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Ο Θεόδωρος Κοκκάλας μετά από μία επιτυχημένη θητεία στην ERGO Ασφαλιστική
ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της ERGO Deutschland AG
Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της “ERGO Ασφαλιστική”,
στο πλαίσιο της προαναγγελθείσας προαγωγής του στον Όμιλο της
ERGO, την 01/05/2020 καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Operating Officer της ERGO
Deutschland AG.
Κατόπιν αυτού, ο κ. Κοκκάλας υπέβαλε την παραίτησή του από
Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της “ERGO Ασφαλιστική” και τα καθήκοντά του θα ασκεί ο
κ. Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου, τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο
εξέλεξε προσωρινά και μέχρι τον ορισμό του οριστικού αντικαταστάτη
του κ. Κοκκάλα, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της εταιρείας.
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Ο κ. Κοκκάλας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ, την
ανώτατη διοικητική ομάδα, τους άμεσους συνεργάτες του, το
προσωπικό και όλους τους συνεργάτες της εταιρείας, για την
εξαιρετική συνεργασία τους, την καθοριστική συμβολή τους στην
κερδοφόρα και αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, αλλά και για την
εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό του, σε όλο το χρονικό
διάστημα των 16 ετών που υπηρέτησε την εταιρεία από τη θέση του
CEO και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και κατέληξε λέγοντας: “H ERGO
Ελλάδας, με τα ισχυρά θεμέλια και τις δομές της, τα άξια και ικανά
στελέχη της, το έμπειρο και με πελατοκεντρικό προσανατολισμό
προσωπικό της, την άρτια οργάνωσή της και το εξαιρετικό δίκτυο
αφοσιωμένων και επαγγελματιών συνεργατών της, έχει όλα τα
εχέγγυα για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της, προς όφελος
των μετόχων, των ασφαλισμένων, των συνεργατών και των
εργαζομένων της”.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Dr. Oliver Willmes, εκ
μέρους της Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κοκκάλα για την ουσιαστική προσφορά του
στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην εταιρεία, στα τελευταία 16 χρόνια,
στην πιο σημαντική, αποδοτική και επιτυχή περίοδο της ιστορικής
διαδρομής της, του ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα
καθήκοντα του και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι και οι διάδοχοί του
θα συνεχίσουν το επιτυχημένο έργο του.
ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
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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, τη Γερμανία, η ERGO
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο
Όμιλος απασχολεί περίπου 40.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2018 η ERGO
κατέγραψε 19 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.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ergo.com.

Η ERGO στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ERGO έχει 30 έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 238
εκατομμύρια ευρώ το 2018 και περισσότερους από 900.000 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.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης
Το περιεχόμενο του παρόντος Δελτίου συνιστά ενημερωτικό υλικό και ως εκ τούτου τα στοιχεία
αυτού παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Αυτό το δελτίο τύπου
μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες υποθέσεις και
εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιρειών ERGO σχετικά με τα αποτελέσματα, τη
χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιρειών μας, τα οποία μπορεί λόγω
διαφόρων παραγόντων να διαφοροποιηθούν. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από
την ERGO ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της
όσον αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν
έγγραφο μπορεί να μεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

