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Η ERGO Ασφαλιστική στηρίζει ενεργά το δρομικό κίνημα ως Μέγας Χορηγός του 

8ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 
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Μέγας Χορηγός του 8ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που διοργανώνει 

ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθήνας και την Περιφέρεια 

Αττικής ήταν για άλλη μια χρονιά η ERGO Ασφαλιστική. Περισσότεροι 

από 22.000 δρομείς πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας και η ΕRGO 

ήταν εκεί ως Μεγάλος Χορηγός για να παράσχει τις ασφαλιστικές της 

υπηρεσίες και να προστατεύσει το σύνολο των συμμετεχόντων από 

τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια των Αγώνων.  

Δρομείς όλων των ηλικιών κατέλαβαν από νωρίς το πρωί το κέντρο 

της πόλης για τον 8ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο 

δρομικό γεγονός της Άνοιξης. Λίγο πριν τις 9.00 όλοι ήταν στις θέσεις 

τους για τη στιγμή της εκκίνησης, την οποία έδωσαν ο Πρόεδρος του 

ΣΕΓΑΣ κος Κώστας Παναγόπουλος, ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών 

Λειτουργιών και Μέλος του ΔΣ της ERGO κος Στάθης Τσαούσης και 

εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου της Αθήνας και των 

αρμόδιων Υπουργείων. 

Η Εταιρεία είχε έντονη παρουσία στην αφετηρία και στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου οι 

δράσεις με παιχνίδια που προσέφερε τράβηξαν κυρίως την προσοχή 

χιλιάδων μικρών επισκεπτών. Η μεγάλη ομάδα εμψυχωτών της ERGO 

κατά μήκος όλης της αγωνιστικής διαδρομής ενθάρρυνε και 

υποστήριζε όλους τους δρομείς σε κάθε τους βήμα, μέχρι τον 

τερματισμό. Παράλληλα, έδωσε δυναμικό “παρών” και στο αγωνιστικό 

μέρος της διοργάνωσης με τη μεγαλύτερη ERGO Running Team που 

είχε ποτέ, η οποία αποτελείτο από 400 εργαζόμενους και συνεργάτες 

της εταιρείας. 

Η ERGO Ασφαλιστική, ως Μεγάλος Χορηγός του  ΣΕΓΑΣ, ενισχύει το 

σύνολο των αγώνων δρόμου που αυτός διοργανώνει. Όπως 

επεσήμανε κατά την απονομή των μεταλλίων στους πρώτους ο 

Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών και Μέλος του ΔΣ               

κ. Στάθης Τσαούσης: “η ERGO Ασφαλιστική έχει δεσμευθεί να 

στηρίζει κάθε έργο με αξία και ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα 

σπουδαίο έργο, που προβάλλει τις αξίες του αθλητισμού και του ευ 

αγωνίζεσθαι. Είναι τιμή μας λοιπόν να συμβάλουμε στη διοργάνωση 

αυτού του αθλητικού γεγονότος και να είμαστε ο Μέγας Χορηγός του 

Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο 

δρομικό αγώνα της χώρας, μια γιορτή του αθλητισμού, μια γιορτή της 

πόλης, που σηματοδοτεί και την έναρξη της άνοιξης. Πιστή λοιπόν 

στην υπόσχεσή της η ERGO να στηρίζει κάθε έργο με αξία, βρέθηκε 

για ακόμα μία φορά δίπλα στους ανθρώπους που προσπαθούν, σε 
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όσους θέτουν φιλόδοξους στόχους, με διάρκεια και απαιτήσεις 

αντοχής κι αυτό είναι το δικό της Έργο.”  

Μετά τον τερματισμό, όλη η “ομάδα ERGO”, δρομείς και εμψυχωτές, 

παρουσία στελεχών της Διοίκησης, συναντήθηκε για χαλάρωση και 

“διατροφική αποσυμπίεση” σε ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς 

πολυχώρο. 

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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