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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η εταιρία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» ιδρύθηκε το 1970 στην Ελλάδα και έχει την 

έδρα της επί των οδών Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, στην περιοχή των Αθηνών. Η 

Εταιρία διατηρεί αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών και λειτουργεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4364/2016. 

 

 

ΟΡΑΜΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Το Όραμα της Εταιρίας επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

πελατών, των συνεργατών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την επίτευξη 

θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων παράλληλα με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, 

την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών με ταυτόχρονη απλοποίηση και αναβάθμιση 

των εσωτερικών λειτουργειών μεταξύ των τμημάτων, τη διαρκή παρακολούθηση του 

επιπέδου ικανοποίησης των ασφαλισμένων και του ανθρώπινου δυναμικού της, την 

επιβράβευση των συνεργατών της καθώς και την αξιοποίηση των υπαρχουσών 

τεχνολογικών δυνατοτήτων.  

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η Εταιρία λειτουργεί με γνώμονα τόσο την ευημερία του συνόλου της κοινωνίας όσο 

και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, τους ασφαλισμένους, 

τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.  

Στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρία στηρίζεται στους ακόλουθους 

πυλώνες: 

Πλήρους συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία, διαμορφώνοντας συνθήκες 

διαφάνειας και ακεραιότητας μεταξύ των διαδικασιών. 

Διαρκούς επίβλεψης και αξιολόγησης της λειτουργίας όλων των διαδικασιών, οι 

οποίες αφορούν υπάρχουσες υποδομές, ψηφιακά συστήματα και παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

Καταγραφής των ανωτέρω αποτελεσμάτων και σύνταξης σχετικών αναφορών, με τις 

οποίες ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ατλαντικής Ένωσης είναι το ανώτατο όργανο 

της Εταιρίας και είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για την εκλογή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που κατά 

κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ 

εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει 

τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και εφαρμόζει την στρατηγική της Εταιρίας με στόχο 

την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης περιγράφονται στο 

Καταστατικό της Εταιρίας.  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Η Εταιρία αναλαμβάνει κινδύνους κατά ασφαλίσεων Ζωής και κατά ασφαλίσεων 

Γενικών Κλάδων. Τα ασφαλιστικά της προϊόντα διατίθενται στην Ελλάδα. 

Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχονται  από την Εταιρία, καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα ασφαλιστικών αναγκών σε πολλούς τομείς όπως το αυτοκίνητο, η υγεία, η 

ζωή, η κατοικία, οι μεταφορές. 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κανάλια διανομής για την προώθηση των 

ασφαλιστικών υπηρεσιών της: τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τις 

Διαδικτυακές Πωλήσεις.   

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ  

Η Ατλαντική Ένωση, στα πλαίσια της διαρκούς κοινωνικής της δράσης, 

πραγματοποίησε το 2021 μία σειρά ενεργειών συμβάλλοντας τα μέγιστα στην 

ανακούφιση διαφόρων πληττόμενων κοινωνικών ομάδων και συμβάλλοντας επίσης 

στην προαγωγή της εκπαίδευσης στους νέους. 

• Η Εταιρία, με αίσθημα ευθύνης και συμπαράστασης στους ανθρώπους που 

κινδύνεψαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι περιουσίες τους από τις φονικές 

πυρκαγιές σε Αττική και Εύβοια, εντός των 10 πρώτων ωρών από το ξέσπαμα 

των πυρκαγιών, προχώρησε στην λήψη μέτρων εξυπηρέτησης και 

υποστήριξης των πληγέντων. 

• Η Ατλαντική Ένωση ενίσχυσε το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο της 

Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ασχολείται με διάφορες δράσεις, και 

συμπεριλαμβάνει θέματα όπως το  περιβάλλον, η κλιματικής αλλαγή, η 

κοινωνική  ευθύνη, η ενέργεια.  
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ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Covid 19 

Η Εταιρία στάθηκε δίπλα στους ασφαλισμένους της, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες για 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τεστ ανίχνευσης του ιού και 

κατά συνέπεια να αποζημιωθούν. 

Η Εταιρία στα πλαίσια της καταπολέμησης της εξάπλωσης της νόσου Covid 19, 

εφαρμόσε καθεστώς τηλεργασίας στην πλειοψηφία των υπαλλήλων. 

Επιπλέον, διενεργούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα μοριακά τεστ ανίχνευσης του 

ιού στους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονταν με φυσική παρουσία στην Εταιρία.  

Τέλος, προχώρησε σε απολύμανση των χώρων εργασίας διατηρώντας ασφαλές και 

πλήρως λειτουργικό το εργασιακό περιβάλλον για το ανθρώπινο δυναμικό της. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Ατλαντική Ένωση, στην προσπάθεια της περιορισμού της ρύπανσης και της 

μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

• Η Ατλαντική Ένωση χρησιμοποιεί μόνο λαμπτήρες τεχνολογίας led, στο 

κεντρικό κτιριακό συγκρότημα της Εταιρίας, καθώς και στα υποκαταστήματα 

σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τη  

δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, λόγω 

της φωτεινότητας αλλά και της μείωσης της θερμοκρασίας των γραφείων. 

• Η Εταιρία κατανοώντας τη σημασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον, 

ανακυκλώνει καθημερινά σε ειδικούς κάδους, χαρτί και πλαστικό. Επίσης, με 

την εφαρμογή της τηλεργασίας , λόγω των έκτακτων συνθηκών Covid 19, στη 

πλειοψηφία του προσωπικού της, έγινε για το 2021 εξοικονόμηση σε έγχαρτη 

ύλη. 

• Η Εταιρία έχει διαμορφώσει όλο το κεντρικό της κτίριο περιμετρικά με 

παρτέρια πρασίνου. 

• Η Ατλαντική Ένωση, στηρίζοντας τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης 

και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν (χαμηλή εκπομπή ρύπων, 

περισορισμένη  ηχορύπανση, χαμηλότερο κόστος συντήρησης) ασφαλίζει 

ηλεκτρικά αυτοκινήτα. 

• Η Εταιρία,   έχει δημιουργήσει προϊόν για την ασφάλιση περιβαλλοντικής 

ευθύνης , η οποία καλύπτει την εκ του του Νόμου αστική  ευθύνη του λήπτη 

της ασφάλισης και των προστηθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη 

ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος, οποιασδήποτε μορφής (accidental 

pollution), κατά τη δραστηριότητα της συλλογής (φόρτωσης και εκφόρτωσης) 

και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων (“ο ρυπαίνων πληρώνει”). 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

H ενίσχυση της απευθείας μορφής ασφάλισης, η ταυτόχρονη ανάπτυξη των 

παραδοσιακών δικτύων πωλήσεων στη λογική της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας, η έξοδος από τα ζημιογόνα προϊόντα και από δραστηριότητες 

που δεν ευθυγραμμίζονται με τον επιχειρησιακό κορμό της, η στροφή στην 

απλοποίηση προϊόντων και λειτουργικών δραστηριοτήτων με μοχλό την τεχνολογία, 

οδηγούν την Εταιρία στη νέα εποχή. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η Εταιρία να 

διαγράφει συνεχώς μια ανοδική πορεία στον Ασφαλιστικό κλάδο, αυξάνοντας τα 

οικονομικά της μεγέθη με στόχο την περαιτέρω κάλυψη των κεφαλαιακών της 

απαιτήσεων και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία. Η θετική εξέλιξη των 

οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, οι επιτυχείς επενδύσεις σε χρεόγραφα, σε 

συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση και συγκράτηση των γενικών εξόδων είχε σαν 

αποτέλεσμα μία ακόμα θετική χρονιά με σημαντικά κέρδη προ φόρων, 

ακολουθώντας την κερδοφόρα παράδοση των τελευταίων 32 ετών. 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί επιχειρησιακό σχέδιο εκκένωσης του κεντρικού της κτιρίου σε 

περιπτώσεις έντονης σεισμικής δραστηριότητας και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 

 


