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Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε πως από 19 Οκτωβρίου 2022, εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρίας μας Contract AE, ο Αναλογιστής Γιάννης Περιστέρης, ως μη εκτελεστικό μέλος. 
 
Ο κ Μπουτάκης Δημήτριος, σύμβουλος διοίκησης και ιδρυτής της εταιρίας,  δήλωσε σχετικά: 
 
«Γνωρίζω τον Γιάννη Περιστέρη από το 1992 και από τότε μας συνδέει μια στενή φιλία, η οποία έχει 
σφυρηλατηθεί όλα αυτά τα χρόνια τόσο σε επαγγελματικό, όσο (και κυρίως) σε προσωπικό επίπεδο. 
 
Η επιστημονική του κατάρτιση είναι γνωστή σε όλους (BSc στα Μαθηματικά, από το Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1972 και BSc/Honors στην Αναλογιστική Επιστήμη, από το City 
University of London το 1978). 
 
Η ασφαλιστική του εμπειρία είναι αξιοσημείωτη, καθώς ξεκίνησε το 1973 στην ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ, αρχικά ως 
υπάλληλος της Δ/νσης Αναλογισμού και στη συνέχεια (1982 - 1991) ως διοικητικό στέλεχος της Δ/νσης 
Εμπορικής και Δικτύου, με κύρια ευθύνη την δημιουργία και ανάπτυξη του σύγχρονου εταιρικού της 
δικτύου Agency. 
 
Την περίοδο 1991 – 2005 μεταπήδησε στην Allianz AEAZ ως Διευθυντής Κλάδου Ζωής και Υπεύθυνος 
Αναλογιστής, ενώ την περίοδο 2005 – 2008 συνέχισε, υπό την ίδια ιδιότητα, στην Alpha Ασφαλιστική και 
μετέπειτα στην ΑΧΑ Ασφαλιστική. 
 
Την περίοδο 2008 – 2014 βρέθηκε στην La Vie ΑΕΑΕΥ, αρχικά ως Σύμβουλος Διοίκησης (2008 – 2011) και 
στη συνέχεια (2011 – 2014) ως Υπεύθυνος Διοίκησης. 
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 και μέχρι την έναρξη της εκκαθάρισής της (21/02/2014) ορίστηκε από την ΤτΕ στην 
ίδια ασφαλιστική εταιρία ως Επίτροπος. 
 
Από το 2014 μέχρι και σήμερα ασχολείται ως Σύμβουλος Αναλογιστής, με κυριότερη ενασχόληση την 
συνεργασία του (2014 – σήμερα) με την South Eastern Insurance Broker και κατ’ επέκταση με τα Lloyds of 
London, για την δημιουργία, τιμολόγηση, σύνταξη ασφαλιστικών όρων και παρακολούθηση του 
ασφαλιστικού προγράμματος υγείας με τίτλο «Flexible Health». 
 
Σε ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, (15/12/2015 – 15/05/2017) ορίστηκε από την ΤτΕ στις ασφαλιστικές 
εταιρίες International Life AEAZ και international Life ΑΕΓΑ αρχικά ως Επίτροπος και στην συνέχεια 
(11/02/2016 – 15/05/2017) ως Ασφαλιστικός τους Διαχειριστής. 
 
Τα τελευταία 3,5 χρόνια σχολιάζει επίκαιρα θέματα σημαντικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και τα 
περισσότερα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα ασφαλιστικά περιοδικά «Next Deal» & «NAI» του εκδοτικού 
ομίλου SPIROU EDITIONS. 
 
Η διοίκηση και το προσωπικό της Contract AE ευχόμαστε ολόψυχα στο κ Περιστέρη,  καλή επιτυχία στην νέα 
του απασχόληση και εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι η συμμετοχή του θα ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη». 

 


