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The Insurance Perspective of Marine Disasters
The Swedish Club and SM Sigma Maritime share 
its experience and knowledge to Chios Marine Club members 

The Insurance Perspective of Marine Disasters
Το Swedish Club και η SM Sigma Maritime παρουσιάζουν την 
εμπειρία και γνώση τους στα μέλη του Chios Marine Club

A high profile presentation entitled “The Insurance Perspective of Marine 
Disasters” was organized by The Chios Marine Club in the warm and 
friendly atmosphere of the Angelicoussis Group Auditorium, on the 1st 
November 2017.  The event was sponsored by SM Sigma Maritime Tech-
nical Consultants and presented by The Swedish Club Greece.

Την 1η Νοεμβρίου 2017, η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων διοργάνωσε μια 
παρουσίαση ιδιαίτερου κύρους με τίτλο “ The Insurance Perspective of 
Marine Disasters” στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον του αμφιθεάτρου 
του Ομίλου Αγγελικούση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την 
ευγενική χορηγία της SM Sigma Maritime Technical Consultants και 
παρουσιάστηκε από το Swedish Club Greece.
Ο βασικός ομιλητής, κ. Στέλιος Μαγκανάρης, Fellow of the Associa-
tion of Average Adjusters, έδωσε μια συνολική εικόνα των αρχών 
και πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο των συμβάσεων 
ναυτασφαλίσεων. Ο κ. Μαγκανάρης συνέχισε την παρουσίασή του 
αναφερόμενος σε παραδείγματα πραγματικών καταστροφών προς 
μελέτη, όπου η ζημία εξεταζόταν υπό την οπτική γωνία των ασφαλιστών 
ενώ παράλληλα καταδεικνύονταν στην πράξη οι σύνθετες πτυχές του 
ζητήματος και τα σημεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή από τον κ. Κωνσταντίνο 
Βασιλειάδη, Πρόεδρο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, ο οποίος 
αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να διοργανώνονται περισσότερες 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις  καθώς με τον τρόπο αυτό η ναυτιλιακή 
κοινότητα λαμβάνει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
Μετά από τον κ. Βασιλειάδη, τον λόγο πήρε ο κ. Μάνος Στρογγυλός,  
Mechanical & Marine Engineer, Διευθυντής της SM Sigma Maritime 
Technical Consultants, ο οποίος συνεισέφερε στη συζήτηση με τις δικές 
του γνώσεις επί του θέματος, όπως αυτές αντλούνται από την εμπειρία 
και την εξειδίκευση που αποκόμισε κατά την επαγγελματική του πορεία 
τόσο ως αρχιμηχανικός όσο και ως ο πρώην Τεχνικός διευθυντής του 
The Swedish Club Greece.
Η κ. Μαρία Γιασσά, Senior Underwriter του Swedish Club Greece, 
προσέφερε μια ολοκληρωμένη περιγραφή της έως τώρα πορείας του 

The keynote speaker, Mr. Stelios Magkanaris, Fellow of the Association 
of Average Adjusters, provided an overview of the applicable policies 
and practices adopted in marine insurance contracts.  Mr Magkanaris 
continued with the presentation of real case studies where the casualty 
was viewed from the insurers’ perspective and the entailing complexities 
and considerations were demonstrated in practice.
The event began with a brief introduction by Mr. Konstantinos Vasilei-
adis, chairman of the Chios Marine Club, who addressed the importance 
of planning more events such as these, as they provide the shipping 
industry with specialized experience and knowledge.
Following Mr Vasileiadis was Mr. Manos Strongilos, Mechanical & Marine 
Engineer, director of SM Sigma Maritime Technical Consultants, who 
contributed with  his own insight on the subject evolving from the expe-
rience and expertise obtained during his career, both as a superintendent 
engineer and as the former Technical Manager of The Swedish Club 
Greece.
 Ms. Maria Yiassa, Senior Underwriter of the Swedish Club, offered a 
comprehensive description of The Swedish Club’s background and fields 
of activity in both the global and the Greek shipping communities.
On completion, Mr. Konstantinos Vasileiadis presented Ms. Yiassa and 
Mr. Magkanaris with the Chios Marine Club coat of arms, followed by 
a reception, sponsored by SM Sigma Maritime Technical Consultants 
where guests had the opportunity to discuss and exchange their experi-
ences on the interesting topics which were raised during the presenta-
tion.  

Swedish Club καθώς και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
τόσο στην παγκόσμια όσο και στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης τίμησε την 
κ. Γιασσά και τον κ. Μαγκανάρη με τον θυρεό της Ναυτιλιακής Λέσχης 
Χίων. Ακολούθησε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε με χορηγία της SM 
Sigma Maritime Technical Consultants, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 
εμπειρίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα ζητήματα που παρουσιάστηκαν 
νωρίτερα.
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