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                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(Ο.Α.Ε.Π)  με τον ομόλογο Οργανισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων  
Etihad Credit Insurance (ECI). 

 

 

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(Ο.Α.Ε.Π) του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον ομόλογο Οργανισμό των Η.Α.Ε Etihad 



Credit Insurance υπεγράφη την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στο EXPO 2020-Greek Pavilion 
στο Dubai. 

Σκοπός του μνημονίου είναι η ανάπτυξη μίας δημιουργικής και στενής συνεργασίας 
που θα αποφέρει πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Ειδικότερα, η ενίσχυση του εμπορίου  και 
η υποστήριξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων,  με χαρακτηριστικότερες τις ακόλουθες δράσεις: 

 

 Ανταλλαγή επιχειρηματικών πρακτικών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος 

όπως υπηρεσίες ασφάλισης, αντασφάλισης, χρηματοδότησης και εγγυήσεων 

για εξαγωγές αγαθών-υπηρεσιών και επενδύσεων.  

 

 Ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών στο πλαίσιο  διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου, για την πιστοληπτική ικανότητα αγοραστών που βρίσκονται 

αντίστοιχα στην Ελλάδα ή στα Η.Α.Ε.  

 

 Διοργάνωση επιχειρηματικών (Β2Β) συναντήσεων και εκδηλώσεων μεταξύ 

εξαγωγικών εταιρειών, εγκατεστημένων στην Ελλάδα και στα Η.Α.Ε σε 

πολλούς τομείς  όπως  η  γεωργία, οι  κατασκευές, οι βιομηχανίες χάλυβα και 

αλουμινίου, κεραμικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  διαχείρισης απορριμμάτων. 

 

 Διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και εύρεση ειδικών 

λύσεων τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο και στον τομέα των επενδύσεων. 
 

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) ο Γενικός Διευθυντής, Γρηγόρης Σταματόπουλος 
και εκ μέρους του Etihad Credit Insurance ο Διευθύνων Σύμβουλος Massimo Falcioni.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π)  

Γρηγόρης Σταματόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. « Μέσω της παραγωγής αμοιβαίων 

επιχειρηματικών ευκαιριών, αυξάνουμε τις προοπτικές διείσδυσης των Ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στα Η.Α.Ε.  Συνάψαμε μια σημαντική συμφωνία η οποία 

ενισχύει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Η.Α.Ε  και ταυτόχρονα αποτελεί 

για τον Ο.Α.Ε.Π την πρώτη από μια σειρά συνεργασιών που θα αναπτύξει στο πλαίσιο 

της επικείμενης μεταρρύθμισής του και της αναβάθμισης του ρόλου του την 

διασύνδεση των εξαγωγικών επιχειρήσεων με την παγκόσμια αγορά και την 

κινητοποίηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία ενός εθνικού παραγόμενου  

προϊόντος με διεθνή αξία». 



O Διευθύνων Σύμβουλος του Etihad Credit Insurance Massimo Falcioni δήλωσε: 

«Είμαστε ικανοποιημένοι για την σφυρηλάτηση αυτής της νέας συμμαχίας με τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων της Ελλάδας, η οποία θα 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών των Η.Α.Ε. Αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις των δύο χωρών να επεκταθούν σε παγκόσμια κλίμακα, υποστηριζόμενες  

από ένα ευρύ φάσμα λύσεων ασφάλισης πιστώσεων, επιστημονική ανάλυση της 

αγοράς και ευκολία πρόσβασης στο διεθνές εμπόριο. Θα προστατεύσει επίσης τις ΜμΕ 

και τις μεγάλες επιχειρήσεις τόσο από εμπορικούς όσο και από μη εμπορικούς 

κινδύνους που συναντούν στο επιχειρηματικό τους ταξίδι». 

Την υπογραφή του Μνημονίου χαιρέτισε από πλευράς του ο Γενικός Γραμματέας 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. 

Ιωάννης Σμυρλής, ως την έναρξη μίας νέας περιόδου για τον Οργανισμό, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έναν ξεκάθαρα εξωστρεφή προσανατολισμό με στόχο την 

αποτελεσματικότερη θωράκιση των ελληνικών εξαγωγών. Η ενίσχυση του ρόλου του 

ΟΑΕΠ και η ανάδειξή του σε βασικό εργαλείο για την στήριξη και προώθηση των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων έρχεται ως απτό αποτέλεσμα της απόφασης της 

Κυβέρνησης για συγκέντρωση υπό το Υπουργείο Εξωτερικών όλων των δομών 

εξωστρέφειας. 

Για ερωτήσεις μέσων ενημέρωσης , επικοινωνήστε με: Δάφνη Γρηγοριάδη, Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας T: (+30) 211 996 6222 | E: d.grigoriadi@oaep.gr 


