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Editorial

Αγαπητοί Συνεργάτες

Από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VΙCTORIA του 1989 στην ERGO του 2019. Τρεις γενιές
Ασφαλιστών άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν έντονα το αποτύπωμα και το στίγμα
τους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά υπηρετώντας την ασφαλιστική ιδέα με έναν
ουσιαστικό όσο και ξεχωριστό τρόπο.
Στη διαδρομή αυτή μια οργανωμένη, υγιής, με εξαιρετική φήμη εταιρεία που είχε ως
έδρα της τη Θεσσαλονίκη, ενσωμάτωσε στο επαγγελματικό DNA της τα συστατικά
και άλλων σημαντικών ασφαλιστικών οργανισμών όπως της ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΕΡ, της
IMPERIO και πιο πρόσφατα της ΑΤΕ, με αποτέλεσμα να πρωτοστατήσει 30 χρόνια
μετά στην ασφαλιστική αγορά, καταλαμβάνοντας ηγετική πλέον θέση.
Και δεν μπορούμε παρά να είμαστε όλοι μας υπερήφανοι, όλοι όσοι εργαστήκαμε
από μία ώρα έως και μια ζωή για να επιτύχουμε το όνομα αυτής της εταιρείας να
ταυτιστεί :

Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO

• Με το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματιών ασφαλιστών, που είναι σε θέση να καλύψει
κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη που αφορά τη ζωή, την υγεία και την περιουσία.
• Με το πιο ισχυρό και οργανωμένο Bancassuarance μέσα από το δίκτυο της Τράπεζας
Πειραιώς.
• Με την μεγαλύτερη και επιτυχή συγχώνευση ασφαλιστικών εταιρειών στην ελληνική
ασφαλιστική ιστορία.
• Με μια αδιαμφισβήτητη αναπτυξιακή προοπτική σε ένα δύσκολο και διαρκώς
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η εταιρεία μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες άλλαζε, μεγάλωνε, ωρίμαζε. Αποκτούσε
ολοένα και περισσότερες φιλοδοξίες. Φιλοδοξίες που συνεχώς ανανεώνονταν λόγω
της εμφάνισης νέων προκλήσεων.
Ποιος ήταν όμως ο καταλυτικός, ο καθοριστικός παράγοντας για αυτή την διαρκή
εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας ;
Ήταν η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη των μετόχων που είδαν ευκαιρίες και όχι
εμπόδια, η εμπιστοσύνη των πελατών που εκτίμησαν την αλήθεια και τη συνέπεια,
η εμπιστοσύνη των συνεργατών που αναγνώρισαν το πραγματικό ενδιαφέρον και
την αγωνία όλων μας για διαρκή βελτίωση, η εμπιστοσύνη του προσωπικού μας που
ανταπέδωσε τον αγώνα μας για ένα άρτιο περιβάλλον εργασίας.
Εδώ και τρεις δεκαετίες ασφαλιστές αλλά πάνω από όλα σημαντικοί άνθρωποι
έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις για να συνθέσουν μέρα με τη μέρα, χρόνο
με τον χρόνο έναν κορυφαίο ασφαλιστικό οργανισμό.
Και αυτό δεν γίνεται φυσικά χωρίς όραμα, χωρίς προσπάθεια, χωρίς ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ
όλων μας, το ΕΡΓΟ όλων σας.
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Μια τηλεοπτική εκπομπή με σημαντικά έργα αποφασισμένων
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“Ένα Έργο, μια ιστορία”, της ERGO Ασφαλιστικής, που
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άλλο. Γράφει ο Γιώργος Λογοθέτης - Επιθεωρητής Ανάπτυξης

Copyright
Oλόκληρη η δημοσιευμένη ύλη του περιοδικού
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας
και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της ή
αναδημοσίευσή της εν γένει, με οποιοδήποτε
γραπτό, οπτικό ή ακουστικό μέσο χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια της ERGO

	
Ενεργητική ακρόαση. Η ικανότητα να αισθάνεσαι μέσα από τον
Πωλήσεων της Διεύθυνσης Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών.
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ERGO History

Κλείσαμε τα 30 μας χρόνια.
Μοιάζουμε με τους τριαντάρηδες
που είναι γεμάτοι δύναμη,
αποφασιστικότητα και νέα σχέδια

Ν

έοι ακόμη στην ψυχή και στο μυαλό,
αλλά ταυτόχρονα ώριμοι μετά από
30 χρόνια σοβαρής εμπειρίας σε μια
ιδιαίτερα απαιτητική αγορά όπως η ασφαλιστική.
Αρκετά τολμηροί και καινοτόμοι αλλά ταυτόχρονα
προσεκτικοί και προσγειωμένοι.
Κλείσαμε τα 30 μας χρόνια. Αυτός ο αριθμός που
σήμερα μας καθορίζει είναι πράγματι μαγικός. Μας
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δίνει τη δυνατότητα να νιώθουμε την κάθε μέρα σαν
ένα νέο ξεκίνημα που κουβαλάει όμως τη γνώση και τη
σοφία μιας σημαντικής επαγγελματικής διαδρομής.
Τριάντα χρόνια μετά ατενίζουμε το μέλλον με την
αισιοδοξία και το πάθος του τριαντάρη που θέλει να
δημιουργήσει, να κτίσει, να εδραιώσει.
Και έτσι θα συνεχίσουμε να νιώθουμε και στα 40 και
στα 50 …και γιατί όχι και στα 60 μας χρόνια!
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Andree Moschner, Μέλος του ΔΣ του Ομίλου ERGO

ERGO Ασφαλιστική: “30 Χρόνια Έργο”
Η ERGO, στη φετινή ετήσια εορταστική εκδήλωση Συνεργατών γιόρτασε τα 30

χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα με μια εξαιρετική διοργάνωση στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών με την παρουσία περισσότερων από 1.500 προσκεκλημένους.

Σ

υγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι
του Ομίλου, των θεσμικών φορέων της
ασφαλιστικής αγοράς, εργαζόμενοι
και φυσικά, συνεργάτες από το εταιρικό και
το ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων καθώς και
υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς,
στρατηγικού συνεργάτη της ERGO στο
Bancassurance.
Η εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα “30 χρόνια
Έργο” ξεκίνησε με ένα επετειακό video
αφιερωμένο στα 30 χρόνια παρουσίας και
προσφοράς της ERGO στη χώρα, στο οποίο
παρουσιάσθηκαν όλα τα ορόσημα αυτής
της τριαντάχρονης πορείας της καθώς και
οι επικεφαλής της, που με το έργο τους
σηματοδότησαν και θεμελίωσαν την εξέλιξη της
εταιρείας.
Αμέσως μετά ο CEO της εταιρείας κ. Θεόδωρος
Κοκκάλας παρουσίασε τον κ. Andree Moschner,
μέλος του ΔΣ του Ομίλου ERGO και ανακοίνωσε

magazine

ότι σύντομα θα αναλάβει και τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της ERGO Ελλάδος. Στην
ομιλία του ο κ. Andree Moschner εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη
πορεία της ERGO Ελλάδας όλα αυτά τα
χρόνια αναγνωρίζοντας οτι είναι μια από τις
σημαντικότερες εταιρείες του Ομίλου και
συνεχάρη τους ανθρώπους της Διοίκησης, τους
εργαζομένους αλλά και τους συνεργάτες της
εταιρείας για τα εντυπωσιακά επιτεύγματά
τους το 2018. “Η ERGO Ελλάδος τη 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 μέσα
από τα κανάλια διανομής της”, σημείωσε και
συνέχισε λέγοντας: “Η ERGO Ελλάδος έχει μια
κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία ανεξάρτητα από
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Ο κος. Φώτης Οικονομόπουλος (Συντονιστής Διευθυντής του

Ο κος. Ιωάννης Συρίγος (Συντονιστής Διευθυντής του

Εταιρικού Δικτύου) με τους Συνεργάτες του

Εταιρικού Δικτύου) με τους Συνεργάτες του

τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς, οι οποίες δεν
ήταν και οι πιο εύκολες. Κατόρθωσε να αναδειχθεί
ηγέτης της αγοράς στους κλάδους κατά Ζημιών
αποκτώντας 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.”
Ο CEO της ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος
Κοκκάλας στην ομιλία του κάνοντας μια σύντομη
αναδρομή στο παρελθόν και αναφερόμενος στις

magazine

δυσκολίες που χρειάσθηκε να αντιμετωπισθούν στην
30χρονη ιστορία 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
αυτήν την περίοδο. Φτιάξαμε 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 σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
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Ιωάννης Κανάτας & Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου

Ηλίας Ιωάννου & Θεόδωρος Κοκκάλας

Στάθης Τσαούσης, Θεόδωρος Κοκκάλας,

Andree Moschner & Θεόδωρος Κοκκάλας

Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου
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δηλαδή στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας,
τους εργαζομένους μας, τους μετόχους μας και σε
τελική ανάλυση στην κοινωνία”.
Η βραδιά συνεχίστηκε με μια ξεχωριστή βράβευση,
αυτή των πρωταγωνιστών της σειράς επεισοδίων
“Ένα Έργο, μια ιστορία”, μιας πρωτοβουλίας της
ERGO που κυριάρχησε στο χώρο της επικοινωνίας
αγγίζοντας 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 ευχαρίστησε
και τίμησε τους πρωταγωνιστές για τη συγκίνηση,
τη χαρά και την έμπνευση που μας χάρισαν
μέσα από τα έργα τους, ενώ βράβευσε κι έναν
άνθρωπο με ξεχωριστό έργο, Ένα Έργο Ψυχής,
τον Μάριο Γκολέμη, ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
και συνεργάτη της εταιρείας. Ο κ. Γκολέμης, αν
και με κινητικά προβλήματα, είναι μέλος της
ERGO Running Team και μετέχει τα τελευταία
χρόνια μαζί με τους συνοδούς του στην κλασική
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Η εντυπωσιακή Φωτεινή Δάρρα μάγεψε το κοινό της εκδήλωσης
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διαδρομή του Mαραθώνιου δρόμου με σύνθημα
“Μια Αστραπή η Ζωή, μα προλαβαίνουμε”.
Τέλος, η εταιρεία επιβράβευσε τους κορυφαίους
συνεργάτες της τόσο του εταιρικού όσο και
του ανεξάρτητου δικτύου πωλήσεων που
διακρίθηκαν το περασμένο έτος για το υψηλό
τους χαρτοφυλάκιο, αλλά και ως διακεκριμένοι
και VIP συνεργάτες, ενώ δόθηκε και τιμητική
διάκριση στην Τράπεζα Πειραιώς, ως στρατηγικού
συνεργάτη της.
Την εκδήλωση πλαισίωσε ως παρουσιάστρια
η κα Μπέτυ Μαγγίρα. Tο μουσικό μέρος
ανέλαβε η διακεκριμένη ερμηνεύτρια Φωτεινή
Δάρρα, η οποία με τη συνοδεία της συμφωνικής
ορχήστρας “Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της
Μουσικής” ερμήνευσε μεγάλες ελληνικές και
διεθνείς επιτυχίες. Η μελωδική ερμηνεία της,
η εκφραστικότητά και η υπέροχη σκηνική της
παρουσία γοήτευσαν τους προσκεκλημένους
της εταιρείας και τους άφησαν με τις καλύτερες
εντυπώσεις.
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Βραβεύσεις της ERGO
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Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου
Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3ος Συντονιστής Διευθυντής Ανάπτυξης

2ος Συντονιστής Διευθυντής Ανάπτυξης

1ος Συντονιστής Διευθυντής Ανάπτυξης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

3ος Συντονιστής Διευθυντής

2ος Συντονιστής Διευθυντής

1ος Συντονιστής Διευθυντής

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3ος Συντονιστής Ομάδας

2ος Συντονιστής Ομάδας

1ος Συντονιστής Ομάδας
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ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3ος Νέος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

2ος Νέος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

1ος Νέος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

2ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

1ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΟΜΑΔΙΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΒΡΑΒΕΊΟΥ ΥΨΗΛΟΎ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
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Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου
Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

DEAL INSURANCE & REAL ESTATE

DEAL INSURANCE & REAL ESTATE

MARSH Ε.Π.Ε. - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε.

ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.

ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΑΛΑΜΑ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΛΑΜΑ»

ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.

magazine
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COSMOS UNION INSURANCE BROKERS I.K.E.

PROMIST INSURANCE AND FINANCE A.E.

ΟΜΑΔΙΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΒΡΑΒΕΊΟΥ ΥΨΗΛΟΎ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

ΝΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

GLOBALIS A.E.

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ

Βραβείο Διακεκριμένου Συνεργάτη 		

GENESIS A.E. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

(ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)
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ΜΕΛΑΚΟΠΙΔΗΣ Ι.Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

magazine

Cover story

ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΙΝΑΡΑΚΗ ΓΩΓΩ

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
ΒΡΑΒΕΊΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ

Βραβείο VIP Συνεργάτη

ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.

magazine

ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Μ.Α.

MARSH Ε.Π.Ε. - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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NAK KATSIBERIS INS.BROKERS A.E.

ΝΤΟΙΜΑΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΒΡΑΒΕΊΟΥ VIP ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ

Ειδικές Βραβεύσεις

ΒΡΆΒΕΥΣΗ ΜΆΡΙΟΥ ΓΚΟΛΈΜΗ, ΈΡΓΟ ΨΥΧΉΣ

ΟΜΑΔΙΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΉ ΒΡΆΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ
ΕΠΕΙΣΟΔΊΩΝ ΈΝΑ ΈΡΓΟ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ

22 ❘

Τεύχος 13, Καλοκαίρι 2019

magazine

In brief

Στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο
όλων των Οικονομικών
Διευθυντών του Ομίλου ERGO
Την Αθήνα και την ERGO Ελλάδος επέλεξε ο Όμιλος ERGO για τη

διοργάνωση του International CFO Meeting, του ετήσιου διεθνούς

συνεδρίου όλων των Οικονομικών Διευθυντών των εταιρειών του Ομίλου.

Σ

το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ERGO συμμετείχαν
περισσότεροι από 25 Οικονομικοί Διευθυντές
των κυριότερων εταιρειών του Ομίλου ERGO, οι
οποίοι συζήτησαν αναλυτικά όλα τα επίκαιρα
θέματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο
διεθνώς. Αναλύθηκαν οι τάσεις που επικρατούν
στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη

magazine

έμφαση δόθηκε σε θέματα εφαρμογής των νέων
λογιστικών προτύπων IFRS 9 & 17, καινοτομίας
και ψηφιοποίησης, καθώς και κανονιστικής
συμμόρφωσης.
Οι επικεφαλής των Οικονομικών Διευθύνσεων
του Ομίλου των εταιρειών ERGO εργάστηκαν
σε μικρότερες ομάδες στο πλαίσιο ενός ειδικού
Workshop με θέμα “Data universe at ERGO”,
εστιάζοντας στα “Μεγάλα δεδομένα: και πώς να
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Στιγμιότυπα από το επίσημο δείπνο του συνεδρίου και τη βράβευση του Dr. Cristoph Jurecka που τον Ιανουάριο του 2019
προήχθη σε CFO του ομίλου της Munich Re
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κατανοήσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε”.
Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Διευθυντές του
Ομίλου παρακολούθησαν την παρουσίαση από
τον Διευθυντή Τομέα Χρηματοοικονομικών και
Διοικητικών Λειτουργιών κ. Δήμο Πολυμενίδη της
ERGO Ελλάδος, ως επιτυχημένου case study λόγω
της κερδοφόρου δραστηριότητάς της και της
αναπτυξιακής πορείας της, παρά την οικονομική
κρίση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
Τιμώμενο πρόσωπο στο πλαίσιο του συνεδρίου
ήταν ο CFO του Ομίλου ERGO Dr. Christoph Jurecka,
ο οποίος από τον Ιανουάριο 2019 προήχθη στην
θέση του CFO στον όμιλο της Munich Re.
Στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου που παρέθεσε
ο CEO της ERGO Ελλάδος κ. Θεόδωρος Κοκκάλας,
στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του αναφέρθηκε
στην ιδιαίτερα γόνιμη και παραγωγική συνεργασία
που είχε με τον CFO του Ομίλου ERGO Dr.
Christoph Jurecka, ο οποίος είναι και πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της ERGO Ελλάδος. Ο

magazine

κ. Κοκκάλας εξήρε “την ωριμότητα με την οποία
αντιμετώπιζε όλα τα θέματα” και τον ευχαρίστησε
ιδιαιτέρως για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο
πρόσωπό του αλλά και στις διοικητικές ομάδες
σε Ελλάδα και Τουρκία. Έκλεισε την ομιλία του
δηλώνοντας χαρακτηριστικά “θα μας λείψεις,
αλλά είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη νέα θέση
που αναλαμβάνεις ως CFO της Munich Re και σου
ευχόμαστε καλή τύχη”. Εμφανώς συγκινημένος
υπήρξε στην τοποθέτησή του και ο Dr. Christoph
Jurecka, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Κοκκάλα για
την δημιουργική και αποτελεσματική κοινή πορεία
τους στο ΔΣ της Ελλάδος και τα στελέχη του Ομίλου
για τα θερμά τους λόγια και την αποτελεσματική
συνεργασία τους. Τόνισε ότι αποχωρεί από τη θέση
του στην ERGO σε μια περίοδο που ο Όμιλος έχει
σημειώσει σημαντική πρόοδο και είναι σίγουρος ότι
η ομάδα των Οικονομικών Διευθυντών του Ομίλου
είναι πολύ καλά προετοιμασμένη για το μέλλον και
τις προκλήσεις της αγοράς. 
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ERGO Domus

Η έξυπνη πρόταση για
το σπίτι σας.

Προφυλάσσει την κατοικία σας από τον πιο
απλό έως τον πιο σύνθετο κίνδυνο.
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Ο κος Στάθης Τσαούσης παραλαμβάνει το βραβείο για την ERGO

Η ERGO αναδεικνύεται True
Leader για 5η συνεχόμενη χρονιά
Τη διάκριση “True Leader” απέσπασε για 5η συνεχόμενη χρονιά η ERGO
στον αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης των υγιών επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων στη χώρα μας “True Leader 2017”, που διοργανώνει η
ICAP Group.

Τ

α βραβεία “True Leader” που έχει
θεσμοθετήσει η Icap από το 2011,
απονέμονται στις εταιρείες και
στους Ομίλους που συνδυάζουν τέσσερα
αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια:
τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα, την
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την
ηγετική θέση στον κλάδο και την υψηλή
πιστοληπτική ικανότητα (ICAP Credit Score).
Οι εταιρείες που πληρούν αυτά τα κριτήρια
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκδοση
“Business Leaders”. Ειδικότερα και μέσα
από ένα σύνολο 15.000 επιχειρήσεων που
εξετάστηκαν για το 2017, μόνο 61 εταιρείες

magazine

και 9 Όμιλοι πέτυχαν να διακριθούν
ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα σε όλα τα
κριτήρια που χρησιμοποιεί η ICAP για τον
θεσμό αυτό δηλαδή με βάση τα κέρδη
EBITDA, τον αριθμό προσωπικού, τη θέση της
στον κλάδο από πλευράς κύκλου εργασιών
και τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής της
ικανότητας (ICAP Score).
Η διάκρισή της ως “True Leader”
συγκαταλέγει την ERGO
• Στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου της με
βάση τον κύκλο εργασιών.
• Στις εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική
διαβάθμιση με βάση το δείκτη ICAP Score
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(Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).
• Στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες για το 2017.
• Στις 500 εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό
προσωπικού που κατά το 2017 αυξήθηκε σε
σχέση με το 2016.
Η βράβευση της ERGO πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο επίσημης τελετής, γιορτής του
υγιούς επιχειρείν, όπου παραβρέθηκαν 300
περίπου υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων, αλλά και των σημαντικότερων
φορέων επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
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Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Τομέα
Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ. Στάθης
Τσαούσης, ο οποίος σε δήλωσή του υπογράμμισε
ότι “η σημαντική αυτή βράβευση της ERGO για
5η συνεχόμενη χρονιά, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά
και ενθάρρυνση να συνεχίσουμε την στρατηγική
ανάπτυξής μας η οποία μας έχει αποφέρει
θετικά αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια. Να
ευχαριστήσω τους Διαμεσολαβητές Συνεργάτες
μας και το Προσωπικό της εταιρείας που
συμβάλλουν στις επιτυχίες μας αυτές.”

magazine
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Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας:
Έργο θετικό από το ανθρώπινο
δυναμικό της ERGO

Ξ

επέρασε 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

magazine

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.»
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Ένα Έργο, μια ιστορία.
Μια σειρά-ντοκιμαντέρ με σημαντικά
έργα αποφασισμένων ανθρώπων,
από την ERGO Ασφαλιστική
H σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο “Ένα Έργο, μια ιστορία”, της ERGO

Ασφαλιστικής, που προβλήθηκε πρόσφατα από την ελληνική τηλεόραση,

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και κατάφερε να «κερδίσει» την προσοχή αλλά
και τις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού.

Η

ERGO ανέδειξε και επιβράβευσε το έργο 12
καθημερινών, αλλά ξεχωριστών ανθρώπων,
οι οποίοι υπερβαίνοντας τα καθιερωμένα,
κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή
συνανθρώπων μας με το έργο τους. Αυτό έγινε μέσα
από μια σειρά 12 πεντάλεπτων εκπομπών, με τίτλο
«Ένα Έργο, μια ιστορία», που προβλήθηκαν από το
τηλεοπτικό κανάλι του ΣΚΑΪ.
Κάθε εκπομπή είχε τον δικό της πρωταγωνιστή, τον
οποίο ακολουθούσε στον χώρο του αναδεικνύοντας
το έργο του. Γνωρίσαμε έτσι τη δράση του μέσα από
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τη δική του αφήγηση και τις συνεντεύξεις ανθρώπων
του περιβάλλοντός του. Στο τέλος κάθε επεισοδίου
η εταιρεία μας επιβράβευε τον πρωταγωνιστή ή την
ομάδα που εκπροσωπεί, με μέσα που συμβάλλουν στη
συνέχιση του έργου του.
Οι πρωταγωνιστές της σειράς δεν είναι ήρωες,
τολμηροί ακτιβιστές, χαρισματικοί καλλιτέχνες ή
επιστήμονες. Είναι άνθρωποι που επέλεξαν στην
καθημερινότητά τους να κάνουν τα πράγματα λίγο
διαφορετικά, προσφέροντας βοήθεια, ξεπερνώντας
εμπόδια, αλλάζοντας νοοτροπίες και συμβάλλοντας
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σε ένα καλύτερο αύριο. Άνθρωποι που
μπορεί -και θέλουμε- να ταυτιστεί μαζί
τους o καθένας από εμάς.
Η επιλογή προσώπων και έργων για
τις 12 εκπομπές, έγινε με βάση τους
τομείς δραστηριοποίησης μας και τις
αξίες μας όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η
αγροτική ανάπτυξη, ο εθελοντισμός και
η συνεισφορά στην κοινωνία.
Την εκπομπή παρουσίασαν δημοφιλείς
προσωπικότητες από διαφορετικούς
χώρους, όπως ηθοποιοί, δημοσιογράφοι,
μουσικοί και σεφ. Κάθε παρουσιαστής
γνώρισε, αγάπησε και επέλεξε ο ίδιος να
παρουσιάσει τη συγκεκριμένη ιστορία.
Ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα
Εμπορικών Λειτουργιών της εταιρείας
δήλωσε σχετικά: “Η επικοινωνιακή αυτή
ενέργεια αποτελεί εξέλιξη της εταιρικής
μας καμπάνιας «Ανθρώπων Έργα»,
και μέσα από αυτήν η υπόσχεσή της
εταιρείας «έργο μας να διατηρήσουμε το
έργο σου σταθερό» γίνεται πράξη. Σε μία
εποχή όπου η ανάγκη για έργα και όχι
για λόγια φαντάζει πιο επιτακτική από
ποτέ, άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα
μας, ανάμεσά μας, ξεχωρίζουν μέσα από
τις πράξεις τους, αποτελώντας φωτεινά
παραδείγματα. Θέλουμε να αναδείξουμε
και να διαδώσουμε το έργο αυτών των
ανθρώπων, που με μικρές ή μεγαλύτερες
υπερβάσεις δίνουν ένα ξεχωριστό
μήνυμα προσφοράς και αισιοδοξίας στην
ελληνική κοινωνία.”
Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι πλέον
διαθέσιμα στο WEB TV του ΣΚΑΪ και στο
ergohellas.gr
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Επετειακή γιορτή για τους
εργαζόμενους της ERGO

Μ

ε αφορμή τα 30 χρόνια επιτυχημένης
παρουσίας της στην Ελλάδα, η ERGO
πραγματοποίησε φέτος μία ξεχωριστή
εορταστική εκδήλωση για το προσωπικό της.
Ρόλο οικοδεσπότη σε αυτή την ξεχωριστή
βραδιά είχαν ο CEO κ. Θεόδωρος Κοκκάλας και
τα μέλη της Διοικητικής ομάδας αλλά κυρίως
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που με δημιουργικούς
και διαδραστικούς τρόπους εκφράσανε τον
ενθουσιασμό τους και την αγάπη τους για την
εταιρεία τους. Συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα
είχαν την ευκαιρία για μία ακόμη χρονιά να
ανταλλάξουν εμπειρίες και εικόνες, να γεμίσουν
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με όμορφα μηνύματα το πάνελ που είχε στηθεί
για να αφήσουν ανεξίτηλες τις ευχές και τις
σκέψεις τους με αφορμή τη σημαντική αυτή
επέτειο. Στο photo-booth δόθηκε η μεγάλη μάχη
της πόζας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα
φωτογραφικό ενθύμιο για να θυμούνται αυτές
τις ξεχωριστές στιγμές. Η μουσική, ο χορός και
οι εκπλήξεις δεν έλειψαν ούτε και φέτος και η
βραδιά στέφθηκε με επιτυχία καθώς η ευχάριστη
διάθεση, οι πρωτότυπες ιδέες της διοργάνωσης
και το κέφι περίσσευαν, για ακόμα μία χρονιά.
Στο τέλος της βραδιάς η ευχή ήταν μόνο μία!
ERGO να τα εκατοστίσεις!
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Γράφει ο ΚΏΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒΌΠΟΥΛΟΣ,
(ILU, FA, SOC, MRKG, NLP, MC, Gestalt) Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της ERGO ΗELLAS

Το κατάστημα θα μείνει
κλειστό λόγω απογραφής!

Α

υτή την ταμπέλα θα τη δούμε σε
πολλά μαγαζιά τις πρώτες μέρες του
χρόνου. Πράγματι, όλες οι επιχειρήσεις
τότε κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς που
πέρασε. «Πως πήγαν οι πωλήσεις; τα κέρδη;
οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σωστές; οι
στόχοι επιτεύχθηκαν; Γιατί είχαμε ζημιές;» κλπ.
Να κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι μας,
όχι μόνο τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου,
αλλά κάθε τέλος του μήνα, κάθε τέλος της
εβδομάδας, κάθε τέλος της ημέρας!

Τη δική μας απογραφή! Και στη συνέχεια να
σκεφτούμε τι πρέπει να γίνει στη νέα χρονιά, στο
νέο μήνα, την νέα εβδομάδα, την επόμενη ημέρα
και ποιους στόχους πρέπει να βάλουμε για να
υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα!
Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον εαυτό μας:
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• Πως πήγε ο μήνας που έφυγε;
• Πως ήταν οι σκέψεις και οι πράξεις μας για
την οικογένειά μας, τη δουλειά μας, τους
ανθρώπους γενικά;
• Πόσο συνεπείς και πόσο εξυπηρετικοί ήμασταν
στις υποχρεώσεις μας;
• Είχαμε βάλει συγκεκριμένους στόχους;
• Ήταν μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί;
• Τους είχαμε συμφωνήσει με τα αγαπημένα μας
πρόσωπα, που θα μας παρακινούσαν να τους
πετύχουμε;
• Ποια ήταν τα κίνητρά μας για τους στόχους
μας;
• Οι στόχοι μας είχαν ημερομηνία λήξης ή ήταν
απλά επιθυμίες;
• Είχαμε προβλέψει τα πιθανά εμπόδια;
• Κάναμε διορθωτικές κινήσεις;
• Τι δώρο κάναμε στον εαυτό μας όταν πετύχαμε
τον στόχο του μήνα που πέρασε, το πρώτο
σκαλοπατάκι, που θα μας οδηγούσε στον
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τελικό στόχο του έτους;
• Εμείς οι πωλητές, κάναμε τις προσπάθειες που
έπρεπε;
• Ποιο αντιβιοτικό «ΝΑΙ» πήραμε, όταν κάποιοι μας
έδιναν το μικρόβιο του «ΟΧΙ» ;
• Είχαμε και τηρούσαμε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο,
μηνιαίο πρόγραμμά μας;
• Γιατί έφυγε ο Χ Πελάτης; Γιατί έμεινε ο Ψ Πελάτης;
• Γιατί ο Α Πελάτης μου έδωσε δύο συστάσεις; Γιατί
ο Β Πελάτης το απέφυγε;
• Γιατί έκλεισα εκείνη την πώληση; Γιατί δεν έκλεισα
την άλλη;
• Πώς και γιατί πέτυχα το ταξίδι της Εταιρείας μου;
Γιατί δεν πέτυχα το ταξίδι της Εταιρείας;
• Συνεργάστηκα με τους Συναδέλφους μου, αλλά και
με τον Διευθυντή μου;
• Συνέχισα να αυξάνω τη γνώση μου; Είμαι τακτικός
στο γραφείο, παρακολουθώ τα σεμινάρια στην
εκπαίδευση;
• Mήπως ξέχασα να τηλεφωνήσω σε εκείνον τον
Πελάτη που το αστέρι του, η κόρη του, είχε
γενέθλια; και...μήπως;…μήπως;…μήπως;..μήπως;…
Ας δούμε λοιπόν τι πήγε καλά και τι όχι. Ας
κρατήσουμε τα θετικά. Ας προσπαθήσουμε να
δούμε τι πήγε λάθος σε αυτό που δεν καταφέραμε
και ας προχωρήσουμε παρακάτω!
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Ας βάλουμε νέους στόχους για τη νέα εβδομάδα,
τον νέο μήνα, τη νέα χρονιά. Ας θυμηθούμε ότι
«η Ιθάκη» είναι εκεί και μας περιμένει! Συνεχώς
μαθαίνουμε από το ταξίδι μας προς τα εκεί!
Η αγάπη σε αυτό που κάνουμε, η πίστη μας, η
φαντασία, η σιδερένια θέληση και η ΕΛΠΙΔΑ μας
σίγουρα θα μας οδηγήσουν εκεί. Το μυστικό της
επιτυχίας δεν είναι να κάνεις αυτό που σου αρέσει,
αλλά να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Μην ξεχνάτε
ότι «στο τέλος του μήνα, της εβδομάδας, της
ημέρας θυμάμαι. Και στην αρχή του μήνα, της
εβδομάδας, της ημέρας ΕΛΠΙΖΩ!»
Ένας αθλητής που θέλει να γίνει πρωταθλητής,
όταν ξεκινάει την προετοιμασία του, βάζει υψηλούς
στόχους που θα τον βοηθήσουν να κατακτήσει το
ψηλότερο σκαλί στο βάθρο!
Μην ξεχνάτε: Η ζωή είναι σαν μια κοντή κουβέρτα.
Την τραβάς προς τα πάνω και μένουν έξω οι
πατούσες σου, την τραβάς προς τα κάτω και
κρυώνει ο ώμος σου, μόνο οι πρόσχαροι και
δημιουργικοί άνθρωποι λυγίζουν τα γόνατα και
περνούν άνετα τη νύχτα.
Κάντε λοιπόν τη δική σας απογραφή ΤΩΡΑ! Βάλτε
το καινούργιο σας όνειρο και καταγράψτε τα
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βήματα δράσης σας! Είναι σίγουρο ότι οι υπόλοιποι
μήνες του 2019 θα σας φέρoυν ό,τι δεν σας
έφερε το 2018! Ο W. Disney έλεγε κάποτε ότι το
πρώτο βήμα στην επιτυχία είναι το όνειρο, γιατί
“Ό,τι μπορείς να ονειρευτείς μπορείς και να το
πραγματοποιήσεις”.
Μην ξεχνάτε ότι δεν ήρθε το END, γιατί ξέρετε ότι
ενώ για κάποιους το «END» σημαίνει «Τέλος», για
κάποιους άλλους σημαίνει «EFFORTS NEVER DIE» (Οι
προσπάθειες δεν πεθαίνουν ποτέ) και ενώ το «NO»
για κάποιους σημαίνει «ΟΧΙ», για άλλους σημαίνει
«NEXT OPPORTUNITY» (Επόμενη Ευκαιρία).
Εξ΄άλλου όταν κάτι τελειώνει και δεν έχει καλό τέλος,
σημαίνει ότι δεν τελείωσε και ξεκινάμε πάλι από την
αρχή! Έτσι και ΕΣΥ! Βάλε τους δικούς σου στόχους
για το νέο μήνα, που θα σε εμπνεύσουν και θα σε
παρακινήσουν να κατακτήσεις το νέο σου όνειρο!
Η κατάκτηση των στόχων έρχεται μόνο όταν είσαι
σε μια συνεχή καθημερινή εγρήγορση, που περνά
μέσα από: Σωστό προγραμματισμό-Αντικειμενική
αξιολόγηση-Μεθοδικότητα και Συνεργασία! Η
αγάπη μας για αυτό που κάνουμε, η εμπιστοσύνη
στην εταιρεία μας, η επιμονή στη διάδοση
του λειτουργήματός μας, τα προβλήματα που
αντιμετωπίσαμε, θα μας οδηγήσουν στο δρόμο της
επιτυχίας.
Η τέχνη της ζωής δεν είναι να εξαλείψουμε τα
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προβλήματά μας, αλλά να ωριμάζουμε μέσα από
αυτά.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ : ΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΝ
ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!
Ας κάνουμε λοιπόν την επόμενη προσπάθεια γιατί
έχουμε μια νέα ευκαιρία! Και δεν ξεχνάμε ότι η
Θεά Ευκαιρία έχει μαλλιά μόνο μπροστά, για να
την αρπάξουμε όταν περνά από μπροστά μας και
καθόλου μαλλιά πίσω …γιατί πλέον είναι αργά και
έχει φύγει!
Εξ΄άλλου ο William James (1842-1910) μας άφησε
μία ευχή: «Να έχουμε τη δύναμη να αποδεχτούμε
εκείνα τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε,
το θάρρος και την τόλμη να αλλάζουμε εκείνα
που μπορούμε να αλλάξουμε και τη σοφία να
καταλαβαίνουμε και να ξεχωρίζουμε τα πρώτα από
τα δεύτερα».
Ας αδράξουμε την ημέρα λοιπόν, όπως μας είπε ο
Οράτιος και ας πάμε μπροστά!
Κ Α Λ Η ΑΠ Ο Γ Ρ Α Φ Η !!
Με ΚΑΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!
(... Σας αφήνω για να κάνω και εγώ τη δική μου
απογραφή!)
Πάντα στη διάθεσή σας.
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Νέα εφαρμογή ERGO Drive&Win
για ασφαλείς διαδρομές

H

ERGO Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της διαρκούς
προσπάθειας για βελτίωση των υπηρεσιών
που προσφέρει στους ασφαλισμένους της,
αξιοποιεί την τηλεματική τεχνολογία και θέτει στη
διάθεσή τους τη νέα καινοτόμο εφαρμογή ERGO
Drive&Win.
Η εφαρμογή είναι δημιούργημα της OSeven, μίας
πρωτοπόρου ελληνικής τεχνολογικής εταιρείας που
εξειδικεύεται σε λύσεις τηλεματικής και αναλύσεις
οδηγικής συμπεριφοράς. Είναι διαθέσιμη για Αndroid
και IOS Smartphones μέσω των υπηρεσιών Google Play
και Αpp Store αντίστοιχα, απευθύνεται σε όλους τους
κατόχους και οδηγούς Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης
(EIX) αυτοκινήτου και μέσα από ένα σύγχρονο και
φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, τους επιτρέπει
να βελτιώνουν την οδηγική τους συμπεριφορά και
παράλληλα να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη.
Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ERGO Drive&Win
βαθμολογεί την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη,
βοηθώντας και παρακινώντας τον να βελτιώνει
διαρκώς το προφίλ της οδήγησής του. Με τη νέα
εφαρμογή της ERGO, ο οδηγός ενημερώνεται στο τέλος
κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά,
όπως είναι για παράδειγμα η απότομη επιτάχυνση
και επιβράδυνση του αυτοκινήτου, η χρήση κινητού

magazine

τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης, αλλά και η υπέρβαση
των ορίων ταχύτητας, λαμβάνοντας μια βαθμολογία
από 0 έως 100. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να
αντιληφθεί άμεσα τα αδύνατα σημεία στον τρόπο
οδήγησής του και να τα βελτιώσει στην αμέσως
επόμενη διαδρομή. Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί ακόμη
να δει αν θέλει πώς διαμορφώνεται η οδηγική του
συμπεριφορά διαχρονικά, αλλά και να τη συγκρίνει με
αυτήν άλλων οδηγών.
Ο χρήστης της εφαρμογής όχι μόνο γίνεται καλύτερος
οδηγός με οικολογική συνείδηση, αλλά κερδίζει και
αρκετές παροχές από την εταιρεία. Το ERGO Drive&Win
μεταφράζει την ασφαλή οδήγηση σε ERGO Stars, τα
οποία εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις έως και 20%
στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, είτε
κατά τη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
αυτοκινήτου είτε κατά την ανανέωση των υφιστάμενων
ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου των ασφαλισμένων μας,
καθώς και σε ERGO SafeMiles, τα οποία μετατρέπονται
σε δωρεές για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης, η εφαρμογή επιτρέπει τη συμμετοχή όλων
των χρηστών σε διαγωνισμούς και προγράμματα
επιβράβευσης τα οποία πρόκειται να διοργανώσει η
ERGO Ασφαλιστική.
Ο Διευθυντής Τομέα Εταιρικών Λειτουργιών της ERGO
Ασφαλιστική Αλέξανδρος Σερμπέτης με αφορμή
την έναρξη προώθησης της νέας εφαρμογής ERGO
Drive&Win τόνισε: “Έχουμε δηλώσει κι άλλες φορές, ότι
η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση
(digitalisation) δημιουργούν μεγάλες αλλαγές και
ανατροπές στον ασφαλιστικό κλάδο, αναδεικνύοντας
νέες προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες. Αποστολή
της ERGO είναι να ηγηθεί και αυτής της προσπάθειας
και να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας ψηφιακής
εποχής δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους
πελάτες και συνεργάτες της. Σε αυτό το πλαίσιο
εντάσσεται και η νέα καινοτόμα εφαρμογή ERGO
Drive&Win, με την οποία στοχεύουμε μέσα από έναν
εύχρηστο και διασκεδαστικό τρόπο να δώσουμε
κίνητρο στους οδηγούς να γίνουν καλύτεροι, βάζοντας
κι εμείς ένα ακόμα “λιθαράκι” στην προσπάθεια
προώθησης και εκπαίδευσης της ασφαλούς και
οικολογικής οδήγησης αλλά και στον αγώνα ενάντια
στα τροχαία ατυχήματα.”
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Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ,
Επιθεωρητής ανάπτυξης πωλήσεων

Ενεργητική ακρόαση. H ικανότητα
να αισθάνεσαι μέσα από τον άλλον

M

ια πολύ γνωστή και επιτυχημένη
Ελληνίδα Ψυχολόγος/Σύμβουλος
Προσωποκεντρικής Προσέγγισης
ξεκινάει την ανάλυσή της για την Ενεργητική
Ακρόαση προτρέποντάς μας να σκεφτούμε έναν
άνθρωπο με τον οποίο χαιρόμαστε να συνομιλούμε
και έναν άνθρωπο που δεν μπορούμε να τον
ακούσουμε ούτε ένα λεπτό.
Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας. Μη διαβάζετε.
Σκεφτείτε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Σίγουρα
υπάρχουν στη ζωή σας.
(…μην κλέβετε ! Σκεφτείτε λίγο ακόμα…)
Ωραία λοιπόν. Το πιθανότερο όσον αφορά τον
πρώτο άνθρωπο με τον οποίο συνομιλούμε με
χαρά, είναι να πρόκειται για έναν άνθρωπο που
ακούει αυτά που έχουμε να πούμε με υπομονή,
δεν μας διακόπτει όταν μιλάμε, έχει την προσοχή
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του επάνω μας με όλο του το σώμα, δεν βιάζεται
να μας κριτικάρει κάθε φορά που εκφράζουμε μια
στάση ή μια άποψη, δεν μας χειραγωγεί θέλοντας
να μας πείσει για τις δικές του απόψεις, δεν μας
συμβουλεύει σαν να ήμασταν δεκάχρονα, δεν μας
«πλασάρεται» σαν ο μέγας σοφός ή ο απόλυτος
ξερόλας, δεν μας μαλώνει, δεν μας απορρίπτει, δεν
εκφράζει τη διαφωνία του με ένταση και εγωιστική
διάθεση, τον ενδιαφέρει το πώς αισθανόμαστε, το
τι μας ανησυχεί, το τι μας προβληματίζει, το τι μας
κάνει να αισθανόμαστε καλά.
Αυτός ο άνθρωπος στη μικρότερη ή στη
μεγαλύτερη έκταση της παραπάνω περιγραφής,
είναι βέβαιο ότι υπήρξε ή υπάρχει στην ζωή
μας και πράγματι μας κάνει να χαιρόμαστε που
βρισκόμαστε μαζί του. Όπως βέβαια υπάρχει
και ο άνθρωπος της αντίθετης περιγραφής, που
δεν θέλουμε να τον δούμε στα μάτια μας και η
επικοινωνία μαζί του μας προκαλεί αποστροφή.

magazine

Training

Η Ενεργητική Ακρόαση αφορά τον τρόπο με τον
οποίο ο ακροατής ακούει, και έχει σαν στόχο να
συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
αποδοχής, συνεργασίας και στη σαφέστερη
κατανόηση του ομιλητή. Προέρχεται από τον χώρο
της ψυχολογίας και στόχος της είναι να αναγνωρίσει
και να κατανοήσει όχι μόνο αυτά που λέει ο
ομιλητής αλλά και αυτά που εκφράζει ή αισθάνεται.
Ζούμε σε ένα περιβάλλον με πάρα πολύ θόρυβο
εξωτερικό αλλά και εσωτερικό και σύμφωνα
με έρευνες διακρατούμε περίπου το 25% της
πληροφόρησης που ακούμε. Ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό από αυτό το 25% με το πέρασμα
του χρόνου το ανακαλούμε από τη μνήμη μας
διαστρεβλωμένο. Ο ειδικός του ήχου Julian Treasure
(αξίζει να δείτε τα βίντεο του στο YouTube και ειδικά
το 5 ways to listen better) σημειώνει ότι “Χάνουμε
την ικανότητά μας να ακούμε…”

2ον Ηρεμήστε το μυαλό σας.
Ανέφερα παραπάνω ότι υπάρχει και έντονος
εσωτερικός θόρυβος. Είναι οι σκέψεις μας που
μπορεί κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας να μας
κατακλύζουν με καταιγιστικό ρυθμό. Σταματήστε
να ακούτε αυτές τις σκέψεις και ειδικά αυτές που
κρίνουν και αξιολογούν. Συνήθως όταν κάποιος
μας μιλάει σκεφτόμαστε τα δικά μας θέματα
ανυπομονώντας να μιλήσουμε (άρα να διακόψουμε)
για να εξωτερικεύσουμε τις σκέψεις μας. «Hold your
horses» που έλεγε και ο αείμνηστος John Wayne.
3ον Διατήρησε οπτική επαφή.
Όχι μόνο με το βλέμμα αλλά και με όλο μας το
σώμα κλίνοντάς το μπροστά, κάνοντας νεύματα
προσοχής και κατανόησης, μπορούμε να δώσουμε
στον συνομιλητή μας την αίσθηση ότι έχει όλη μας
την προσοχή.
4ον Αναγνώρισε τα συναισθήματα του και
συντονίσου μαζί του.
Παρατήρησε το πρόσωπό του, τις κινήσεις των
χεριών και των ποδιών, τον τόνο της φωνής του,
την στάση του σώματός του. Με άλλα λόγια,
προσπάθησε να κατανοήσεις τι αισθάνεται
και όχι μόνο τι λέει. Με έναν συνεσταλμένο και
χαμηλόφωνο συνομιλητή δεν μπορούμε εμείς να
είμαστε έντονοι και με υψηλή ένταση στη φωνή μας.

Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί ακροατές
αλλά είμαστε; Kαι εδώ τα πράγματα είναι απλά. Σε
5 δευτερόλεπτα μπορείτε να το διαπιστώσετε. Αν
δεν πράττετε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
με κάποιον άλλο άνθρωπο κάποια από αυτά που
έχω περιγράψει παραπάνω (ξαναδιαβάστε τα) τότε
σίγουρα χρειάζεστε εξάσκηση στην Ενεργητική
Ακρόαση.
Η Ενεργητική Ακρόαση μαθαίνεται. Ποια είναι
λοιπόν τα πρώτα βήματα;
1ον Αποφάσισε ότι θέλεις πράγματι να γίνεις
καλύτερος ακροατής.
Αν πιστεύετε ότι αυτό το βήμα είναι περιττό,
πιστέψτε με, είναι το πιο βασικό και το πιο δύσκολο.
Αναφέρω πολύ συχνά στις ομιλίες μου ότι αν δεν
«δώσω μια πολύ γερή γροθιά» στην εικόνα που έχω
φτιάξει για τον ίδιο μου τον εαυτό δεν θα μπορέσω
ποτέ να καταλάβω ποιος πράγματι είμαι.
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5ον Κάνε διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Δείχνουμε έτσι ότι τον παρακολουθούμε και ότι
πράγματι έχουμε ενδιαφέρον για αυτά που μας
λέει. Με διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούμε να
κατανοήσουμε με μεγαλύτερη ευκολία τι ακριβώς
μας λέει.
6ον Μείνετε χαλαροί.
Δώστε χρόνο και χώρο στον συνομιλητή σας. Δείξτε
του σεβασμό.
7ον Περιμένετε να γίνει παύση πριν μιλήσετε.
8ον Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αλλάξει γνώμη.
Στην προσπάθειά μας να δείξουμε αυτοπεποίθηση
μπορεί να φανούμε προκατειλημμένοι. Να
επιμείνουμε δηλαδή σε θέσεις μας επειδή
πιστεύουμε πολύ σε αυτές, χάνοντας όμως πολλά
από τα νοήματα του συνομιλητή μας.
9ον Εφαρμόστε τον κανόνα του 80 – 20
που έχει διατυπώσει ο Bernard T. Ferrari (Διευθυντής
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της εταιρείας McKinsey & Company – παγκόσμιας
εταιρείας συμβούλων διαχείρισης). 80% ακούμε και
20% μιλάμε.
10ον Μην ξεχνάτε να συνοψίζετε.
Μόνο έτσι μπορείτε να βγάζετε χρήσιμα
συμπεράσματα.
Να διευκρινίσω ότι η απουσία κριτικής –
αξιολόγησης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
διαφωνίες ή δεν θα εκφραστούν. Σε ένα πλαίσιο που
αξιοποιούμε την Ενεργητική Ακρόαση, οι διαφωνίες
εκφράζονται με σεβασμό και χωρίς αντιπαράθεση
και χωρίς την απαίτηση να την οικειοποιηθεί ο
συνομιλητής μας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε
ακόμη πιο πολύ το αίσθημα της εμπιστοσύνης.
Τελειώνοντας και με αφορμή την επέτειο των 30
ετών παρουσίας της εταιρείας μας στην Ελλάδα
(εκ των οποίων έχω βιώσει τα 28) θα ήθελα να
αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που γνώριζε πολύ
καλά την «τέχνη» της Ενεργητικής Ακρόασης. Στον
αείμνηστο Γιώργο Αναγνώστου (1930-1998) τον
Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣVICTORIA. Δεν την είχε σπουδάσει πουθενά αυτή την
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επικοινωνιακή δεξιότητα, θα μπορούσε κάλλιστα
όμως με πολύ επιτυχία να την διδάξει σε άλλους.
Θυμάμαι ότι όταν έμπαινες στο καλαίσθητο
γραφείο του, πάντα σηκωνόταν από την καρέκλα
του και ερχόταν να κάτσει μαζί σου έξω από το
γραφείο, στη 2η καρέκλα του επισκέπτη. Έβγαζε
τα γυαλιά του, χαλάρωνε, ξεχνούσε όλο το σύμπαν
γύρω και έστρεφε όλη του την προσοχή σε εσένα.
Δεν σε ρωτούσε απλά πως είσαι. Ήθελε να μάθει
πραγματικά πως είσαι.
Μέρα παρά μέρα, περνούσε από όλους τους
ορόφους, τα γραφεία και τους υπαλλήλους της
εταιρείας στα Κεντρικά της Θεσσαλονίκης (και
τους 120), για να πει μια καλημέρα, να πιάσει
ψιλοκουβέντα, να μάθει για το παιδί σου που ήταν
άρρωστο, να μας πειράξει με τα αστεία του ή απλώς
να μας κάνει τράκα κάνα τσιγάρο.
Ούτε ήταν τυχαίο ότι από όπου και αν είχε περάσει
ή σταθεί, τον θυμόντουσαν όλοι με ένα γλυκό
και ζεστό χαμόγελο. Δεν ήταν τυχαίο που ήταν
κορυφαίος ασφαλιστής. Βιρτουόζος της Ενεργητικής
Ακρόασης και της Ενσυναίσθησης.
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Τράπεζα

Φροντιστήριο

Σχολείο
Παιδιών

Super Market

Super Market

Δουλειά

Σε αυτό το ράλι κερδίζει
όποιος δεν τρέχει.
Νέο app ERGO Drive&Win

Κατέβασέ το στο κινητό σου, γίνε καλύτερος οδηγός
και κέρδισε από την ERGO:
Μοναδικά δώρα

Μίλια κοινωνικής προσφοράς

Έως -20% στα ασφάλιστρα, αν έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου ERGO
Είναι πραγματικά απλό. Αρκεί να:
Τηρείς τα όρια ταχύτητας
Επιταχύνεις απαλά

Μη φρενάρεις απότομα και βέβαια...

Μη χρησιμοποιείς το κινητό σου ενώ οδηγείς.
Το ERGO Drive&Win σε βοηθάει να βελτιώσεις την οδηγική
συμπεριφορά σου για να κερδίσεις περισσότερα.
Ξεκίνα σήμερα!

Μάθε τους όρους και τις προϋποθέσεις
το www.ergohellas.gr
magazine
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English Section - Summary
Editorial
01

Theodoros Kokkalas - CEO

	From OLYMPIAKI-VICTORIA of 1989 to ERGO of 2019. Three
generations of Agents have marked and continue to leave
their mark in the Greek insurance market, serving the idea
of insurance in a substantial and distinct way.

Cover Story
04	30 years ERGO

	1989 - 2019. Photographic review of the 30-year history of
the ΕRGO company in the Greek Insurance Market .
09

ERGO Festive event for the 30 years of presence in
Greece

	ERGO celebrated 30 years of presence in Greece at the
Athens Concert Hall this year, with more than 1,500 guests.
16

Agents Awards

	Agents awards for the exclusive and non-exclusive network
for the year 2018.

In brief
23	International CFO Meeting of ERGO Group of
Companies

	Athens and ERGO Hellas were the choice of ERGO Group
to hold the international CFO Meeting of the annual
international conference of all CFOs of the Group of
Companies.
27	True Leader

	ERGO has been awarded with the distinction “True Leader”
for the 5th consecutive year at the recognized rewarding
institution for healthy business activities in our country,
organized by ICAP Group.
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Voluntary Blood Donation Day

	The involvement of ERGO human resources in the Voluntary
Blood Donation Day recently organized by the company
exceeded any expectations. ERGO human resources are
actively involved over time in the greatest offer a person
can make to a fellow man.

Employee
33

Festive event for ERGO staff

	Happy birthday ERGO !!! This was what the administrative
staff of the company wished for another year and
celebrated with joy and excitement at an unforgettable
celebration in Athens.

Sales
39

ERGO Drive & Win

	The new innovative implementation of ERGO for safe
driving. Drive safely and earn a discount on your insurance
premiums

Education
36	Article by Costas Akrivopoulos

	The store will be closed due to inventory! Written by Kostas
Akrivopoulos (ILU, FA, SOC, MRKG , NLP, MC, Gestalt) Training Manager of ERGO HELLAS .
40	Article by Giorgos Logothetis

	Active hearing. The ability to feel through the other person.
Written by George Logothetis - Sales Developer of NonExclusive Network.

Society
30	A Project, a story

	A TV show by ERGO, featuring important projects of
determined individuals. The documentary series «A Project,
a Story» by ERGO Insurance, recently screened by Greek
television, made a special impression and managed to
«attract» the attention and the hearts of the television
audience.
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