
 
 
 
   

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
     
Συνάντηση γνώσης για την εργασία και τους εργαζόμενους,              

με χορηγό την INTERAMERICAN 
 
 

Μια ημερίδα υψηλού ενδιαφέροντος για την αγορά εργασίας και τους 
εργαζόμενους υποστήριξε πρόσφατα ως χορηγός η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο 
της πολιτικής της για την ανάδειξη του κομβικού ρόλου των ανθρωπίνων πόρων 
στο επιχειρείν σε συνδυασμό με την κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων. 
 
“10 λόγοι για να είμαστε ξανά μαζί” ήταν ο τίτλος της ημερίδας, που οργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας, η οποία αναπτύχθηκε σε 
θέματα απασχόλησης και ανάπτυξης, εξελίξεων στο ασφαλιστικό, εργασιακής 
νομοθεσίας, επιδοτήσεων, εκπαίδευσης και παροχών για τους εργαζόμενους. 
Ιδιαίτερη σημασία είχε η προσέγγιση των ζητημάτων που απασχολούν το 
ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων από την άποψη της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, καθώς και η διάσταση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης. 
 
Το τελευταίο θέμα ανέπτυξε ο Γ. Πλωμαρίτης, Διευθυντής Πωλήσεων και Corporate 
Business της INTERAMERICAN, ο οποίος εστίασε στη αναγκαιότητα του 
συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης υπό τη σημερινή 
πραγματικότητα της κρίσης που διέρχεται η κοινωνική ασφάλιση. Ο ομιλητής, 
εξειδικεύοντας, αναφέρθηκε στην αντισταθμιστική δυναμική της ομαδικής 
ασφάλισης που μπορεί να παρέχει μια επιχείρηση στο προσωπικό της για σύνταξη, 
υγεία και λοιπές καλύψεις, ενώ ανέδειξε και τη λύση των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, που δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα για πολλούς λόγους. Ο κ. 
Πλωμαρίτης παρουσίασε ως case study το ΤΕΑ της INTERAMERICAN, που αριθμεί 
650 μέλη και διαχειρίζεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του περισσότερα από 6 
εκατ. ευρώ. Στο ταμείο η εταιρεία έχει σημαντική συμμετοχή στις εισφορές. 
 
Μεταξύ των ομιλητών της ημερίδας ήταν και οι Γ. Κουτρουμάνης, υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ρ. Σπυρόπουλος, διοικητής ΙΚΑ, Η. Κικίλιας, 
διοικητής ΟΑΕΔ, Ν. Αναλυτής, πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη κ.ά. 
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Φωτογραφία: Ο Γ. Πλωμαρίτης, Διευθυντής Πωλήσεων και Corporate Business 
της INTERAMERICAN, στο βήμα.  


