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 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Η ασυάλιση ομπρέλα προστασίας για κάθε επιχείρηση» 

 

Δλεκεξσηηθή εθδήισζε ζηε Θεζζαινλίθε 

 

Με κεγάιε επηηπρία νινθιεξψζεθε ε ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα «Η αζθάιηζε ηεο 

επηρείξεζεο» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο ε Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο θαη ην Δπαγγεικαηηθφ 

Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ Σχλδεζκν Βηνκεραληψλ Διιάδνο. 

 

Δπηρεηξεκαηίεο ηεο ζπκπξσηεχνπζαο είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ απφ 

δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο γηα ηηο ιχζεηο αζθάιηζεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο.   

 

Ο θ. Γηάλλεο Μαζνχηεο, Πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Θεζζαινλίθεο αλνίγνληαο ηελ εθδήισζε ηφληζε πσο ε άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν ην ζέκα 

ηεο εθδήισζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, θ. Ισάλλεο Φαηδεζενδνζίνπ 

ραηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε αλέθεξε πσο ε πξσηνβνπιία ηεο δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο 

απηήο ζηε Θεζζαινλίθε ζηνρεχεη λα απαληήζεη ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα γηαηί φιεο νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλεο θαη γηαηί πξέπεη ε αζθαιηζηηθή δηείζδπζε πνπ 

ζηελ Διιάδα παξακέλεη ρακειή, λα αγγίμεη ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Η αζθάιηζε είλαη 

απαξαίηεηνο ζχκκαρνο θάζε επηρεηξεκαηία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ε επηρείξεζή ηνπ 

ζα παξακείλεη ζηελ αγνξά. «Η Πνιηηεία πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ αζθάιηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη δίλνληαο θίλεηξα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο», 

θαηέιεμε ν θ. Φαηδεζενδνζίνπ.  

 

Αθνινχζεζε ν θ. Γηάλλεο Σηαχξνπ, Α’ Αληηπξφεδξνο – Δθηειεζηηθφο, ηνπ Σπλδέζκνπ 

Βηνκεραληψλ Διιάδνο. Τν λα είζαη αλαζθάιηζηνο επηρεηξεκαηίαο είλαη ηξαγηθά αλεχζπλν 

θαζψο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρνπλ θίλδπλνη θαη επζχλεο πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο, ην πεξηβάιινλ θ.ά.  Η Διιάδα ηεο 

θαλνληθφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κία Διιάδα πνπ ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζα πξνζεγγίδεη ηνπο 

επξσπατθνχο δείθηεο δηείζδπζεο, ζεκείσζε ν θ. Σηαχξνπ.  

 

Ο θ. Αιέμαλδξνο Σαξξεγεσξγίνπ, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ 

Διιάδνο ζηελ εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία ηφληζε πσο ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη 

απηά πνπ ρηίδεη κε θφπν θαη ε αζθάιηζε είλαη δίπια ζηελ επηρείξεζε γηα λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπλέρεηα θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα κεηά απφ κία δεκηά. Σε επίπεδν αμηνπηζηίαο 

ε αζθαιηζηηθή αγνξά είλαη πνιχ ηζρπξή. «Δίκαζηε ζε ζέζε λα ζαο θνηηάμνπκε ζηα κάηηα θαη 

λα είκαζηε δίπια ζαο γηα λα ζπκβνπιέςνπκε γηα ηηο θαιχηεξεο γηα εζάο ιχζεηο θαη λα 

πξνζηαηέςνπκε θάζε πηπρή ηεο επηρείξεζήο ζαο ηφζν σο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο φζν θαη σο 

δηακεζνιαβεηέο», αλέθεξε ν Πξφεδξνο ηεο ΔΑΔΔ. 

 

Σην θχξην κέξνο ησλ νκηιηψλ  νη πάλσ απφ 150 ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα 

ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο θ. Δξξίθν Μνάηζν, Μέινο Γ.Σ. & Πξφεδξν Δπηηξνπήο Πεξηνπζίαο, 

Αληαζθαιίζεσλ, Μεηαθνξψλ & Σθαθψλ ηεο ΔΑΔΔ, Παλαγηψηε Γεκεηξίνπ, Αληηπξφεδξν 

Γ.Σ. & Πξφεδξν Δπηηξνπήο Solvency II, Risk & Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΑΔΔ θαη Giuseppe 

Zorgno, Μέινο Γ.Σ & Πξφεδξν Δπηηξνπήο Αζηηθήο Δπζχλεο & Δπαγγεικαηηθψλ Δπζπλψλ 

ΔΑΔΔ γηα ηηο αζθαιίζεηο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο, αζηηθήο επζχλεο θαη επαγγεικαηηθψλ 

επζπλψλ θαη νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ δσήο/ ζπληάμεσλ/ πγείαο εξγαδνκέλσλ αληίζηνηρα. Οη 

ηξεηο νκηιεηέο θαηέιεμαλ πσο ε αζθάιηζε πξνζθέξεη εξεκία ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Πξψην 

ζηάδην γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο είλαη λα εληνπίζνπλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ηνπο απεηινχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο θαιχςνπλ κέζσ ηεο αζθάιηζεο αιιά θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

 

Κιείλνληαο ηνλ θχθιν ησλ νκηιηψλ, ν θ. Γεκήηξεο Γαβαιάθεο, Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ εζηίαζε ζην ξφιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή 

ν νπνίνο είλαη δίπια ζηνλ επηρεηξεκαηία ζε θάζε ζηάδην ηεο αζθαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο.   

 

Η εθδήισζε πνπ ζπληφληζε ν θ. Νίθνο Υπνθάληεο, Γεκνζηνγξάθνο έθιεηζε κε δσληαλή 

ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ νκηιεηψλ. 

  

Από το Ε.Ε.Α. 


