση και Τα-
χύτητα Αποζημιώσεων συγκέντρω-
σαν ιδιαίτερα υψηλούς βαθμούς ικα-
νοποίησης με τα ποσοστά να κυμαίνο-
νται από 92 έως 94%. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αντι-
κατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των 
συνεργατών προς την INTERLIFE 
και αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο, 
αλλά και δέσμευση της Εταιρίας για 
διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση 
των υπηρεσιών της. ●

Εξαιρετικά θετική εικόνα αλλά και χρήσιμα συμπεράσματα προς 
αξιοποίηση κατέδειξε η ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών 
που πραγματοποίησε το Τμήμα Marketing της Εταιρίας.

Υψηλά ποσοστά από την 
Έρευνα Ικανοποίησης των 
συνεργατών της INTERLIFE
Συνολική αξιολόγηση του πλαισίου συνεργασίας της Εταιρίας
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ικανοποίηση Συνεργατών

Διεύθυνση Αποζημιώσεων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση 
Διεκπεραίωση Ζημίας
και Αντικειμενικότητα

92%
θετικές απαντήσεις

Διεύθυνση Αποζημιώσεων
ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση 
Διεκπεραίωση Ζημίας
και Αντικειμενικότητα

89%
θετικές απαντήσεις

89%
θετικές απαντήσεις

Γενική Εικόνα Εταιρίας
Φερεγγυότητα, Αξιοπιστία
Επικοινωνία, Εξυπηρέτηση
Ταχύτητα Αποζημιώσεων

Διεύθυνση Οικονομικού
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ

Επικοινωνία
Εξυπηρέτηση

91%
θετικές απαντήσεις

91%
θετικές απαντήσεις

92 - 94%
θετικές απαντήσεις

94%
θετικές απαντήσεις

84%
θετικές απαντήσεις

Τμήμα 
Διεκπεραίωσης

92 - 94%
θετικές απαντήσεις

90%
θετικές απαντήσεις

Τμήμα Πωλήσεων
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Συνεργασία & Κατάρτιση

93%
θετικές απαντήσεις

Εργαλεία 
Υποστήριξης

Portal, Τιμολόγηση, HelpDesk

Σημεία Εξυπηρέτησης
Ρόδος

Σημεία Εξυπηρέτησης
Κρήτη

Σημεία Εξυπηρέτησης
Λαγκαδάς

Σημεία Εξυπηρέτησης
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των συνεργατών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γενικότερη αύξηση στα ποσοστά ικανοποίησης σε σχέση με το 2018
σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις λειτουργίες τους ξεχωριστά.

Διεύθυνση Ανάληψης
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Επικοινωνία
Εξυπηρέτηση

90 - 93%
θετικές απαντήσεις
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Μ
ε επιτυχία πραγ-
μα τοποιήθηκαν 
τα Εκπαιδευτικά 
Σεμινάρια της 
INTERLIFE για 

την ορθή ενημέρωση των συνεργα-
τών της στα προγράμματα Υγείας στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας 
στην Αθήνα.

Στόχος, η καλύτερη δυνατή ενημέ-
ρωση των συνεργαζόμενων Ασφα-
λιστικών Διαμεσολαβητών, για τα 
προγράμματα Υγείας της INTERLIFE 

τα οποία απαντούν στις σύγχρονες 
ανάγκες των πολιτών με προσιτά 
ασφάλιστρα.

Την ενημέρωση των προγραμμάτων 
έκανε η Διευθύντρια Υγείας και 
Προσωπικών Ατυχημάτων της 
INTERLIFE, Ιφιγένεια Αιλιανού, 
η οποία ανέλυσε διεξοδικά τα χα-
ρακτηριστικά και τις παροχές των 
προγραμμάτων έναντι του ανταγω-
νισμού. Την εκδήλωση συντόνισε η 
Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Νο-
τίου Ελλάδος, Κατερίνα Καψά-

λη. Ακολούθησε η ενημέρωση των 
συνεργατών στο Ηράκλειο Κρήτης 
τη Ρόδο και τα Γιαννιτσά από την 
Product Manager, Μαρίνα Πανα-
γιωτοπούλου σε αντίστοιχες κατά 
τόπους εκδηλώσεις.

Σε όλες τις εκδηλώσεις μέσω του 
εποικοδομητικού διαλόγου που ακο-
λουθούσε, δόθηκαν απαντήσεις σε 
όλα τα ερωτήματα των συνεργατών, 
ενώ, παράλληλα, ενισχύθηκε ση-
μαντικά το επίπεδο γνώσεων και η 
επαγγελματική τους κατάρτιση. ●

Στόχος των σεμιναρίων η ενημέρωση των συνεργαζόμενων 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τα προγράμματα Υγείας που 
απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, δίνοντας ταυτοχρόνως ώθηση 
στις πωλήσεις τους.

Workshops

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
[Προγράμματα Υγείας] Τ

ο κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας που δημιούργησε η INTERLIFE 
Ασφαλιστική στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης η οποία γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου κάθε έτους ήταν 
«Η Αγκαλιά της Ασφάλισης …Μια Αγκαλιά ανοιχτή για όλους». 
Σκοπός της καμπάνιας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 

συνόλου, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που καλούσε όλους μας στην … 
«Αγκαλιά της Ασφάλισης» ενώ, παράλληλα, αναδείκνυε τη σπουδαιότητα του 
θεσμού και την καλλιέργεια της Ασφαλιστικής Συνείδησης.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε και υποστηρίχθηκε ενδοεταιρικά από το Τμήμα 
Marketing & Δημοσιών Σχέσεων της Εταιρίας, προωθήθηκε στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης και κορυφώθηκε με τη δημοσίευση του βίντεο για τον εορ-
τασμό της Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης. ●

 Δείτε εδώ το βίντεο

Με ένα συγκινητικό και τρυφερό βίντεο η INTERLIFE Ασφαλιστική 
τίμησε την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, προωθώντας τη 
σπουδαιότητα του θεσμού της Ασφάλισης.

Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Καμπάνια ευαισθητοποίησης
"Η Αγκαλιά της Ασφάλισης… Μια Αγκαλιά ανοιχτή για όλους"

Από το 2004 γιορτάζεται στις 11 
Νοεμβρίου κάθε έτους, με πρω-
τοβουλία της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
για να τονιστεί η συμβολή του 
ασφαλιστικού κλάδου στην οικο-
νομική, ψυχολογική και σωματική 
υγεία του σύγχρονου ανθρώπου.

Με αφορμή την ημέρα εορτασμού 
της η ΕΑΕΕ ανέθεσε στον ΙΟΒΕ 
την κατάρτιση μελέτης σχετικά 
με το «Κοινωνικό & Οικονομικό 
Αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφά-
λισης στην Ελλάδα». Αξίζει να 
αναφερθούν τα παρακάτω:

Αποζημιώσεις & Παροχές
Ασφαλιστικών Εταιριών 2017
€2,25 δισ.

Ιδιωτική Ασφάλιση και ΑΕΠ

€4,1 δισ.
2,2% του ΑΕΠ (2018)

Tομέας Aπασχόλησης

70.000+ θέσεις εργασίας 
1,9% απασχολούμενων της χώρας

Ημέρα Ιδιωτικής 
Ασφάλισης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=IxCQ_PaVwXs
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Σ
τόχος της χορηγικής ενέργειας της Εταιρίας εί-
ναι η ενίσχυση του συνόλου των παραγωγών, 
συμπαραγωγών, αφιερωμάτων και εκδηλώ-
σεων που περιλαμβάνονται στον καλλιτεχνικό 
προγραμματισμό του Θεάτρου. 

Το ΚΘΒΕ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο θεατρικό και 
ευρύτερα πολιτιστικό Οργανισμό στη χώρα μας, ενώ λει-
τουργεί ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού από το 1961. Η 
“Πολιτιστική Χορηγία” είναι ένας θεσμός της ελληνικής πο-
λιτείας που τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Ν.3525/2007-ΦΕΚ16/Α/26.01.2007) και 

αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του Πολιτισμού από πό-
ρους προερχόμενους από τον Ιδιωτικό Τομέα. Επιπλέον, 
είναι αξιέπαινη η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία 
χειρίστηκε το Τμήμα Χορηγιών του Υπουργείου τη διαδικα-
σία υλοποίησης της Πολιτιστικής Χορηγίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTERLIFE, μέσω του προγράμ-
ματος “προσφέρω …αλλιώς” που υλοποιεί, προωθεί δυ-
ναμικά την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη και χαιρετά με 
ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη συμπλήρωση 5 χρόνων χορηγι-
κής συνεργασίας με το ΚΘΒΕ, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
την ευαισθησία της στην Τέχνη και τον Πολιτισμό. ●

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας 
Μενδώνη χαρακτηρίστηκε ως “Πολιτιστική Χορηγία” η ετήσια 
χορηγία σε είδος της INTERLIFE Ασφαλιστικής με αποδέκτη το 
“Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος”.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στον Πολιτισμό

Πολιτιστική Χορηγία 
της INTERLIFE στο ΚΘΒΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Μ
ε τη συμμετοχή εκ-
προσώπων πολιτι-
κών, κοινωνικών 
και ακαδημαϊκών 
φορέων, εκπρο-

σώπων ΜΜΕ και πλήθους κόσμου 
πραγματοποιήθηκε αρχές Δεκεμβρί-
ου στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση 
με θέμα "Κοινωνική Ευθύνη και Επι-
χειρηματικότητα" που διοργανώθηκε 
από το KA-Business και υπό την αιγί-
δα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με στόχο να παρουσιαστεί το "άλλο" 
πρόσωπο της Οικονομίας και της Επι-
χειρηματικότητας, συμμετείχαν 15 
ομιλητές από τον πολιτικό, επιχειρη-
ματικό, παραγωγικό και φιλανθρωπι-
κό χώρο, ενώ παρουσιάστηκε ο ρό-
λος της Κυβέρνησης και των Φορέων 
σε θέματα Κοινωνικής Ευαισθησίας, 
ο τρόπος που οι Επιχειρηματίες στη-
ρίζουν την Κοινωνία και πως ΜΚΟ και 
Κοιν.Σ.Επ. συμβάλουν στην ανάπτυξη. 
 
Στην εκδήλωση που στήριξε ως χο-
ρηγός η INTERLIFE Ασφαλιστική ο 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εταιρίας Ιωάννης Παν. Βοτσαρί-
δης παρουσίασε το Πρόγραμμα Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης “προσφέ-
ρω ...αλλιώς”, ενώ, μεταξύ άλλων, 
τόνισε τη σπουδαιότητα της επιχειρη-
ματικής προσφοράς στην Κοινωνία 
αλλά και πως το Υπεύθυνο Επιχειρείν 
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας επι-
χείρησης. 

Ολόκληρη η ομιλία 
"Ο κοινωνικός ρόλος κάθε επιχείρη-
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και 
πολυδιάστατος. Στην INTERLIFE 
πιστεύουμε, ότι έχουμε ευθύνη να 
επιστρέφουμε, κέρδη στη κοινωνία 
στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Πι-
στεύουμε, ότι πρέπει να φροντίζουμε, 
ώστε αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιη-
θούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
για να ωφεληθούν, όσοι έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη. Με αίσθημα ευθύνης, 
λοιπόν, και σοβαρότητα απέναντι στις 
προκλήσεις της εποχής μας, θέτουμε 
προτεραιότητες που συνάδουν με τον 
κοινωνικό μας ρόλο. 

Μέσω του Προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, "προσφέρω 
...αλλιώς" που υλοποιούμε, αναλαμ-
βάνουμε πρωτοβουλίες, εισάγουμε 
λειτουργίες και ενέργειες προς την 
Κοινωνία, ενισχύουμε φορείς και 
δράσεις για το Περιβάλλον, τον Αθλη-
τισμό, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, 
την Αγορά και το Ανθρώπινο Δυνα-
μικό μας. Άλλωστε, είναι πεποίθησή 
μας ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν 
ζωντανά κύτταρα του κοινωνικού 
συνόλου, ενώ η Κοινωνική Υπευθυ-
νότητα και το Ηθικό Επιχειρείν απο-
τελούν πλέον, μοχλό ανάπτυξης και 
μονόδρομο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική δημοσι-
εύει ανά διετία Απολογισμό Εταιρικής 
Υπευθυνότητας σύμφωνα με τα διε-

Συμμετοχή της INTERLIFE Ασφαλιστικής, 
στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το 
ειδησεογραφικό portal ka-business.gr με 
κεντρικό θέμα «Κοινωνική Ευθύνη και 
Επιχειρηματικότητα» στη Θεσσαλονίκη.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Αγορά

Χορηγός εκδήλωσης 
του KA-Business
"Κοινωνική Ευθύνη & Επιχειρηματικότητα"

 u

δεξιά από πάνω:
Γιάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE 

ΑΑΕΓΑ & Γιάννης Βεργίνης, Επίτιμος Πρόξενος του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Άγγελος Ορφανίδης & Έλενα Τοπάλη, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ & Ραλλιώ Λεπίδου, Αρχισυντάκτρια KA-Business

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

https://www.facebook.com/kabusiness/
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θνή πρότυπα GRI-G4. Στους Απολογι-
σμούς μας παρέχονται όλες οι πληρο-
φορίες για τις δράσεις μας. 

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητά της 
Εταιρίας μας προς την Κοινωνία δεν 
υλοποιείται αποσπασματικά, αλλά, 
σύμφωνα με προγραμματισμένη 
στρατηγική, σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως νοσοκο-
μεία, φορείς της τοπικής κοινότητας 
και δημόσιες αρχές.

Οι χορηγίες, σε συνδυασμό με τις εθε-
λοντικές δράσεις των εργαζομένων, 
συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτι-
στικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών 
και κοινωνικών γεγονότων. Εκδηλώ-
νονται με τη μορφή οικονομικής στή-
ριξης, ενίσχυσης σε είδος ή παροχής 
υπηρεσιών. 

Είμαστε υπερήφανοι...
για την Πολιτιστική Χορηγία στο 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
για τη στήριξη της Ελληνικής Ομά-
δας Διάσωσης, της ΕΛΕΠΑΠ, του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 
Καρπάθου, του Κέντρου Μέριμνας 
Οικογένειας & Παιδιού (για το πρό-
γραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 
του σχολικού και διαδικτυακού εκφο-
βισμού Live Without Bullying), για 
την ενίσχυση του Συλλόγου Άλμα 
Ζωής Θεσσαλονίκης, για τη στήριξη 
της Ελληνικής Ρητορικής Εταιρί-
ας, της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης 
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και άλλων φορέων. 
Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε, όμως, 
για την ενίσχυση Κοινωνικών Πα-
ντοπωλείων και Συσσιτίων αφού η 
προσφορά της INTERLIFE, τα τελευ-
ταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, 
έφθασε τους 27 τόνους τροφίμων 
που παραδόθηκαν για την ανακούφι-
ση όσων πλήττονται.

Η συνεισφορά της INTERLIFE στην 
εθνική οικονομία το 2018 ήταν 24 

εκατ. €, σε σχέση με την παραγωγή 
ασφαλίστρων, που πέρυσι έφθασε 
στα 61 εκατ. €, ενώ το λεγόμενο 
"Κοινωνικό Προϊόν" της Εταιρίας, 
ήταν το 40% του τζίρου μας. Όπως 
αντιλαμβάνεστε η άμεση και έμμεση 
συμβολή στην οικονομία αποτελεί για 
μας κεφαλαιώδες ζήτημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
Διανομή Οικονομικής Αξίας της Εται-
ρίας μας, καθώς αντικατοπτρίζει σε 
αριθμούς το "Κοινωνικό Προϊόν" της 
INTERLIFE.

Πιο αναλυτικά, το 2018:

Μισθοί & Παροχές Εργαζομένων
2,13 εκατ. €

Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία
700 χιλ. €

Φόρος Εισοδήματος
5 εκατ. €

Πληρωμές στους Μετόχους
1 εκατ. €

Αμοιβές Διαμεσολαβητών
12 εκατ. €

Αμοιβές Προμηθευτών
4 εκατ. €

Στη χώρα μας η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη αναπτύχθηκε, ραγδαία στα 
χρόνια της κρίσης, με ολοένα και 
περισσότερες επιχειρήσεις να υιο-
θετούν, πρακτικές ΕΚΕ για την υπο-
στήριξη των κοινωνικά ευαίσθητων 
ομάδων.

Πολλές επιχειρήσεις φαίνεται πως 
επενδύουν σ’ αυτήν, και προσπαθούν, 
να την εντάξουν, στη στρατηγική 
τους. Θεωρούμε πως ο δρόμος είναι 
μακρύς. Το μέλλον, όμως, μοιάζει αι-

σιόδοξο καθώς ο επιχειρηματικός κό-
σμος κατανοεί τη σπουδαιότητα της - 
η οποία αντανακλά την απαίτηση των 
σύγχρονων πολιτών να λειτουργούν 
οι επιχειρήσεις υπεύθυνα και ηθικά 
μοιραζόμενες τις ίδιες αξίες με την 
κοινωνία. 

Για όλους εμάς στην INTERLIFE, η 
Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί, θεμελι-
ώδη εταιρική αξία, καθώς το Υπεύθυ-
νο Επιχειρείν είναι η σημαντικότερη 
παράμετρος που καθορίζει, την πο-
ρεία μας. 

Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε, 
να "προσφέρουμε ...αλλιώς" στους 
πελάτες που μας εμπιστεύονται, στους 
συνεργάτες μας, στους εργαζόμενους, 
στους μετόχους και στην ελληνική 
κοινωνία ευρύτερα, αυξάνοντας τις 
δράσεις μας με στόχο τη δημιουργία 
και την απόδοση αξίας."

Η είσοδος στην εκδήλωση ήταν ελεύ-
θερη ενώ οι σύνεδροι είχαν τη δέ-
σμευση να φέρουν σακούλες με τρό-
φιμα που παραδόθηκαν στις ευπαθείς 
ομάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης. ●

Οι επιχειρήσεις 
αποτελούν ζωντανά 
κύτταρα του 
κοινωνικού συνόλου, 
ενώ η Κοινωνική 
Υπευθυνότητα και 
το Ηθικό Επιχειρείν 
αποτελούν πλέον, 
μοχλό ανάπτυξης και 
μονόδρομο για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη"

...και συνεχίζουμε!

Δημιουργία 120+
καινοτόμων προγραμμάτων

που καλύπτουν ευέλικτα
τις ανάγκες των πελατών μας

Κερδοφορία 3ετίας (2016-2018)

40.000.000€+
που μας κατατάσσει ανάμεσα στις

πιο δυναμικές Ασφαλιστικές

Περισσότερα από

2.000+
σημεία πώλησης
σε όλη την Ελλάδα, για τη διάθεση
των Ασφαλιστικών μας Προϊόντων

Προσφέρουμε ...αλλιώς, χορηγώντας

27+ τόνους τροφίμων
σε ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα

Top Ranked Company
1η θέση στον πίνακα 
Price/Intrinsic Value Region Rank 
σύμφωνα με στοιχεία της
Thomson Reuters

Ισχυρό Χαρτοφυλάκιο

355.000+
ευχαριστημένων πελατών
Ιδιώτες & Επαγγελματίες

Κοινωνικό Προϊόν
που αντιστοιχεί στο

40%
του τζίρου μας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Μ
ε σύνθημα "Δώσε 
αίμα. Είναι στο 
χέρι σου!" πραγ-
ματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο στις 

εγκαταστάσεις της έδρας του Ομίλου, 
από κινητή μονάδα αιμοληψίας του 
ΓΝΠΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, η Εθε-
λοντική Αιμοδοσία από την Ομάδα 
Εθελοντών Αιμοδοτών INTERLIFE.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, για άλλη 
μια φορά, ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα για Κατάθεση Ζωής, αποδεικνύ-
οντας με αυτή την πράξη αλτρουισμού 
και αγάπης, την κοινωνική τους ευαι-
σθησία. Είναι αξιοσημείωτη η αύξη-
ση του αριθμού των εθελοντών στην 

Ομάδα αφού, εκτός από τους νέους 
αιμοδότες, εργαζόμενους στον Όμιλο, 
συμμετέχουν πλέον στις τακτές αι-
μοδοσίες, συγγενείς και συνεργάτες. 

Ήδη, προγραμματίζεται το ραντεβού 
για την επόμενη Εθελοντική Αιμοδο-
σία με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή 
των εργαζόμενων προκειμένου να συ-

νεχιστεί το έργο προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο. Ο Όμιλος INTERLIFE 
προωθεί την Εθελοντική Αιμοδοσία 
σαν ελάχιστη προσφορά στο κοινωνι-

κό σύνολο, πιστεύοντας ότι αποτελεί 
ανώτερη έμπρακτη έκφραση ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. ●

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία 
των εργαζομένων του Ομίλου INTERLIFE από την Κινητή 
Μονάδα Αιμοληψίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

Δώσαμε αίμα ...ήταν στο χέρι μας!Μ
ε κίνητρο την 
προσφορά στο 
κοινωνικό σύνο-
λο η INTERLIFE 
Ασφαλιστική προ-

χώρησε κατά την περίοδο των Χρι-
στουγέννων, για άλλη μια φορά, στη 
δωρεά δυόμιση τόνων τροφίμων 
που διατέθηκαν σε Κοινωνικά Παντο-
πωλεία και Συσσίτια, ενώ η συνολι-
κή προσφορά της Εταιρίας το 2019 
ανέρχεται σε τεσσεράμιση τόνους.

Συγκεκριμένα, αποδέκτες της προ-
σφοράς ήταν το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης,  το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Ηγουμενίτσας, το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο "Κιβωτός Αγάπης" της 
Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νι-
γρίτης, το Συσσίτιο του Ιερού Ναού 
Αγίου Αθανασίου της Ιεράς Μητροπό-
λεως Σταυρουπόλεως & Νεαπόλε-
ως στη Θεσσαλονίκη και το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο του Ιερού Ναού Αγί-

ου Κωνσταντίνου & Ελένης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών 
& Εορδαίας. 

Η πρωτοβουλία της προσφοράς τρο-
φίμων εντάσσεται στην ενίσχυση  
ευπαθών ομάδων της κοινωνίας  και 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς, μέσω του 
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης "προσφέρω ...αλλιώς" που 
υλοποιεί η Εταιρία. ●

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, συνεπής στο ετήσιο ραντεβού της, 
προχώρησε στη δωρεά 2,5 τόνων τροφίμων την περίοδο των εορτών.

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

Ενίσχυση Κοινωνικών 
Παντοπωλείων και Συσσιτίων

Από αριστερά:
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
Δήμος Σταυρουπόλεως - Νεαπόλως

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης
Δήμος Αμυνταίου

Κοινωνικά Παντοπωλεία
Για την παράδοση των τροφίμων κατά τόπους 
συνεργάστηκαν:

στην Αλεξανδρούπολη ο Βουκουρεσλής 
Μανώλης, ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ Α.Ε.
(συνεργάτης της INTERLIFE από το 2017) 
και στην Ηγουμενίτσα ο Ιλβανίδης Χάρης
(συνεργάτης της INTERLIFE από το 2016)

Στόχος των τακτικών αιμοδοσιών είναι να αυξηθούν τα  
αποθέματα αίματος στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με 
στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, σε όλη την 
Ελλάδα, συλλέγονται ετησίως περίπου 600.000 μονάδες 
οι οποίες δεν καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες...
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Η 
εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε με τη στή-
ριξη της INTERLIFE 
Ασφαλιστικής στο αμ-
φιθέατρο της Εταιρίας 

στη Θεσσαλονίκη, και τη συμμετοχή 
Μελών του Ινστιτούτου, Στελεχών 
Επιχειρήσεων, Ασφαλιστικών Δια-
μεσολαβητών και εργαζομένων στον 
Όμιλο Εταιριών INTERLIFE.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η Πρόε-
δρος της Ομάδας Διοίκησης του ΕΙΜ 
του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, 
Μαρία Διαλυνά, επεσήμανε ότι η 
Δια Βίου Μάθηση αποτελεί κρίσιμο 
θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουν 
έμφαση οι επιχειρήσεις, ενώ ο Πρό-
εδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, Δρ. 
Απόστολος Αιγυπτιάδης περιέγρα-
ψε την ιδέα, το χαρακτήρα και τους 
στόχους της εκδήλωσης.

Η εισηγήτρια Ράνια Σεμερτζιάν, 
Communications Consultant & 
Trainer με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας, 
του Marketing και των Δημοσίων 
Σχέσεων, παρουσίασε τις βασικές 
αρχές της Αποτελεσματικής Εξυπη-
ρέτησης Πελατών, μέσα από μια δια-
δραστική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση που κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον του κοινού. 

Μετά την εκδήλωση ακολούθησε συ-
ζήτηση όπου και απαντήθηκαν καίρια 
ερωτήματα των παρευρισκομένων. 

Η INTERLIFE επενδύει στην εκπαί-
δευση συνεργατών και εργαζομένων 
προωθώντας τη Δια Βίου Μάθηση, 
με στόχο τη βελτίωση υπαρχουσών 
ικανοτήτων, της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας καθώς και την 
ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. ●

Βιογραφικό Εισηγήτριας

Ράνια Σεμερτζιάν
Η Ράνια Σεμερτζιάν έχει πολυετή 
εμπειρία στο χώρο Εταιρικής Επι-
κοινωνίας, Marketing και Δημοσί-
ων Σχέσεων και είναι ιδρυτής της 
AR:PR, Συμβούλων Επιχειρήσεων 
σε θέματα Στρατηγικής Επικοινωνίας 
και Εκπαίδευσης Στελεχών. Σπούδα-
σε και εργάστηκε επί σειρά ετών στη 
Γαλλία και στην Αμερική όπου απέ-
κτησε ΜΒΑ από το Patterson School 
of Diplomacy & International 
Commerce, University of KY.

Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέ-
λεχος σε Τμήματα Επικοινωνίας σε 
μεγάλες ελληνικές και ξένες πολυ-
εθνικές εταιρίες και οργανισμούς 
όπως η Vodafone, το Αμερικανικό 
Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ, το World 
Trade Center USA, το Council 
of State Governments USA, την 
Εstee Lauder USA και στη Γερμα-
νική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδεύει στελέχη σε ανάπτυξη 
δεξιοτήτων Εξυπηρέτησης Πελατών, 
δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Crisis 
Management κ.ά., ενώ παράλλη-
λα διδάσκει μαθήματα Marketing 
και Επικοινωνίας σε πτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι μέ-
ντορας σε νεοφυείς επιχειρήσεις στο 
"Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
του ACT - American College of 
Thessaloniki" και μέλος της διοι-
κητικής ομάδας του ΕΙΜ της ΕΕΔΕ.

Με στόχο την εκπαίδευση και τη Δια 
Βίου Μάθηση το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) του Τμήματος 
Μακεδονίας της ΕΕΔΕ πραγματοποίησε 
Marketing MasterClass στο αμφιθέτρο 
της INTERLIFE με θέμα "Αποτελεσματική 
Εξυπηρέτηση Πελατών".

“Προσφέρω ...αλλιώς”
στο Ανθρώπινο Δυναμικό

ΕΕΔΕ Marketing
MasterClass

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/ygeiaoptimum

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΜΟΝΟ από 1€/ημέρα
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Ομαδικότητα, εκπαίδευση 
και υποστήριξη του Δικτύου 
Συνεργατών μας
Gold Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2016

OPEN BROKERS

Τ
ο καλοκαίρι του 2016 δημιουργήσαμε την 
"Open", μια ομάδα ασφαλιστών με βασικό σκο-
πό την αύξηση της διαπραγματευτικής μας ικα-
νότητας και τη συνένωση των δυνάμεων μας σε 
μία. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο, 3 

έτη μετά, μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους, καθώς η ομάδα 
συνεχώς αυξάνεται και οι στόχοι μας έχουν ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία. Σε αυτήν την προσπάθειά η ασφαλιστική εταιρεία 
INTERLIFE αποτέλεσε την πρώτη συμβατική σχέση της εται-
ρείας μας, κάνοντάς μας ουσιαστικά ποδαρικό, και αποτελώ-
ντας έμπιστο αρωγό σε κάθε επόμενη κίνησή μας. 

Ως Συντονιστές Ασφαλίσεων δραστηριοποιούμαστε σε 
όλους τους κλάδους ασφάλισης. Ο κλάδος Υγείας, Ζωής, 
Σύνταξης, Ομαδικών και Επενδυτικών προϊόντων όμως εί-
ναι το "φετίχ" μας. Βασική μας προτεραιότητα είναι η επάν-
δρωση ομάδων ασφαλιστών που με τη φρέσκια τους ματιά 
θα καταφέρουν να αλλάξουν οικουμενικά την ασφαλιστική 
συνείδηση στη χώρα μας.

Το κλειδί για μία καλή ετήσια παραγωγή δεν είναι μόνο ένα. 
Εμείς κρατάμε το μπρελόκ με τα κλειδιά της Ομαδικότητας, της 
Εκπαίδευσης, της Υποστήριξης και πολλά άλλα. Πιστεύουμε 
λοιπόν, πως το σημαντικό είναι να μοιράζεις αντίγραφα των 
κλειδιών στους συνεργάτες και να μην τα κρατάς για εσένα!

Σκοπός μας είναι να πετάξουμε τα παραδοσιακά "κλειδιά" 
και οι πόρτες μας να ανοίγουν με πιο σύγχρονα συστή-
ματα από την "απλή" κλειδαριά. Παράλληλα, θέτουμε ως 
απώτερο στόχο μας την επιπλέον ενίσχυση της ομάδας μας 
και την αύξηση της μετοχικής μας σύνθεσης με εκείνους 
με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο δημιουργικό όραμα. 
Έτσι, θα είμαστε ευρηματικοί και απόλυτα αποτελεσματικοί 
απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις και ανάγκες όσων μας 
τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. ●

Διοικητική Ομάδα OPEN BROKERS

Μηλιώνης Βλάσσης “Welcome Insurance”
Χαχλάκης Παναγιώτης “Makesure”
Πουλαντζάς Χαράλαμπος “Te-trust”
Κακριδής Γεώργιος “Exasfalisou”
Μιχαλέλης Ελευθέριος “WinBrokers”
Γκόλφης Γεωργιος “Citilife”
Καστελιώτης Παναγιώτης “Αττικό Κέντρο Ασφάλισης”
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Δ
ιευκρινίσεις ως προς 
τον τρόπο λειτουργίας 
και την ανταποδοτι-
κότητα του νέου επι-
κουρικού συστήματος 

με βάση την κεφαλαιοποίηση έδωσε 
με συνεντεύξεις του και ομιλίες του ο 
υφυπουργός κ. Μηταράκης με αφορ-
μή το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο 
που θα κατατεθεί στη Βουλή τον Ια-
νουάριο. 

Συγκεκριμένα ο κ. Μηταράκης δήλω-
σε: "Αυτή τη στιγμή η ελληνική επι-
κουρική σύνταξη έχει χαμηλή αντα-
ποδοτικότητα, καθώς οι δυνατότητες 
του επικουρικού ταμείου δεν μπορούν 
να ξεπεράσουν το 1,2% νοητής από-
δοσης.

Από 01.01.2021 για τους νέους 
ασφαλισμένους και εργαζόμενους 
στην αγορά εργασίας θα ισχύσει το 
νέο επικουρικό σύστημα στο οποίο 
τα χρήματά τους δεν θα χρησιμοποι-

ούνται αναδιανεμητικά. Θα μπαίνουν 
σε ατομικούς λογαριασμούς, στο 
όνομά τους και πλέον η επικουρική 
τους σύνταξη δεν θα διατρέχει ούτε 
το δημοσιονομικό ούτε το δημογρα-
φικό κίνδυνο. Η επικουρική σύνταξη 
γίνεται έτσι απολύτως ανταποδοτική 
και αν υπολογίσουμε τη μέση απόδο-
ση που είχε η ΑΕΔΑΚ τα τελευταία 
17 χρόνια, οι επικουρικές σήμερα θα 
μπορούσαν να ήταν κατά 35% αυξη-
μένες μεσοσταθμικά.

Ο ρόλος του κράτους θα συνεχίσει να 
είναι σημαντικός καθώς η βάση του 
νέου συστήματος θα είναι το δημόσιο 
ΕΤΕΑΕΠ. Παράλληλα θα δώσου-
με και το δικαίωμα στους ασφαλι-
σμένους να επιλέξουν αν θέλουν τα 
χρήματά τους αντί να τα επενδύσουν 
στο δημόσιο αμοιβαίο κεφάλαιο, να 
επιλέξουν κάποιον εναλλακτικό πά-
ροχο".

"Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι 

πως το σύστημα πλέον γίνεται κεφα-
λαιοποιητικό" τόνισε ο κ. Μηταράκης 
σε συνέντευξη του στον Antenna TV 
και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι", 
ενώ σε ομιλία του σε Ημερίδα της 
Πειραιώς ΑΕΔΑΚ με θέμα τη διαχεί-
ριση των αποθεματικών των ασφα-
λιστικών ταμείων προχώρησε σε 
περαιτέρω διευκρινίσεις: "Η ιδιωτική 
ασφάλιση αποτελεί αναπόσπαστο μέ-
ρος του συνταξιοδοτικού συστήματος, 
ως ο τρίτος πυλώνας. Η ενίσχυση 
των φορολογικών κινήτρων και η 
δημιουργία διαθέσιμου εισοδήματος 
-μέσω μείωσης φορολογίας και ει-
σφορών- θα συμβάλει στην ενίσχυ-
ση της αγοράς. Στόχος της πολιτείας 
είναι η καλλιέργεια της ασφαλιστικής 
συνείδησης στους Έλληνες πολίτες".

Ο κ. Μηταράκης περιέγραψε επίσης 
το πλαίσιο λειτουργίας των νέων επι-
κουρικών συντάξεων που θα λειτουρ-
γούν σύμφωνα με το κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα.

Ο τέως υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσων κ. Νότης 
Μηταράκης ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το νέο Επικουρικό 
Σύστημα με αφορμή το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί στη Βουλή.
Συνεντεύξεις και δηλώσεις στα ΜΜΕ

Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Νέο Κεφαλαιοποιητικό 
Επικουρικό Σύστημα Ασφάλισης

ΑΓΟΡΑ

"Ο συνδυασμός αναδιανεμητικής 
(κύριας) σύνταξης και κεφαλαιοποι-
ητικής (επικουρικής) επιτυγχάνει δι-
ασπορά του κινδύνου και θωράκιση 
του συνταξιοδοτικού συστήματος" 
όπως τόνισε.

"Ειδικότερα, ως προς την επικουρική 
η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία 
τριών επενδυτικών προϊόντων χα-
μηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου 
μεταξύ των οποίων ο ασφαλισμένος 
θα επιλέγει αυτό που προτιμά. Εξε-
τάζεται επίσης η δημιουργία ενός 
προϊόντος που θα συνδυάζει τα τρία 
επίπεδα, θα ξεκινά από μια πιο επι-
θετική επενδυτική στρατηγική και 
όσο θα πλησιάζει το έτος συνταξιο-
δότησης θα μεταβαίνει σε πιο μετρι-
οπαθείς επιλογές, προκειμένου να 
μην κινδυνεύσει το πόσο που θα έχει 
συγκεντρωθεί.

Ο ασφαλισμένος θα επιλέγει αυτό που 
του ταιριάζει από ένα μείγμα "εναλ-

λακτικών παρόχων επενδυτικών 
προϊόντων" ενώ θα μπορεί και να αλ-
λάζει επιλογές κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Υπολογίζεται ότι με το νέο σύστημα 
θα δημιουργηθούν κεφάλαια προς 
διαχείριση που σε βάθος χρόνου θα 
ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια 
ευρώ.

Η νέα επικουρική υπολογίζεται να 
έχει μέση απόδοση 3,6%, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 35% αύξηση στις 
υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις, 
σε σχέση με την περίπου 1,2% από-
δοση που υπολογίζεται σήμερα με το 
νόμο Κατρούγκαλου.

Ο κάθε ασφαλισμένος θα διαθέτει 
το δικό του ατομικό λογαριασμό στο 
ΕΤΕΑΕΠ ενώ εξετάζεται και το ενδε-
χόμενο να παρέχεται κάποια ευελιξία 
στην ηλικία συνταξιοδότησης καθώς 
και η παροχή ενός μείγματος εφάπαξ 
και ισόβιας καταβολής - ο ασφαλι-
σμένος θα μπορεί να επιλέγει και 
τον πάροχο των ισόβιων καταβολών 
(Ασφαλιστικές Εταιρίες).

Στόχος είναι το νέο σύστημα να τεθεί 
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
για τους νεοεισερχόμενους στην αγο-
ρά εργασίας, ενώ όλη η λειτουργία 
θα επιβλέπεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς". ●

Ο ασφαλισμένος θα 
επιλέγει αυτό που 
του ταιριάζει από ένα 
μείγμα "εναλλακτικών 
παρόχων επενδυτικών 
προϊόντων" ενώ θα 
μπορεί και να αλλάζει 
επιλογές κατά τη 
διάρκεια της ασφάλισης
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τρέπονται. Ενδεικτικά ανέφερε τις 
μεταμοσχεύσεις, τη μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, εξειδικευμένες 
επεμβάσεις και κατηγορίες ασθενών 
(τροχαία, εγκαύματα κ.λπ.)

Όπως είπε, από τέτοιου είδους συ-
μπράξεις θα ωφεληθούν τα δημόσια 
νοσοκομεία, τα οποία θα εξασφαλί-
σουν επιπλέον χρηματοδότηση που 
στη συνέχεια θα μπορούν να αξιοποι-
ήσουν και να επενδύσουν, προσφέ-
ροντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας 
προς όλους.

Β) Οι ασφαλιστικές εταιρείες να αγο-
ράζουν υπηρεσίες από δημόσια νο-
σοκομεία που λειτουργούν σε πε-
ριοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ο πρόεδρος 
του ΠΙΣ ανέφερε για παράδειγμα τον 
Έβρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Κα-
στοριά, τη Φλώρινα, τα Γρεβενά και 
πολλά νησιά μας, όπως τη Μυτιλήνη.

Οι ΣΔΙΤ στην Υγεία, υπογράμμισε ο 
κ. Εξαδάκτυλος, προσφέρουν ποιο-
τικότερες υπηρεσίες στον ασθενέ-
στερο και έσοδα στα νοσοκομεία. 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα από 
συμφωνίες θα μπορούν να αναλά-
βουν τη χρηματοδότηση και συντή-
ρηση ειδικών μονάδων και κλινι-

κών υψηλής ξενοδοχειακής υποδο-
μής μέσα στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Οι συμφωνίες δεν θα αφορούν το 
σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων, 
αλλά συγκεκριμένες δημόσιες νο-
σηλευτικές μονάδες, με στόχο την 
εξυπηρέτηση πελατών χαμηλότερων 
ασφαλίστρων, την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών των πελατών τους και ταυ-
τόχρονα, εξορθολογισμό των δα-
πανών τους -τουλάχιστον κατά 
30%- καθώς οι περισσότερες ασφα-
λιστικές εταιρείες κάνουν λόγο για 
υπέρμετρες χρεώσεις στις διάφορες 
διαγνωστικές εξετάσεις, σε αμοιβές 
γιατρών και νοσήλια.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος 
του ΠΙΣ στα προβλήματα που παρου-
σιάζουν αρκετά δημόσια νοσοκομεία 
της χώρας: "υπάρχουν νέα υπερσύγ-
χρονα νοσοκομεία, τα οποία υπο-
λειτουργούν λόγω των σοβαρών 
ελλείψεων προσωπικού και δεν 
αναπτύσσονται τελείως. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, το οποίο διαθέτει επι-
πλέον κλίνες που δεν λειτουργούν, 
καθώς δεν υπάρχουν οι αναγκαίες 
πιστώσεις για την πρόσληψη προσω-
πικού", τόνισε.

Την ίδια στιγμή, από στοιχεία του 
ΠΙΣ, προκύπτει ότι η αποδοτικότητα 
των Νοσοκομείων του ΕΣΥ κυμαίνε-
ται από 50% έως 70% στα μικρά και 
μεσαία νοσοκομεία και μόνο το 25% 
των νοσοκομείων -μεγάλα νοσοκο-
μεία του κέντρου- έχουν υψηλότερη 
αποδοτικότητα. Κάτι που αποδεικνύε-
ται και από το γεγονός ότι σήμερα με 
βάση τα ευρήματα του Ευρωβαρόμε-
τρου, το 75% των Ελλήνων πολι-
τών έχουν αρνητική άποψη για το 
Σύστημα Υγείας της χώρας (το χα-
μηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), ενώ ο 
μέσος όρος στην ΕΕ είναι κάτω του 
30%. ●

Έρευνα
Κοινής Γνώμης 
για την Υγεία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
τον περασμένο Ιούνιο για τον Ια-
τρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης:

7 στους 10
δεν είναι ικανοποιημένοι 
από το Σύστημα Υγείας της χώρας

65,2%
δηλώνει ότι τα τελευταία 2 χρόνια 
η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας χειροτερεύει

45,6%
δηλώνει ότι τα τελευταία 2 χρόνια
το κόστος των ιατρικών 
υπηρεσιών έχει αυξηθεί

ΜΟΝΟ 13,7%
δηλώνει ότι έχει 
Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
εκ των οποίων το

82%
έχει το Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο για 
περισσότερο από 2 χρόνια
και το

74%
έχει ωφεληθεί
περισσότερο σε σχέση με την 
ασφάλιση από κάποιο δημόσιο 
ταμείο

Ε
ξορθολογισμό δαπανών 
έως και 30% αναμένεται 
να επιφέρουν στο ΕΣΥ οι 
συμφωνίες εφόσον υλο-
ποιηθούν, σύμφωνα με 

τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο 
της Ελένης Πετροπούλου στο 
Underwriter και σε δηλώσεις του 
υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοτζαμά-
νη, "με την παροχή υπηρεσιών στην 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας, μέσω σύ-
ναψης συμβολαίων και επ' αμοιβή, 
αξιοποιούμε τους παραγωγικούς πό-
ρους και το άξιο δυναμικό των δημό-
σιων νοσοκομείων".

Ο υφυπουργός εκτίμησε ότι τα ποσά 
που μπορούν να προέλθουν από 
την ασφαλιστική αγορά, θα ανέλ-
θουν σε πολλές εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ, καθώς ο κύκλος 
εργασιών της ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας σύντομα θα προσεγγίσει το 1 
δις ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Κοντο-
ζαμάνη, "οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα διασφαλίζουν την 
αποδοτικότητα στο σύστημα, αλλά 

και το ότι κανένα νοσοκομείο δεν 
θα μείνει χωρίς εξοπλισμό σύγχρο-
νης διαγνωστικής και επεμβατικής 
τεχνολογίας και κανένας συμπολί-
της μας δεν θα ταλαιπωρείται".

Θετικά φαίνεται ότι αξιολογεί το σχέ-
διο για τις ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσι-
ου Ιδιωτικού Τομέα) και την αξιοποί-
ησή τους για την ενίσχυση του ΕΣΥ 
και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας, η Ιατρική Κοι-
νότητα. Πρόσφατα ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος παρουσίασε τις 
προτάσεις του για το σύστημα Υγείας, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 
πρόταση για τη "Σύναψη συμβάσε-
ων των Δημοσίων Νοσοκομείων 
με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εται-
ρείες Ελλάδος και εξωτερικού".

Μιλώντας στο Underwriter, ο Πρό-
εδρος του ΠΙΣ, Δρ Αθανάσιος Α. 
Εξαδάκτυλος, υπεραμύνθηκε της 
συγκεκριμένης πρότασης, αν και παρα-
δέχτηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν 
γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Όπως είπε χαρακτη-
ριστικά, οι ΣΔΙΤ στην υγεία περιορίζο-

νται κυρίως στη... σφαίρα της θεωρίας.

Αντίθετα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, όπως για παράδειγμα στην Αγ-
γλία, η οποία διαθέτει εθνικό σύστη-
μα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία 
υπάρχουν πτέρυγες για ασθενείς που 
νοσηλεύονται με ιδιωτικά κριτήρια 
είτε μέσω της ασφαλιστικής τους 
εταιρείας είτε με απευθείας ιδιωτική 
πληρωμή.

Αν και η κυβέρνηση επισήμως δεν 
έχει ανοίξει τα χαρτιά της, το επόμε-
νο διάστημα αναμένεται να καλέσει 
τους εκπροσώπους του ασφαλιστι-
κού κλάδου προκειμένου να κατα-
θέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις 
τους για το είδος και το περιεχόμενο 
των ΣΔΙΤ στην Υγεία. Σύμφωνα με 
τον κ. Εξαδάκτυλο, σε δύο άξονες θα 
μπορούσαν να κινηθούν οι ΣΔΙΤ στην 
Υγεία:

Α) Οι ασφαλιστικές εταιρείες να αγο-
ράζουν συγκεκριμένες υπηρεσίες 
από τα δημόσια νοσοκομεία, υπη-
ρεσίες που σήμερα δεν παρέχονται 
από τον ιδιωτικό τομέα ή δεν επι-

Το Υπουργείο Υγείας προωθεί σχέδιο για "είσοδο" των Ασφαλιστικών 
Εταιριών στα Δημόσια Νοσοκομεία και κατά συνέπεια βελτίωση και 
ανάπτυξη του ΕΣΥ μέσω σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Τομέας Υγείας

Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού 
Τομέα για ενίσχυση του ΕΣΥ

ΑΓΟΡΑ
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Υπάρχουν νέα 
υπερσύγχρονα 
νοσοκομεία, τα οποία 
υπολειτουργούν 
λόγω των σοβαρών 
ελλείψεων 
προσωπικού και 
δεν αναπτύσσονται 
τελείως"
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Δυστυχώς ο γράφων μετά από τριάντα χρόνια ενασχόλησης 
με τις αγορές έχει γίνει αρκετά δύσπιστος, κυνικός θα έλεγα, 
στις συγκλίνουσες αισιόδοξες απόψεις και εκτιμήσεις. Αντι-
λαμβάνεται και καταγράφει τα επιχειρήματα που διαγρά-
φουν ένα λαμπρό επενδυτικό μέλλον, αλλά πεισματικά δεν 
διαγράφει από το υποσυνείδητο τα διαχρονικά προβλήματα 
και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

Η εκτύπωση χρήματος από το πουθενά, τα αρνητικά καθα-
ρά επιτόκια, και η ποσοτική χαλάρωση που δημιουργούν 
οι κεντρικές τράπεζες, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει τις 
αγορές σε αδιέξοδο και τα νομίσματα σε απαξίωση. Αυτός 
είναι άλλωστε ένας από τους λόγους που ανεβαίνει ο Χρυ-
σός, με τις αγορές του μετάλλου από τις κεντρικές τράπε-
ζες να καταγράφουν ιστορικά υψηλά το 2019. 

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική από χώρες όπως οι 
Η.Π.Α, που τρέχουν ελλείμματα προϋπολογισμού άνω του 
εντός τρις δολαρίων ετησίως σε περίοδο οικονομικής ανά-
πτυξης, επίσης δημιουργούν προβληματισμό.

Ο John Maynard Keynes, επιφανής Βρετανός οικονομο-
λόγος του περασμένου αιώνα που έχει επηρεάσει σε μέγι-
στο βαθμό την οικονομική θεωρία και τους περισσότερους 
κεντρικούς τραπεζίτες, πρέσβευε ότι τα κράτη πρέπει να 
"τρέχουν" ελλείμματα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 
και πλεονάσματα σε περιόδους ανάπτυξης. Με απλά λόγια 
στα καλά χρόνια αποταμίευε και στα δύσκολα ξόδευε. Σή-
μερα ξοδεύουμε στα καλά χρόνια και αναρωτιέται κανείς 
τι θα πράξουμε, όταν μετά από μια περίοδο παρατεταμέ-
νης οικονομικής άνθησης διεθνώς έλθουν αναπόφευκτα 
τα δύσκολα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι το παγκόσμιο χρέος 

(δημόσιο και ιδιωτικό) ξεπερνά το 350% του συνόλου της 
παγκόσμιας οικονομίας. Τέλος οι πολιτικές και γεωπολιτι-
κές προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται και δυνητικά 
να απειλούν με εκτροχιασμό την παγκόσμια οικονομία. 

Συνοψίζοντας, το 2020 υπόσχεται αποδόσεις και συγκι-
νήσεις αλλά είναι λάθος να υιοθετήσει κανείς μια τακτι-
κή άκρατης αισιοδοξίας. Για την χώρα μας τα θέματα της 
μετανάστευσης και των σχέσεων με την γείτονα Τουρκία 
θα μπορούσαν να διαταράξουν την ανοδική πορεία της οι-
κονομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν εκλογές τον 
ερχόμενο Νοέμβριο εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου το-
ξικού πολιτικού κλίματος με τους Δημοκρατικούς να προ-
σπαθούν να καθαιρέσουν τον πρόεδρο Τραμπ. Η διαφαινό-
μενη βελτίωση των Σινοαμερικανικών σχέσεων καθώς και 
η διευθέτηση του Brexit βρίσκονται στα σπάργανα και θα 
υπάρξουν ανατροπές και προκλήσεις στο άμεσο μέλλον. 
Συγκρατημένη αισιοδοξία και επαγρύπνηση είναι η στρα-
τηγική που υιοθετεί η στήλη στα τέλη της δεκαετίας και 
στην απαρχή μιας καινούργιας. 

Όπως κάθε χρόνο ευχές για υγεία, ευτυχία και ασφάλεια 
σε σας και τις οικογένειές σας. Καλή χρονιά στον τόπο μας 
με ειρήνη και ευημερία. ●

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π
έρυσι την ίδια εποχή η στήλη αξιολογώντας 
το 2018 έκανε λόγο για Annus Horribilis. 
Αποτύπωνε μια ζοφερή πραγματικότητα σε 
επενδυτικό επίπεδο, όπου το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων υποχώρησε συντε-

ταγμένα. Ένα χρόνο μετά η κατάσταση είναι διαμετρικά 
αντίθετη με σημαντικές αποδόσεις σε όλες τις επενδυτικές 
κατηγορίες, κάτι που ως ένα βαθμό είχε προβλέψει ο γρά-
φων. Το ερώτημα είναι πως θα κινηθούν οι επενδυτικές 
αξίες στο πρώτο έτος της επόμενης δεκαετίας. 

Ας ξεκινήσουμε κάνοντας έναν γρήγορο απολογισμό του 
2019. Οι μετοχικές αξίες απέδωσαν εντυπωσιακά απαντα-
χού στον κόσμο αντιστρέφοντας τις σημαντικές απώλειες 
του 2018 και σε ορισμένες περιπτώσεις (Η.Π.Α) καταγρά-
φοντας νέα ιστορικά υψηλά. Τα κρατικά ομόλογα επίσης 
ανέκαμψαν με λιγότερο εντυπωσιακούς ρυθμούς με πρω-
ταγωνιστή και στις δύο κατηγορίες της χώρας μας, που 
είδε, τόσο το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όσο και τα 
ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας να καταγράφουν 
εντυπωσιακή άνοδο. Σε αυτό συντέλεσε και η εκλογή μιας 
πιο φιλικής προς τις αγορές κυβέρνησης. Τα πολύτιμα μέ-
ταλλα επίσης σημείωσαν διψήφιες ανοδικές κινήσεις και 
μετά από χρόνια καθίζηση είδαμε επιλεκτικά και ανάκαμψη 
της εσωτερικής κτηματαγοράς. 

Δικαιολογημένη η αισιοδοξία εντός και εκτός των συνόρων 
στο ξεκίνημα της επόμενης δεκαετίας. Είναι όμως ρεαλι-
στικό να περιμένουμε αντίστοιχες επενδυτικές αποδόσεις 
το 2020; Αν πιστέψει κανείς τους αναλυτές των μεγάλων 
επενδυτικών τραπεζών ανά την υφήλιο δεν υπάρχουν πολ-
λοί λόγοι απαισιοδοξίας.

Οι κεντρικές τράπεζες τροφοδοτούν τις οικονομίες τους 
με άπλετο φθηνό χρήμα σε μια άνευ προηγουμένου νομι-
σματική επεκτατική πολιτική. Ταυτόχρονα και οι κυβερνή-
σεις, είτε τρέχουν προγράμματα δημοσιονομικής επέκτα-
σης (Η.Π.Α, Ιαπωνία, Κίνα), είτε βρίσκονται στα πρόθυρα 
απαρχής τους (Γερμανία, Βρετανία).

Με τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα και την πιθανό-
τητα αύξησης των επιτοκίων μηδενική είναι δύσκολο να 
προβλέψει κανείς υποχώρηση των επενδυτικών αξιών. Η 
πρόσφατη αρχική συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α και Κίνας για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των δασμών και η θριαμβευτική 
εκλογή του Boris Johnson στην Βρετανία, που συνεπά-
γεται το τέλος της αβεβαιότητας αναφορικά με το Brexit, 
απομακρύνουν εν μέρη τις ανησυχίες σε δυο θέματα που 
εγκυμονούσαν κινδύνους. Παράλληλα στο εσωτερικό της 
χώρας δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες για επιτάχυν-
ση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα τροφοδο-
τήσουν την ανάπτυξη.

Φέτος ο Άγιος Βασίλης δεν ήλθε με έλκηθρο αλλά με 
ρυμουλκό!

Συγκροτημένη αισιοδοξία και επαγρύπνηση για το 2020 
αποχαιρετώντας ένα γενναιόδωρο 2019.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Παγκόσμια Οικονομία - Επενδυτική Αξιολόγηση

Ο Άγιος Βασίλης...
ήταν γενναιόδωρος φέτος

Οι κεντρικές τράπεζες 
τροφοδοτούν τις οικονομίες τους 
με άπλετο φθηνό χρήμα σε μια 
άνευ προηγουμένου νομισματική 
επεκτατική πολιτική"

"

Το 2020 υπόσχεται αποδόσεις 
και συγκινήσεις αλλά είναι λάθος 
να υιοθετήσει κανείς μια τακτική 
άκρατης αισιοδοξίας"

"
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Editorial

Braindrain and Braingain
02 Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE

Four out of ten Greek enterprises face lack of scientific 
human capital in recruiting. This lack of specialists is 
the result of the notorious braindrain, i.e. the massive 
flee of Greek scientists.

The main causes for the so called “scientists’ immigration” 
to western Europe are high taxation, low average salary, 
lack of working benefits and meritocracy which ,in the 
contrary, are fully provided in North -Western European 
countries.

It is also highlighted that there is no connection among 
educational institutions and job market. 

Establishing an organized national Vocational 
Guidance policy, an Observatory of New Technologies 
and Professions, partnerships among Universities and 
Market and a more efficient tax policy, could help 
braingain prevail against braindrain.

Summary

In Brief

Occupational Pension Fund
• Roadshow
 A series of briefing sessions have been organized by 

INTERLIFE General Insurance Company in several 
Greek Cities and Islands in order to inform the 
associates of the Company about the benefits of the 
membership in the Occupational Pension Fund of 
INTERLIFE AAEGA.

Sales Dept.
• Trip to Egypt
 INTERLIFE’s associates who excelled in the 2019 Sales 

Competition were awarded with a 7 - day trip to Egypt. 

• Partners Satisfaction Survey
 A Corporate Partners Satisfaction Survey was held 

by INTERLIFE. The results of the Survey showed 
a strongly increasing trend in year-over-year 
satisfaction rate, as well as high rating in key - areas, 
such as company’s ability to drive Business Growth 
and provide solutions that meet customer needs. 

• Workshops for Health Insurance Programs
 INTERLIFE’s Health Insurance Programs were 

presented to the company’s associates in workshops 
that were held in Athens to inform them about the key 
points and advantages of each program.

Marketing & Public Relations Dept.
• "Embracing Insurance” Campaign
 The message of INTERLIFE’s emotional video for the 

National Insurance Awareness Day was “Embracing 
Insurance… An open Hug for everyone”.

Corporate Social Responsibility

Sponsorships
• Cultural Sponsorship
 INTERLIFE signed an extension of one more year on 

the sponsorship to the National Theatre of Northern 
Greece, proving the company’s genuine and sincere 
interest in Arts and Culture support. It is worth 
mentioning that the above sponsorship has been 
nominated a “Cultural Sponsorship” by the Ministry of 
Culture and Sports.

• "CSR and Entrepreneurship”
 INTERLIFE was among the sponsors of “Corporate 

Social Responsibility and Entrepreneurship”, an event 
held in December in Thessaloniki and organized by the 
news portal ka-business.gr

Donations
• Food donation
 Motivated by its goal “to give back to the Society”, 

especially during Christmas, INTERLIFE, once again, 
donated two and a half tons of food supplies which 
distributed to Food Banks. The total volume of 
donated supplies for 2019 was four and a half tons. 

• Blood Donation
 The company promotes Blood Donation as a voluntary 

procedure that can save lives. INTERLIFE organizes 
Blood Donation Days on regular basis at the Company’s 
headquarters with the participation of the majority of 
the employees.

Education
• Marketing Masterclass
 INTERLIFE co-organized a series of workshops with 

Hellenic Association of Management. Among the 
subjects treated were “Effective Customer Service” 
and “Self Branding”.
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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

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.

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

ΔΩΡΕΑ 27+ ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

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


