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Αγαπητοί συνάδελφοι,
το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε

μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ένα

παγκόσμιο φαινόμενο με αρκετές συνέπειες, που έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη
ζωή μας και έχει ανατρέψει πλήρως τη καθημερινότητά μας, επηρεάζοντας όλους
τους τομείς, στη προσωπική , επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή.
Αναπόφευκτα έχει δημιουργηθεί στο καθένα μας ανησυχία και αβεβαιότητα για το
αύριο. Βασικό μέλημα όλων μας αυτή τη περίοδο είναι να παραμείνουμε υγιείς και
να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας, τηρώντας τις
οδηγίες των επίσημων φορέων.
Η Εταιρία μας από τη πρώτη στιγμή, με ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της
κρίσης,

πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των

εργαζομένων,

με συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις οδηγίες προστασίας και

αποφυγής μετάδοσης του ιού, αλλά και για θέματα εργασιακού ενδιαφέροντος.
Η διαχείριση από την Εταιρία μας μέχρι σήμερα,

είναι υπεύθυνη, σοβαρή,

αποτελεσματική και κυρίως με κοινωνική ευθύνη.
Η διοίκηση του Συλλόγου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Εταιρία για όλα τα
θέματα που αφορούν τη νέα κατάσταση, παρακολουθεί τις εξελίξεις με τη δέουσα
σοβαρότητα και παρεμβαίνει σε οτιδήποτε αφορά τους συναδέλφους .
Η μεγάλη πρόκληση ήταν μέσα από αυτό το περιβάλλον που διαμορφώθηκε να
σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας και στα δίκτυά μας , συνεχίζοντας να τους
υποστηρίζουμε με το καλύτερο τρόπο, σεβόμενοι πάντα την αποστολή μας και τις
αξίες μας.
Η Εταιρία μας

πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος, έχοντας πάρει έγκαιρα τη

στρατηγική απόφαση για μεταστροφή σε πλήρως ψηφιακή εταιρία, αξιοποιώντας τις
νέες τεχνολογίες, μας βρήκε πανέτοιμους να αντιμετωπίσουμε τη νέα κατάσταση,
συνεχίζοντας να προσφέρουμε απρόσκοπτα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας.
Κομβικό ρόλο παίζει η συμμετοχή των εργαζομένων,
πλειοψηφία

των

αποτελεσματικά.

συναδέλφων

εργάζεται

από

το

καθώς η συντριπτική
σπίτι

παραγωγικά

και

Αποδεικνύουμε όλοι μας, ότι έχουμε την ικανότητα ,τις δεξιότητες , τη θέληση και τη
δέσμευση να εργαζόμαστε με σύγχρονο τρόπο και μπορούμε να προσαρμοζόμαστε
γρήγορα στις νέες προκλήσεις, για να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και στους
συνεργάτες μας , με οποιεσδήποτε συνθήκες.
ΟΛΟΙ έχουμε δώσει το καλύτερο εαυτό μας.
Ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα , όπως το ΙΤ, που οι συνάδελφοι έχουν ξεπεράσει
τους εαυτούς τους για να υποστηρίξουν τη σημερινή

κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί, ούτως ώστε να εργαζόμαστε απομακρυσμένα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Επίσης οι συνάδελφοι της Οδικής Βοήθειας & Προστασίας, χωρίς να τους υποχρεώνει
κανείς

παρά μόνο η

συνείδησή τους, προσφέρουν και

κοινωνική βοήθεια ,

διανέμοντας τρόφιμα σε Οργανισμούς , Ιδρύματα, μάσκες στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό και φαγητό σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τις ημέρες του Πάσχα.
Είναι πραγματικά άξιοι ένστολοι πρεσβευτές της Εταιρίας μας!
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους, άλλωστε η
προσπάθειά μας και η υπευθυνότητα έχει αναγνωρισθεί πλήρως από τη Διοίκηση
στις τελευταίες ανακοινώσεις.
Ο Σύλλογος δεν σταματά να διεκδικεί για τους συναδέλφους και η Εταιρία είναι δίπλα
μας με το πασχαλινό δώρο για μια φορά ακόμη ………στη πόρτα μας!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ!!!
Συνάδελφοι , είναι βέβαιο ότι όταν περάσει αυτή η περίοδος θα μας βρει όλους στις
θέσεις μας, πιο δυνατούς, πιο παραγωγικούς και πιο αποτελεσματικούς!!
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!

με υγεία σε σας και στις

οικογένειές σας!
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