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Η AIG χορηγός του Waste & Recycling Conference 2015 

 

ΑΘΗΝΑ, 3 Φεβρουαρίου 2015 – Η AIG ήταν ο χορηγός του Συνεδρίου «Waste & 

Recycling 2015» που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου από τη Boussias Conferences, 

µε στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο νευραλγικό θέµα της 

«κυκλικής οικονοµίας» και της ορθής διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων.  

Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου αλλά και φορέων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν το συνέδριο µε οµιλητές από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Μεταξύ των οµιλητών ήταν και ο κος Χρήστος Χασιώτης, Προϊστάµενος του 

Κλάδου Αστικής Ευθύνης, Περιβαλλοντικής Ευθύνης και Αεροπορικών Κινδύνων της AIG 

στην Ελλάδα. 

Στη διάρκεια της οµιλίας του µε θέµα «Ο ρόλος της Ασφάλισης: από τη ρύπανση των 

αποβλήτων στην υποβάθµιση των φυσικών πόρων», ο κύριος Χασιώτης έκανε λόγο για 

το φάσµα των ευθυνών που έχει µια επιχείρηση σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και το κόστος 

που αυτές συνεπάγονται. Μίλησε παράλληλα για το πώς η ασφαλιστική βιοµηχανία µπορεί να 

υποστηρίξει τη βιοµηχανική δραστηριότητα σε αυτό το σύνθετο ζήτηµα, αλλά και για τις λύσεις 

που παρέχει η AIG προς τις επιχειρήσεις.  

Ο κύριος Χασιώτης σχολίασε σχετικά: «Είναι η τρίτη χρονιά που η AIG συµµετέχει ως 

χορηγός στο Waste and Recycling Conference. Η µέχρι στιγµής εµπειρία µας έχει δείξει πως 

το συγκεκριµένο συνέδριο έχει εξελιχθεί σε µια εξαιρετική πλατφόρµα ανταλλαγής γνώσεων 

και βέλτιστων στο τόσο σηµαντικό ζήτηµα της κυκλικής οικονοµίας. Από την πλευρά της 

ασφάλισης, η AIG εδώ και χρόνια δηµιουργεί καινοτόµα προγράµµατα που στηρίζουν την 

προσπάθεια των επιχειρήσεων για ένα πιο ασφαλές µέλλον. Ένα από αυτά τα προγράµµατα 

είναι το EnviroPro, ένα καινοτόµο προϊόν που δηµιουργήθηκε µε γνώµονα τις διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος και ενσωµατώνει σε ένα ενιαίο 

συµβόλαιο τις καλύψεις για αστική και περιβαλλοντική ευθύνη.» 

 

 

Σχετικά µε το EnviroPro 

Το EnviroPro της AIG είναι ένα καινοτόµο προϊόν για την ελληνική αγορά που ενσωµατώνει 

σε ένα ενιαίο συµβόλαιο τις καλύψεις για αστική και περιβαλλοντική ευθύνη. Το πρόγραµµα 

δηµιουργήθηκε µε γνώµονα τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, σχετικά µε την ευθύνη 

πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηµίας. Καλύπτει όλους τους σχετικούς 

κινδύνους στους οποίους µπορεί να εκτεθεί µία εταιρία και να αναγκαστεί να αποζηµιώσει, 

είτε πρόκειται για µία µεγάλη βιοµηχανία είτε για µία µικρή επιχείρηση, µε ελληνική ή και µε 

διεθνή δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα και τις 

καλύψεις του επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσµο. 
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Σχετικά µε την AIG: 

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που 

εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν 

επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών 

ασφαλίσεων παγκοσµίως. Επιπλέον,  οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής 

και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του 

Τόκυο.  

Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και 

ένα βραβευµένο εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες. H AIG είναι η εµπορική 

ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc. που καλύπτει τους κλάδους 

περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του οµίλου 

American International Group, Inc. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site µας 

στη διεύθυνση www.aig.com.gr.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες 

του οµίλου American International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe 

Limited.  


