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ERGO Ασφαλιστική: “30 Χρόνια Έργο” 
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Η ERGO, σε μια εξαιρετικής οργάνωσης εκδήλωση προς τιμή των 

Συνεργατών της, γιόρτασε φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα 

τριάντα (30) χρόνια ενεργούς παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς 

στην ελληνική αγορά, ενώπιον 1.500 και πλέον προσκεκλημένων της. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι του Ομίλου ERGO, 

θεσμικών φορέων της ασφαλιστικής αγοράς και της Τράπεζας 

Πειραιώς, στρατηγικού συνεργάτη της ERGO, καθώς και στελέχη της  

εταιρείας. 

 

Η  εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα “30 χρόνια Έργο” ξεκίνησε με ένα 

επετειακό video αφιερωμένο στην ίδρυση και την ιδιαίτερα 

αναπτυξιακή πορεία της ERGO στην Ελλάδα, με αναφορά στους 

εκάστοτε επικεφαλής της, που με το έργο τους συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση της σημερινής ERGO.  

 

Στη συνέχεια, ο κ. Andree Moschner, Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου 

ERGO και επικείμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ERGO Ελλάδος, 

εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη πορεία της ERGO 

στην Ελλάδα, αναγνώρισε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες 

εταιρείες του Ομίλου και συνεχάρη τη Διοίκηση, τους συνεργάτες και 

τους εργαζομένους της εταιρείας για τα εντυπωσιακά επιτεύγματα 

τους. Ειδικότερα ανέφερε ότι, “Η ERGO Ελλάδας την χρονιά που 

πέρασε κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την ενσωμάτωση της 

ΑΤΕ Ασφαλιστικής, να ανανεώσει τη συνεργασία της με την Τράπεζα 

Πειραιώς μέχρι το 2030, αλλά κυρίως να μετατρέψει την κρίση σε 

ευκαιρία επιτυγχάνοντας εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα. Η 

ERGO Ελλάδας έχει να επιδείξει μια κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία 

ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς, οι οποίες δεν 

ήταν και οι πιο εύκολες. Κατόρθωσε να αναδειχθεί ηγέτιδα δύναμη 

στους κλάδους κατά Ζημιών διατηρώντας παράλληλα σημαντικό 

μερίδιο στους κλάδους Ζωής και Υγείας και αυτό είναι αποτέλεσμα 

σκληρής και συστηματικής ομαδικής δουλειάς και αποτελεσματικής 

καθοδήγησης και διαχείρισης από την ηγετική ομάδα.” 

 

Ακολούθως, ο CEO της ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος 

Κοκκάλας σε μια σύντομη αναφορά του στο παρελθόν και στις 

δυσκολίες που χρειάσθηκε να αντιμετωπισθούν στην 30χρονη 

πορεία της εταιρείας τόνισε: “Πολλά από αυτά που έπρεπε να 

κάνουμε, ανησυχούσαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Τελικά, 

όμως τα καταφέραμε μαθαίνοντας κυρίως από τα λάθη μας χωρίς 

όμως να ξεχνάμε και τις σημαντικές επιτυχίες μας σε όλη αυτή 
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την περίοδο. Διαμορφώσαμε μία εταιρεία με τις καλύτερες 

προοπτικές στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ανεξαρτήτως των 

δυσκολιών της ελληνικής οικονομίας. Πάγια δέσμευσή μας είναι 

ό,τι κάνουμε να δημιουργεί αξία στους πελάτες μας, στους 

συνεργάτες μας, στους εργαζόμενους της εταιρεία μας, στους 

μετόχους μας και σε τελική ανάλυση στην κοινωνία”. 

 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη βράβευση των πρωταγωνιστών 

της σειράς των τηλεοπτικών επεισοδίων με τον τίτλο “Ένα Έργο, 

μια ιστορία”, μιας πρωτοβουλίας της ERGO που κέρδισε τις 

εντυπώσεις στο χώρο της επικοινωνίας, άγγιξε τις καρδιές των 

τηλεθεατών και άλλαξε θεαματικά την αντίληψη του κοινού για το 

πώς μπορεί να σκέφτεται και να λειτουργεί μια ασφαλιστική 

εταιρεία. Η ERGO δια του κ. Κοκκάλα, ευχαρίστησε και τίμησε 

τους πρωταγωνιστές της σειράς αυτής για τη συγκίνηση και την 

έμπνευση που μας χάρισαν μέσα από το έργο τους, ενώ 

βράβευσε και τον Μάριο Γκολέμη, ασφαλιστικό διαμεσολαβητή 

και συνεργάτη της ERGO, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό έργο, ένα 

Έργο Ψυχής, αφού αν και με κινητικά προβλήματα, είναι μέλος 

της ERGO Running Team και μετέχει τα τελευταία χρόνια μαζί με 

τους συνοδούς του στην κλασική διαδρομή του Mαραθώνιου 

δρόμου με σύνθημα “Μια Αστραπή η Ζωή, μα προλαβαίνουμε”.  

 

Τέλος, το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με τη 

βράβευση των κορυφαίων συνεργατών όλων των δικτύων 

πωλήσεων της ERGO, που διακρίθηκαν το περασμένο έτος για 

τις επιδόσεις τους, ενώ απονεμήθηκε και τιμητική διάκριση στην 

Τράπεζα Πειραιώς, για την ιδιαίτερα επιτυχή συνεργασία της.  

 

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης τις εντυπώσεις έκλεψε η 

διακεκριμένη ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα, η οποία με τη 

συνοδεία της 30μελούς συμφωνικής ορχήστρας “Καμεράτα 

Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής” ερμήνευσε μεγάλες 

ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες και με τη μελωδική ερμηνεία της, 

την εκφραστικότητά της και την υπέροχη σκηνική της παρουσία, 

γοήτευσε τους προσκεκλημένους, που έμειναν με τις καλύτερες 

εντυπώσεις, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι στην επόμενη 30ετία η 

προσφορά της ERGO στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμη 

περισσότερο σημαντική και ουσιαστική. 
 
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 30 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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