
 

True Leaders Awards 2014: Σταθερά ανάμεσα στους 
ηγέτες η Generali 

 

 

 

Το επιστέγασμα της σταθερής αναπτυξιακής της 

πορείας αποτελεί η ιδιαίτερα τιμητική βράβευση  True 

Leader 2014, που έλαβε η Generali Hellas από την 

ICAP. 

 

Τα βραβεία Τrue Leaders 2014 απένειμαν ο Υπουργός 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος 

Σταθάκης και κορυφαία στελέχη ελληνικών 

επιχειρηματικών φορέων σε μία λαμπρή τελετή, στις  

27 Οκτωβρίου 2015, στο κτήμα Νησίς. 

 

Τον κορυφαίο θεσμό True Leaders, έχουν θέσει υπό 

την Αιγίδα τους το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Επισημαίνεται ότι η ICAP Group, 

είναι η μοναδική εταιρεία αναγνωρισμένη ως Rating 

Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών & Αγορών (ESMA). 

 

Η Generali Hellas ξεχώρισε μεταξύ 22.000 εταιρειών, 

και κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στις 54 ηγετικές 

εταιρείες, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τα κριτήρια: της λειτουργικής κερδοφορίας, της ενίσχυσης 

της απασχόλησης, της αύξησης του κύκλου εργασιών και της πιστοληπτικής τους ικανότητας 

σύμφωνα με το ICAP Credit Score. Σύμφωνα με την κατάταξη η Generali: 

 

 Συμπεριλαμβάνεται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες, με βάση τα στοιχεία της έκδοσης 

Business Leaders in Greece (κριτήριο κατάταξης το EBITDA) – Business Leaders in 

Greece 2014. 

 Συγκαταλέγεται στις 500 Εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και έχει 

αυξήσει το προσωπικό της - Leading Employers 2014. 

 Βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου της, με βάση τον κύκλο εργασιών της. 

                 

Από την πλευρά της Generali Hellas το βραβείο παρέλαβε o Διευθυντής Πωλήσεων κ. Μιχάλης 

Σωτηράκος. Σχολιάζοντας τη βράβευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas κ. Πάνος 

Δημητρίου δήλωσε: «Η διάκριση επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία της Generali Hellas σε 

ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Μία πορεία που είναι προς όφελος των ασφαλισμένων, των 

συνεργατών, των εργαζόμενων και των μετόχων της εταιρείας. Συμπληρώνοντας 130 χρόνια στην 

ελληνική ασφαλιστική αγορά και στηριζόμενη στην τεχνογνωσία ενός διεθνούς ιστορικού Ομίλου, 

η Generali Hellas ανανεώνεται συνεχώς επενδύοντας στην τεχνολογία (Digitalization) τα 

καινοτόμα προγράμματα (Innovation) και την άριστη εξυπηρέτηση (Services), με στόχο να 

αποτελεί την πρώτη επιλογή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλισμένων». 

 

 
 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2014 κυμάνθηκαν στα €70 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 
78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και 72 εκατομμύρια πελάτες, σε πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος 
κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία όλο και πιο σημαντική θέση στις 
αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε 
στις 50 πιο έξυπνες εταιρείες του κόσμου, σύμφωνα με την Τεχνολογική Επιθεώρηση - Technology 
Review του MIT, αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που κατάφερε να συμπεριληφθεί 
στη λίστα.  
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