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Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας: Έργο θετικό από το ανθρώπινο δυναμικό της 

ERGO 
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Ξεπέρασε τις προσδοκίες για άλλη μια φορά η συμμετοχή του 

ανθρώπινου δυναμικού της ERGO στην Ημέρα Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας που οργάνωσε πρόσφατα η Εταιρεία. Το ανθρώπινο 

δυναμικότης ERGO συμμετέχει ενεργά και διαχρονικά στη μεγαλύτερη 

προσφορά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε συνάνθρωπό του. 

Η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, που έχει γίνει πια θεσμός τα στην 

ERGO καθώς πραγματοποιείται ανελλιπώς δύο φορές το χρόνο, έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος, που μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους αλλά 

κυρίως των συνανθρώπων μας. 

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας, η 

κινητή μονάδα του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 

Αλεξάνδρα, ανέλαβε την υλοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας για 

την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της ERGO. 

Με τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις 

εθελοντισμού ενισχύεται το ομαδικό πνεύμα και η δέσμευση για έναν 

κοινό σκοπό όχι μόνο σε επαγγελματικά αλλά και σε κοινωνικά 

θέματα. Επιπλέον επιβεβαιώνεται η υιοθέτηση των εταιρικών αξιών 

και η τήρηση της δέσμευσης όλης της Εταιρείας να ενεργεί με 

γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα. 

Με αφορμή τη δράση αυτή η Υπεύθυνη Διοργάνωσης της Ημέρας 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας και μέλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού  κυρία Παναγιώτα Σταμούλη δήλωσε ότι «η συμμετοχή έχει 

γίνει πλέον συνείδηση στους εργαζομένους μας, οι οποίοι με την 

ενεργή συνεισφορά τους αποδεικνύουν έμπρακτα ότι και σε θέματα 

κοινωνικής αλληλεγγύης η ERGO είναι μια ομάδα,  Η διάθεση 

μονάδων αίματος στις περιπτώσεις που κληθήκαμε να βοηθήσουμε 

ήταν άμεση και παροτρύνουμε συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό μας 

να συμμετέχει σε αυτό το Έργο Ζωής για την υποστήριξη των 

συνανθρώπων μας.» 

ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη 

Τηλ. +30 210 3705381 

Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO  

Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την 

Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και 

επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η 

ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους 

κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 42.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως 
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αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2017 η ERGO 

κατέγραψε 18.5 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε αντίστοιχο ποσό ως παροχές 

στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους 

παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.  

Περισσότερα στο www.ergo.com 

Η ERGO στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 

178 εκατομμύρια ευρώ το 2017 και περισσότερους από 700.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι 

αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της σε στενή συνεργασία με τους καταναλωτές. Υλοποιούμε το 

σύνθημά μας “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις 

ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό 

τρόπο και παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας. 

Περισσότερα στο www.ergohellas.gr 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε 

τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιρειών ERGO. Γνωστοί και άγνωστοι 

κίνδυνοι, αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές 

μεταξύ των εν λόγω δηλώσεων και της εξέλιξης των πραγματικών μεγεθών, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιρειών 

μας. Οι Εταιρείες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις 

προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις 
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