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ΑΘΗΝΑ, 22 Μαΐου 2013 – Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Εθελοντικής
Εργασίας της AIG, οι εργαζόµενοι της εταιρίας στην Ελλάδα συµµετείχαν σε
εθελοντικές δράσεις, στηρίζοντας το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Αναπήρων Παίδων Βούλας, καθώς και «το Χαµόγελο του Παιδιού».
Συγκεκριµένα, από τις 21 έως και τις 27 Απριλίου οι εργαζόµενοι της AIG:
• Προσέφεραν 42 συνολικά ώρες εθελοντικής εργασίας στο Πασχαλινό
Bazaar που πραγµατοποιεί «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο σταθµό του
µετρό στο Σύνταγµα
• Συγκέντρωσαν και δώρισαν είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, εκπαιδευτικά
παιχνίδια και βιβλία και επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας
Οι παραπάνω ενέργειες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Παγκόσµιας
Εβδοµάδας Εθελοντικής Εργασίας της AIG. Στο πλαίσιο αυτής, οι εργαζόµενοι
της εταιρίας ανά τον κόσµο είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν εθελοντικά ή να
συνεισφέρουν έµπρακτα σε κοινωφελείς οργανώσεις. Η Ελλάδα ήταν µία από τις
χώρες που άµεσα ανταποκρίθηκαν µε τη συµµετοχή µεγάλου ποσοστού των
υπαλλήλων.
Ο κ. Giuseppe Zorgno, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της AIG Ελλάς Α.Ε. σχολίασε
σχετικά: «Για την AIG η εταιρική κοινωνική ευθύνη υλοποιείται όχι µόνο µε
ενέργειες της ίδιας της εταιρίας, αλλά και µέσα από την πρωτοβουλία του
ανθρώπινου δυναµικού της. Κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας Εθελοντικής
Εργασίας είδαµε εργαζοµένους ανά τον κόσµο να συγκεντρώνουν είδη πρώτης
ανάγκης για ευπαθείς οµάδες, να βοηθούν στην ανάπλαση σχολείων και πάρκων
και να συµβάλουν στο έργο σηµαντικών µη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Μέσα
από ενέργειες όπως αυτή κάνουµε πράξη το motto της εταιρίας, το Bring on
Tomorrow.»
Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί
πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις,
οργανισµούς και ιδιώτες µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσµίως.
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Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG
είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και ένα βραβευµένο
εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες.
H AIG είναι η εµπορική ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc. που καλύπτει τους κλάδους
περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του οµίλου American
International Group, Inc. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site µας στη διεύθυνση
www.aig.com.gr. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του οµίλου American
International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited.

