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        Π.Φάληρο, 15/04/2020 
  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 184 
 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Αγαπητοί Φίλοι, 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Διανύουμε μια πρωτόγνωρη περίοδο στην οποία καλούμαστε όλοι να συνδράμουμε με τον 
καθημερινό μας αγώνα και με το τεράστιο έργο που επιτελούμε, ο καθένας από τη δική του 
μεριά. 
 
Είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να σταθούμε, τώρα, περισσότερο από ποτέ, δίπλα στους 
Ασφαλισμένους μας και στις ανάγκες τους. 
 
Η Εταιρία μας ήδη έχει προχωρήσει σε δωρεά ενός σημαντικού ποσού για την αντιμετώπιση 
του Covid-19, ενισχύοντας με το δικό της τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όσους 
αγωνίζονται καθημερινά για τον περιορισμό αυτής της πανδημίας! 
 
Εξ ορισμού υπηρετούμε ένα επάγγελμα με κεντρικό πυλώνα του τον ίδιο τον άνθρωπο, την 
ίδια τη ζωή και αυτό από μόνο του είναι μεγαλειώδες! 
 
Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η δική σας Εταιρεία, στέκεται αντάξια των περιστάσεων και 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με το σύνολο του Προσωπικού μας, σαν μια 
γροθιά, δίπλα στους Συνεργάτες μας καθημερινά, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια 
εξυπηρέτησης! 
 
Στόχος μας είναι η Εταιρεία μας να παραμείνει, ακόμα και στις δύσκολες αυτές συνθήκες, η 
επιτομή της συνέπειας, της φερεγγυότητας και της αλληλεγγύης! 
 
Χαρακτηριζόμαστε για το ανθρώπινο πρόσωπό μας και ακόμη κι αν υποχρεούμαστε σε εξ` 
αποστάσεως εργασία, προάγουμε κάθε μορφής επικοινωνία μαζί σας, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί κάθε νέα πρόκληση και να θωρακίσουμε το οικοδόμημα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, που χτίσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια! 
 
Να προστατέψουμε τον ασφαλιστικό θεσμό και την αξιοπιστία του! 
 
Μετά από όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, με σύνεση, με προσπάθεια, με επιμονή, θα έχουμε 
δώσει ένα ηχηρό μήνυμα φροντίδας στους Ασφαλισμένους μας και όλων αυτών που 
πρεσβεύουμε! 
 
Η επόμενη μέρα δεν αργεί να έρθει και θα μας βρει να στεκόμαστε στο ύψος των 
περιστάσεων! 
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Για όλους εμάς θα είστε πάντα οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, έχοντας αναλάβει μια 
σπουδαία αποστολή: να είστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που σας χρειάζεται! 
 
Έχετε το σεβασμό, το θαυμασμό και τη στήριξή μας! 
 
Ευχόμαστε από καρδιάς Καλό Πάσχα σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας! 
 
Να ανταμώσουμε όλοι σύντομα και υγιείς στα γραφεία μας, ακόμα πιο κοντά στους 
Ασφαλισμένους μας! 
 
 
Με εκτίμηση 
Για τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
 

                                   

                
       Δημήτριος Ζορμπάς                   
Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντής                       

             


