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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΑΕΚ, 
κ ΣΤΕΦΗΣ ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ  PwC 

 
 
 
Φίλη Έφορος Ασφαλίσεων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλοι συνάδελφοι  
 
Σας καλωσορίζω, στη σημερινή εκδήλωση που θα ασχοληθεί με δύο πολύ σημαντικά 
θέματα: τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα καθήκοντα του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και τις Απαιτήσεις Δημοσιοποίησης της 
έκθεσης Φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. Να μου επιτρέψετε 
ωστόσο Ιδιαίτερα να καλωσορίσω τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των μελών μας 
που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, μιας και είναι η πρώτη μας εκδήλωση 
που πραγματοποιείται και με δική τους συμμετοχή. 
 
Η εκδήλωση οργανώνεται σε συνεργασία με την PWC, που για άλλη μια φορά στηρίζει 
το έργο του Συνδέσμου μας, στα θέματα πληροφόρησης και εκπαίδευσης των μελών 
του και μοιράζεται μαζί μας την τεράστια γνώση και ειδίκευση που διαθέτει στα θέματα 
αυτά και την οποία ιδιαίτερα ευχαριστώ.  
 
Ιδιαίτερη αναφορά αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω στην κα Ανδρούλλα Πίττα, που 
συνεργάστηκε στενά μαζί μας για την επιτυχή διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.  
 
Όπως γνωρίζετε, τα θέματα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων 
βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών νέων ρυθμίσεων, λόγω της ανάγκης που προέκυψε 
μετά την οικονομική κρίση για σωστή λειτουργία και κυρίως για διάφανη διαχείριση των 
επιχειρήσεων. Στόχος η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και η διασφάλιση με 
κάθε λεπτομέρεια του έλεγχου και της διαφάνειας στην απεικόνιση της δράσης των 
επιχειρήσεων. 
 
Στα πλαίσια αυτών των αναγκών, εγκρίθηκαν και ισχύουν αρκετές νομοθεσίες, μεταξύ 
των οποίων πιο πρόσφατα η γνωστή σε όλους μας εναρμονιστική νομοθεσία περί 
Φερεγγυότητας (Solvency II). Κεντρική στόχευση όλου αυτού του νομοθετικού 
οπλοστασίου είναι η διασφάλιση ισχυρής διακυβέρνησης για τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, δηλαδή η δημιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για να 
έχουμε υγιείς και σύγχρονες από κάθε πλευρά ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
 
Οι επιδιώξεις αυτές, ενισχύονται περισσότερο, τώρα, με νέες ρυθμίσεις που εισάγονται 
με εναρμονιστική νομοθεσία και αφορούν  τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Με τις νέες αυτές 
ρυθμίσεις, στοχεύεται η βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου των επιχειρήσεων, σε 
τρόπο ώστε η διακυβέρνηση τους να αποβαίνει  αποτελεσματικότερη και να ενισχύεται η 
επιχειρηματικότητα, γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας. 
 
Στη καρδιά  των αλλαγών, βρίσκονται οι Επιτροπές Ελέγχου, σε συνάρτηση πάντοτε με 
τη δράση των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων. 
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Πτυχές, όπως ο ρόλος, η δράση, και οι μεθοδολογίες λειτουργίας των Επιτροπών 
Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων, καλύπτονται σε λεπτομέρεια και επάρκεια 
στις νέες ρυθμίσεις, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
καλύτερων αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα θέματα της ποιότητας ελέγχου. 
 
Το πλαίσιο των νέων αυτών νομοθετικών αλλαγών, που αφορά το σημαντικό ρόλο των 
Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων στην επίτευξη των στόχων 
αυτών, θα μας παρουσιάσουν και θα μας αναλύσουν σήμερα εκλεκτοί ομιλητές από τη 
Pwc. 
 
Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη 
Φερεγγυότητα ΙΙ, σε σχέση με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης φερεγγυότητας και 
χρηματοοικονομικής κατάστασης. Όπως είναι γνωστό οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τη 
διαφάνεια και την ορθή πληροφόρηση του κοινού, την ενίσχυση της  αξιοπιστίας των 
εταιρειών και  την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις ασφαλιστικές εταιρείες . 
 
Σας αφήνω λοιπόν να μοιραστείτε τις γνώσεις τους αφού πρώτα τους ευχαριστήσω που 
αποδέχθηκαν την πρόσκληση να μας μιλήσουν γι αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα.   
Ευχαριστίες εκφράζω και σε όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα στην εκδήλωση 
μας. 
 
Εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την επιτυχία της εκδήλωσης μας, σας εύχομαι καλή 
εργασία και μια καλή μέρα.   

 
 
 
 
 

Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


