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Έργο ανθρώπινο και εορταστικό, για το ανθρώπινο δυναμικό της ERGO
Παρουσία του CEO κ. Θεόδωρου Κοκκάλα, του Γενικού Διευθυντή κ.
Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου και άλλων Μελών της Διοίκησης, η “ERGO
Ασφαλιστική” πραγματοποίησε και φέτος στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη τις καθιερωμένες εταιρικές εκδηλώσεις, με σκοπό την
ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό, στο πλαίσιο των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Στις εκδηλώσεις αυτές, ο κ. Κοκκάλας έκανε ένα σύντομο απολογισμό
του εταιρικού έργου στο έτος 2018, το οποίο, όπως υπογράμμισε,
αποτελεί ήδη έτος ορόσημο στην ιστορική διαδρομή της εταιρείας.
Επεσήμανε ότι το 2018 ήταν μια δύσκολη αλλά και επιτυχημένη
χρονιά, καθώς οι δυσκολίες και οι προκλήσεις συνοδεύθηκαν από
σημαντικά επιτεύγματα, όπως η ολοκλήρωση της απόλυτα επιτυχούς
συγχώνευσης με την ΑΤΕ Ασφαλιστική και η επέκταση της
αποκλειστικής συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι και το
έτος 2030. Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την
ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή τους στις εταιρικές επιτυχίες και
υπογράμμισε την ανάγκη οι προσπάθειες όλων να συνεχιστούν με
στόχο τη διατήρηση της κερδοφόρου ανάπτυξης και την περαιτέρω
ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας, προκειμένου η ERGO να
διατηρηθεί στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
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Ο κ. Χατζηπαναγιώτου, στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι
το υποκατάστημα της ERGO στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο
υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρείας στην Περιφέρεια και εξήρε την
ουσιαστική συμβολή του στην εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των
συνεργατών και πελατών της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα. Τέλος
επεσήμανε ότι, το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης θα παραμένει
ισχυρό και αποτελεσματικό για όσο διάστημα οι βασικοί συντελεστές
του, αλλά και το σύνολο των υπαλλήλων του θα εξακολουθήσουν να
αφουγκράζονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών
και των συνεργατών της ERGO.
Στην εκδήλωση της Αθήνας, η ERGO δια του κ. Κοκκάλα τίμησε για
την προσφορά τους, όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας που
συνταξιοδοτήθηκαν εντός του έτους 2018, στο πρόσωπο εκείνων εξ’
αυτών που προσέφεραν ουσιαστικό έργο στην εταιρεία από θέσεις
ευθύνης για περισσότερα από τριάντα χρόνια.
Τέλος, ο κ. Κοκκάλας απευθυνόμενος στον κ. Ιορδάνη Χατζηιωσήφ, ο
οποίος την 31/12/2018 ολοκληρώνει την πολυετή καριέρα του στην
ασφαλιστική αγορά, στην Αγροτική Ασφαλιστική και στην ERGO, τον
ευχαρίστησε “από καρδιάς” για την εποικοδομητική συνεργασία τους
και τη γενικότερη προσφορά του.
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Εκτός από τις εκδηλώσεις αυτές, η ERGO, πάντα στο πλαίσιο των
εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διοργάνωσε φέτος
για πρώτη φορά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και εορταστικές
εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων της. Τα παιδιά, ως
πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων αυτών, διασκέδασαν με την ψυχή
τους και παρήγαγαν Έργο ανθρώπινο και εορταστικό, παίζοντας
ταρανδομαχίες, κατασκευάζοντας στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο της εταιρείας, δοκιμάζοντας αχνιστές ζαχαρολιχουδιές και
παρακολουθώντας μαγικά “παιχνιδουργήματα”.
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
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

