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Θεςςαλονίκθ, 12 Ιουνίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α - ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Παρουςία ιςχυρισ πλειοψθφίασ των μετόχων τθσ Εταιρίασ,  εκπροςϊπων πολιτικϊν, κοινωνικϊν και 

ακαδθμαϊκϊν φορζων και δθμοςιογράφων  πραγματοποιικθκε ςτισ 12/6/19 θ Ετιςια Τακτικι 

Γενικι Συνζλευςθ τθσ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ςτο Κτιμα Χρθςτίδθ ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Συνζλευςθσ, θ Εταιρία ανακοίνωςε τα αποτελζςματα τθσ Χριςθσ του 2018 που 

ζκλειςε με Κζρδθ τθσ τάξεωσ των  10,29 εκατ. €  ενϊ τα Γραμμζνα Αςφάλιςτρα ζφταςαν τα 63,04 

εκατ. €  και τα Ίδια Κεφάλαια ανιλκαν ςτα 75,54 εκατ. €  (αφξθςθ 8,31 % ζναντι του 2017). 

Επιπλζον, αφξθςθ παρουςίαςαν οι Επενδφςεισ κατά 2,26% (173,16 εκατ. € το 2018 ζναντι 169,33 

εκατ. € το 2017 ) και τα Αποθζματα κατά 4,52% (108,63 εκατ. € ζναντι 103,93 εκατ. €) με το Δείκτη 

Κάλυψησ Αποθεμάτων να παραμζνει ςτο 1,67 και τουσ Δείκτεσ SCR να αυξάνονται ςτο 171,75% 

(ζναντι 140,27% το 2017) και MCR  ςτο 581,56 % (ζναντι 510,71% το 2017). Επιπλζον, θ Εταιρία για 

ζκτθ ςυνεχι χρονιά ανακοίνωςε τθν διανομι  Μερίςματοσ  ςτουσ Μετόχουσ τθσ φψουσ 0,05 €   ανά 

μετοχι. 

Στθ ςυνζχεια, ο τιμϊμενοσ ομιλθτισ Δρ. Χρήςτοσ Νοφνησ, Πρόεδροσ τθσ  Ελλθνικισ Ζνωςθσ Ταμείων 

Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Υπουργείου 

Οικονομικϊν (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), αναφζρκθκε ςτθ μεγάλθ διείςδυςθ των ΤΕΑ διεκνϊσ και ςτον ενιςχυτικό 

ρόλο που διαδραματίηουν ςτθν ανάπτυξθ των οικονομιϊν, ενϊ αναφζρκθκε ςτθν πορεία του 

κεςμοφ ςτθν Ελλάδα, υπογραμμίηοντασ τισ κετικζσ αποδόςεισ που κατζγραψαν τα ελλθνικά 

Επαγγελματικά Ταμεία. Παρουςίαςε τισ προτάςεισ τθσ Ζνωςθσ που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ τθσ 

βαςικισ φιλοςοφίασ του Ν.3029/2002 για τα ΤΕΑ, τθν Ενιαία Εποπτεία για ταχφτερθ αδειοδότθςθ 

νζων Ταμείων, τθ διαχείριςι τουσ από «οχιματα» μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα,  νομοκετικι 

ρφκμιςθ για ευνοϊκι φορολογικι μεταχείριςθ μεταφοράσ αποκεμάτων από ομοειδείσ 

δραςτθριότθτεσ, κατάργθςθ του ελάχιςτου ορίου των 100 ατόμων, δυνατότθτα δθμιουργίασ πολυ-

ςυμμετοχικϊν, ςυλλογικϊν Ταμείων και εκλογίκευςθ εξόδων Εποπτείασ. Χαρακτιριςε μονόδρομο 

τθν ανάπτυξθ ενόσ πολφ-πυλωνικοφ Αςφαλιςτικοφ Συςτιματοσ, ενϊ, κλείνοντασ, αναφζρκθκε ςτα 

οφζλθ τθσ  ενςωμάτωςθσ τθσ νζασ κοινοτικισ  Οδθγίασ IORP II ςτο εκνικό Δίκαιο.  

 

Τζλοσ, ο Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ INTERLIFE, Γιάννησ Βοτςαρίδησ ςτθν ομιλία του με 

κζμα «Φυςικζσ Καταςτροφζσ και Αςφάλιςθ» προχϊρθςε ςε μια εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ των 

ςτοιχείων για τα μεγάλα καταςτροφικά γεγονότα που ζπλθξαν τθν Ελλάδα από το 1950 μζχρι τισ 



 
 
 

 Διασυαλισμένης Ποιότητας Ασυαλιστικές 
Υπηρεσίες κατά ISO 9001:2015 

 

Σελίδα 2 από 2 
 

μζρεσ μασ. Στθ ςυνζχεια αναφζρκθκε ςτο κόςτοσ των μεγάλων καταςτροφϊν ςε διεκνζσ επίπεδο, 

αλλά και ςτθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων γεγονότων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  και από το αρμόδιο 

Ταμείο που ςυςτάκθκε από τα Ευρωπαϊκά όργανα για τθν αρωγι των κρατϊν – μελϊν, ενϊ 

ολοκλιρωςε  με τθν αναφορά ςε λφςεισ που προτείνονται – ι ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί ςε κάποιεσ 

χϊρεσ – για τθ ςυνεργαςία κρατικϊν φορζων και Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (με τθ μορφι ΣΔΙΤ) για 

τθν αςφάλιςθ των πολιτϊν απζναντι ςτα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλιττουν τθ χϊρα μασ, 

προτείνοντασ να ανοίξει ο ςχετικόσ διάλογοσ. 

 

Μετά το πζρασ των ομιλιϊν ακολοφκθςε δεξίωςθ ςτο χϊρο του Κτιματοσ Χρθςτίδθ. 
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