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AIG: Ολοκλήρωση Εργασιών Εθελοντικού Μήνα 

Αθήνα, 25 Μαΐου  2016 –  Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Εθελοντικής Εργασίας της 

AIG, οι εργαζόμενοι της εταιρίας στην Ελλάδα συμμετείχαν και φέτος σε εθελοντικές δράσεις, 

στηρίζοντας τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, καθώς και το «Χαμόγελο του 

Παιδιού». 

Συγκεκριμένα, ο Εθελοντικός Μήνας διήρκησε από τις 13 Απριλίου έως και τις 13 Μαΐου. Στο 

διάστημα αυτό, οι εργαζόμενοι της AIG σε Ελλάδα και Θεσσαλονίκη: 

 Προσέφεραν εθελοντική εργασία στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, 

που διατηρεί το Χαμόγελο του Παιδιού στο Μαρούσι, συμβάλλοντας στην 

οργάνωση της αποθήκης και τον διαχωρισμό ειδών πρώτης ανάγκης που θα 

δοθούν σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα αλλά και 

στους πρόσφυγες. Επιπλέον, επισκέφθηκαν το Εθελοντικό ∆ημιουργικό 

Εργαστήρι του Χαμόγελου του Παιδιού στα Ιλίσια, όπου είχαν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν στη κατασκευή διάφορων δημιουργιών για το bazaar του 

οργανισμού. 

 Επισκέφθηκαν τους χώρους της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου παρέδωσαν τα είδη πρώτης ανάγκης που είχαν 

συγκεντρώσει οι συνάδελφοι και συνέβαλλαν στο διαχωρισμό των ρούχων και 

στην ταξινόμηση των ειδών πρώτης ανάγκης, που προορίζονται για τους 

πρόσφυγες. 

 

Ο κ. Giuseppe Zorgno, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της AIG Ελλάς Α.Ε. σχολίασε σχετικά:  «Για 

ακόμη μια χρονιά, η ανταπόκριση των συναδέλφων μας στις εργασίες του Εθελοντικού Μήνα, 

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν παράλληλες 

δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε μια δύσκολη εποχή, οι εργασίες του Εθελοντικού Μήνα 

αποκτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς οι ανάγκες των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι πιο 

αυξημένες από ποτέ, τόσο σε υλικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινη υποστήριξη. Στόχος της 

AIG, είναι να συνεχίσει να πραγματοποιεί οργανωμένες κοινωνικές δράσεις, που αποσκοπούν 

στη στήριξη και στην αρωγή των συνανθρώπων μας, προβάλλοντας σε κάθε ευκαιρία τις 

αρχές του εθελοντισμού και της προσφοράς.» 

 

AIG  
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Σχετικά με την AIG: 

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός 

οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι 

εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα 

πλέον εκτεταμένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. 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.  

 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr | 
YouTube: www.youtube.com/aig και www.youtube.com/aiggreece | Facebook: 
www.facebook.com/aig.greece | Twitter: @AIGemea | LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/company/aig 
 
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. Όλα τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International 

Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ασφαλιστήριο. Μη ασφαλιστικές 

υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα 

ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από συνδεδεμένες ή µη συνδεδεμένες 

εταιρίες. Στην Ευρώπη, η κύρια ασφαλιστική εταιρία είναι η AIG Europe Limited.  

 

 
Σχετικά με τη PRAKSIS 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής 

Συνεργασίας. 

Τα προγράμματα της PRAKSIS προσφέρουν υποστήριξη και υπηρεσίες, χωρίς διακρίσεις, σε 

κάθε συνάνθρωπό μας, που βιώνει κοινωνικό ή και οικονομικό αποκλεισμό και στερείται τα 

βασικά αγαθά, ανεξάρτητα από το φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική, θρησκευτική 

κατεύθυνση και σεξουαλικό προσανατολισμό όπως: 

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική 

Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα  βόρεια 

σύνορα της χώρας καθώς  και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Κινητές  Ιατρικές 
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Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά, καθώς και στα βόρεια σύνορα πάντα ανάλογα με τις ιατρικές 

ή /και ψυχοκοινωνικές  καθώς και νομικές  ανάγκες που προκύπτουν. 

Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται  από την οικονομική κρίση, άπορους Έλληνες, 

άστεγους, ανασφάλιστους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, 

ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (Trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά 

του δρόμου, Ρομά, αποφυλακισμένους, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ανθρώπους που ζουν 

με HIV/AIDS, πάσχοντες από Ηπατίτιδα Β, C, MSM (men having sex with men), 

κρατούμενους και αποφυλακισμένους. 

Βασικές υπηρεσίες που παρέχει η PRAKSIS στους παραπάνω πληθυσμούς μέσα από τα 

προγράμματά της είναι: Άμεση και δωρεάν Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ψυχολογική 

υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία, 

νομική συμβουλευτική, στέγαση,  παρεμβάσεις δημόσιας υγείας (Κινητές Ιατρικές Μονάδες), 

δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα C, Β, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ 

υγιεινής, ρούχα κ.α) καθώς δημιουργεί και εκστρατείες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksis.gr 

Σχετικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Η περιπέτεια υγείας του Ανδρέα Γιαννόπουλου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1995. Ο Ανδρέας, 

ένα ξεχωριστό 10χρονο παιδί, στη δύσκολη πορεία που ακολούθησε είχε σαν μέλημά του όλα 

τα παιδιά να έχουν όλα όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό! 

Κάτι που εξέφρασε στο ημερολόγιό του πριν φύγει από τη ζωή. Το όνειρο του 10χρονου 

Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και σήμερα ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ένα 

όραμα: το Χαμόγελο κάθε παιδιού! 

Αποστολή μας πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, η υλοποίηση 

αποτελεσματικών και άμεσων δράσεων με στόχο την Προστασία, την Υγεία και την καλή 

∆ιαβίωση των παιδιών ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα. Αγάπη, Αξιοπρέπεια, 

Ανιδιοτέλεια, Ευελιξία, Ισότητα, Πρωτοπορία, Σεβασμός, Συμμετοχή, Συνέπεια, Συνεργασία 

αυτές είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν το έργο που επιτελείται από τους εκατοντάδες 

εθελοντές και εργαζομένους μας! 

Η κάθε προσφορά –οικονομική ή σε είδος- είναι ένας μικρός θησαυρός, που αξιοποιείται με 

απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό γεγονός, που επικυρώνεται ετήσια από το σώμα 

ορκωτών ελεγκτών της Ernst & Young. Μάλιστα, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 

προηγούμενου έτους, μόλις το 10% των εσόδων δαπανάται για τη διοικητική λειτουργία του 

Οργανισμού. Για κάθε 1 ευρώ που προσφέρετε στον Οργανισμό, τα 90 λεπτά αξιοποιούνται 

απευθείας στις δράσεις μας. 
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Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχοντας αναγνωριστεί για το έργο που επιτελεί τόσο 

στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συσπειρώνει υγιείς δυνάμεις, και 

επιτυγχάνει να δίνει άμεσα λύσεις στα εκατοντάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά. 

Περισσότερα: www.hamogelo.gr  

 

 
 
 
 
 
 


