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Η INTERAMERICAN ενεργός για την προστασία 
του Περιβάλλοντος και την ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής
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Η INTERAMERICAN συνυπέγραψε, κατά τον Μάιο και για ένατη διαδοχι-
κά χρονιά, τη νέα, παγκόσμια Διακήρυξη τοποθέτησης των Θεσμι-
κών Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή. Η Εταιρεία προτάσσει, με-
ταξύ των βασικών προτεραιοτήτων εταιρικής υπευθυνότητας, την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και την αντιμε-
τώπιση των αιτίων της κλιματικής αλλαγής. 
Έχουμε, ήδη, συμπεριλάβει στον εταιρικό σχεδιασμό ανάληψης πρωτο-
βουλιών, από το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs - Ατζέντα 2030), τους σχετικούς στό-
χους για το νερό, τη φθηνή και καθαρή ενέργεια, τη δράση για το κλίμα
και τη ζωή σε θάλασσα και στεριά. Η INTERAMERICAN αποτελεί, άλλω-
στε, τη μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που έχει δεσμευτεί από
το 2006 για ενεργό συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. για τα Τραπεζοα-
σφαλιστικά Ιδρύματα (UN Environment Programme Finance Initiative /
UNEPFI),  ενώ είναι και συνιδρυτικό μέλος των Αρχών για την Αειφόρο
Ασφάλιση (Principles for Sustainable Insurance, 2012).
Η Διακήρυξη των Θεσμικών Επενδυτών απευθύνεται στις κυβερνήσεις
όλων των χωρών, απαιτώντας την έμπρακτη υποστήριξη της στροφής
προς τη χρήση καθαρής ενέργειας, της μείωσης του εκπεμπομένου διο-
ξειδίου του άνθρακα και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας της παγκό-
σμιας οικονομίας, της κοινωνίας και του χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος σε κλιματικούς κινδύνους. 
Με αυτή τη Διακήρυξη, ζητείται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από
τους ηγέτες των χωρών για την υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας
του Παρισιού (Δεκέμβριος 2015) και συγκεκριμένα, για την επικαιροποί-
ηση - ενδυνάμωση των στόχων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά στη μεί-
ωση της εκπομπής αερίων έως το 2020. Σκοπός είναι η εντατικοποίη-
ση της προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμο-
κρασίας, παγκοσμίως, αρκετά πιο χαμηλά από τους 2 βαθμούς Κελσίου,
σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, με στόχο η αύξηση να μην
ξεπεράσει τους 1,5 βαθμούς. Ζητείται, επίσης, η ανάπτυξη των επενδύ-
σεων του ιδιωτικού τομέα για τον περιορισμό των ρύπων στην ατμό-
σφαιρα και η δέσμευση για τη βελτίωση των οικονομικών απολογισμών
σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

Ο σεβασμός 
στο Περιβάλλον 
ως προϋπόθεση 
για Ποιότητα Ζωής

Το SOS που εκπέμπει ο Πλανήτης μας, δεν είναι σημερινό,
εντείνεται δραματικά μέσα στον χρόνο και οφείλουμε όχι μόνο
να το αφουγκραζόμαστε αλλά και να κινητοποιούμαστε, ατομι-
κά και συλλογικά, για να δώσουμε στη Γη προοπτική ζωής.
Τούτο, σημαίνει προοπτική ζωής για τον καθένα από εμάς και
για τις μέλλουσες γενιές, χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον
τους. Οι αντοχές του Πλανήτη είναι δεδομένες και ο μόνος τρό-
πος για να μην εξαντληθούν, είναι να τις αναγνωρίζουμε και να
τις σεβόμαστε ως ενεργοί πολίτες, συμμετέχοντας:

στην ορθολογική, συνετή χρήση των φυσικών πόρων
στην ελαχιστοποίηση των σκουπιδιών, στη συστηματική

ανακύκλωση και στην κυκλική οικονομία
στην αποτροπή της εκπομπής αερίων που επιβαρύνουν την

ατμόσφαιρα και προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας

και της πανίδας - της βιοποικιλότητας.
Αυτές τις βασικές προτεραιότητες οφείλουμε να τις εντάσσουμε
στη ζωή μας, ως καλές συνήθειες για Ποιότητα Ζωής, δηλαδή
για ό,τι ακριβώς πρεσβεύουμε και ως ασφαλιστικός οργανισμός
στην αποστολή μας.
Γιάννης Καντώρος
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN
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Στον τομέα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, έχουμε αναπτύξει ιδιαί-
τερα την ασφάλιση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα - ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, με την προϊοντική γραμμή “Energy Line”. Μέσω αυτών
των ασφαλίσεων και της ενθάρρυνσης πελατών της Εταιρείας  για πρά-
σινες ενεργειακά επενδύσεις, κατά τη διετία 2016-2017 απετράπη η
έκλυση στην ατμόσφαιρα 838 τόνων διοξειδίου του άνθρακος. Πρόκει-
ται για μονάδες συνολικής ισχύος 444 MWp, ασφαλιζόμενης αξίας 660
εκατ. ευρώ. Παράλληλα, λειτουργούμε και στις περιβαλλοντικές ασφαλί-
σεις αστικής ευθύνης, κατά τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού διαπί-
στευσης πραγματογνωμόνων RICS (Royal Institution of Chartered Sur-
veyors), με την προϊοντική γραμμή “Green Line”. Η ίδια η Εταιρεία μας,
λόγω της ήπιας επίδρασής της στο περιβάλλον, δεν διατρέχει σημαντι-
κούς κανονιστικούς κινδύνους. 
Επισημαίνεται ότι πέρυσι προχωρήσαμε σε ένταξη της Εταιρείας, ως μέ-
λους, στην πρωτοβουλία “Green Mission” και σε συνεργασία με τη Sun-
light Recykling για την ορθή διαχείριση ανακύκλωσης μπαταριών αυτο-
κινήτου που συγκεντρώνει στα ιδιόκτητα συνεργεία της, έχει οδηγήσει
στην ανακύκλωση, κατά την περασμένη διετία, συνολικά 4,1 τόνους
αποβλήτων Pb-οξέος. Πέραν του ασφαλιστικού αντικειμένου για περι-
βαλλοντικούς κινδύνους και Α.Π.Ε., αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για
την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών της Εται-
ρείας, καθώς και πολιτών και υποστηρίζονται με χορηγίες έργα για την
προστασία και ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος.
Από τη Σύνταξη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

144 δισ. δολάρια οι ασφαλισμένες ζημιές
Είναι ενδεικτικό του
κόστους των κατα-
στροφών, που επω-
μίζεται η ασφαλιστι-
κή βιομηχανία, ότι οι
ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως, που προκλή-
θηκαν από ακραία φυσικά φαινόμενα πέρυσι,
ανήλθαν σε 144 δισ. δολάρια (έρευνα Sigma -
Swiss Re), ενώ καταβλήθηκαν 14 δισ. δολάρια σε
αποζημιώσεις καταστροφών από πυρκαϊές. Οι
οικονομικές απώλειες σε όλο τον κόσμο από φυ-
σικές και ανθρωπογενείς καταστροφές έφθασαν
κατά το 2017 στα 337 δισ. δολάρια -σχεδόν δι-
πλάσιες έναντι του 2016- ενώ το μέρος της ζη-
μιάς που δεν καλύφθηκε ασφαλιστικά ανήλθε σε
193 δισ. δολάρια.

Green Spots, από το “Green Mission”
H πρωτοβουλία “Green Mission”, μέλος της οποίας είναι και η
INTERAMERICAN, ξεκινά από τις αρχές Ιουνίου μία ενημερωτι-
κή καμπάνια με τίτλο “Έχεις τη δύναμη να προστατεύσεις το
Περιβάλλον”. Στόχος της καμπάνιας είναι η πληροφόρηση του
κοινού για την ορθή ανακύκλωση μπαταριών αυτοκινήτου, με
την αξιοποίηση των Green Spots. Πρόκειται για σημεία συλλο-
γής συσσωρευτών, που θα ανακυκλώνονται με τις εγγυήσεις
της εταιρείας SunLight Recycling.
Ήδη από το 2017, η INTERAMERICAN συνεργάζεται με την
SunLight Recycling για την ανακύκλωση των μπαταριών αυτο-
κινήτου που συγκεντρώνει στο συνεργείο των Αχαρνών.

Ασφάλιση των Α.Π.Ε. σε ισοδύναμα CO2
Η γραμμή ασφάλισης ενεργειακών επενδύσεων “Energy Line”
από την Εταιρεία για την προστασία των επενδύσεων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, παρέχει ευέλικτο πλαίσιο κά-
λυψης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε Τράπεζας που δανειοδο-
τεί τον επενδυτή. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εταιρείας,
το σύνολο των ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών πάρκων κατά την
τετραετία 2014-2017 είχε ως αποτέλεσμα να αποτραπεί η έκλυση
1.300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Δ
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(Ισοδύναμα: 1 MWp φωτοβολταϊκού πάρκου αποτρέπει ετησίως την έκλυση 1,058
τόνων C02. O υπολογισμός γίνεται με βάση τον μέσο συντελεστή εκπομπής CO2 της ελ-
ληνικής ηλεκτροπαραγωγής).
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Bραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για την INTERAMERICAN
Ιδιαίτερα τιμητική είναι η βράβευση που απέσπασε η Εταιρεία, στο πλαί-
σιο του καταξιωμένου θεσμού των ετησίων Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.
Η INTERAMERICAN βραβεύθηκε στην κατηγορία “Χορηγία για το Περι-
βάλλον”, για την υποστήριξη της Μελέτης της σχετικής με το έργο “Ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάδειξης του ευρύτερου
χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων
σε θέματα φύσης και πολιτισμού: ένα παγκόσμιο ταξίδι από τη μαγική
στην πραγματική ιατρική, ένα ταξίδι στο περιβάλλον της ίασης”  .

Η χορηγική υποστήριξη, κατά το 2015 και το 2016, με
40.000 ευρώ, συνέβαλε ώστε να ολοκληρωθεί η Με-
λέτη και να ενταχθεί, έτσι, το έργο στο χρηματοδοτι-
κό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Με τη χρηματοδότηση

του έργου, της τάξεως των 985.000 ευρώ, που ξεκλειδώθηκε τον Απρί-
λιο του 2017 χάρη στην εκπόνηση της Μελέτης την οποία υποστήριξε η
Εταιρεία, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης στα μνημεία του Ασκληπιείου
Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και ανάδειξη της βιοποικιλότητας του   
Ασκληπιείου
Αποκατάσταση και λειτουργία της αρχαίας εισόδου του χώρου των      
μνημείων
Ανάπλαση της πρόσβασης στο Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα.

“Στην Επίδαυρο συναντώνται, στην κορύφωση της αξίας τους, το περι-
βαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας, που συναποτελούν
τον ανεκτίμητο πλούτο της” δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου,
εκ μέρους της INTERAMERICAN, ο Γιάννης Ρούντος, τονίζοντας, το
έμπρακτο ενδιαφέρον της Εταιρείας για την προστασία και ανάδειξη
αυτού του πλούτου. Η εκδήλωση των φετινών Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
οργανώθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου στη Μήλο, στο Συνεδριακό Κέντρο,
από τη ΜΚΟ Ecocity και με παροχή φιλοξενίας από τον Δήμο Μηλίων.
  

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Περιβαλλοντικό Όφελος από την Ψηφιοποίηση των Λειτουργιών

Η INTERAMERICAN συνεχίζει σταθερά την έμπρακτη προ-
σήλωσή της στις αρχές της Αειφόρου Ασφάλισης. Η Εται-
ρεία, αναγνωρίζοντας τον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της
τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και τη θετική επίδραση
της χρήσης της και στο περιβάλλον, έχει προχωρήσει στην
υλοποίηση σχεδίου για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
της, με στόχο την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πελατών και
συνεργατών της. Για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
του “Digital Insurer”, που αποτελεί πρωτεύοντα στρατηγικό
στόχο, έχουν υιοθετηθεί:

σύγχρονες τεχνικές project management
προηγμένα development standards
απλοποίηση διαδικασιών και προϊόντων. 

“Digital Insurer”, όσον αφορά στα
εργαλεία και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία
στους εργαζομένους, συνεργάτες
και πελάτες της, σημαίνει αποδο-
τικότητα της εργασίας και μείωση
του απαιτουμένου χρόνου για τη
διεκπεραίωση κάθε αιτήματος.
Η INTERAMERICAN μειώνει το λειτουργικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμά της μέσω της χρήσης τεχνολογιών, με τις οποί-
ες διασφαλίζεται αμεσότητα στην ασφαλιστική διαδικασία,
ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται δραστική μείωση αναλωσί-
μων και ενέργειας.

Το Βραβείο που δημιούργησε 
η νεαρή Μηλία γεωλόγος και
εικαστικός Σοφία Τραπατσέλη 
από πετρωμένη λάβα και χαλκό 
σε μια συμβολική σύνθεση 
που αναπαριστά 
την προστατευόμενη χλωρίδα 
και την μοναδική γεωφυσική
ταυτότητα της Μήλου.


