
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες 4 Φεβρουαρίου 2013 στο 
ξενοδοχείο CARAVEL, Εκπαιδευτική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Π.Σ.Σ.Α.Σ. με 
θέμα « Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ back to basics». 
 
Στην Ημερίδα συμμετείχαν πάνω από 150 Συντονιστές, αριθμός πολύ 
σημαντικός, αν λάβει κανείς υπόψη του, το κόστος συμμετοχής, το οποίο 
κάλυψαν είτε με ίδια δαπάνη, είτε με την στήριξη των εταιρειών τους 
χορηγών. 
 
Βασικός εισηγητής της Ημερίδας ήταν ο κ. Athan P. Vorila CLU, CMFC, CLTC, 
διακεκριμένος Συντονιστής Manager με ιδιαίτερους τίτλους αναγνώρισης από 
την GAMA INTERNATIONAL. 
 
Η Ημερίδα άνοιξε με σύντομο καλοσώρισμα του Προέδρου του Π.Σ.Σ.Α.Σ. 
κ.Δημητρίου Γαβαλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια του 
Συνδέσμου να αναπτύξει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που βοηθούν το 
γνωστικό επίπεδο των Συντονιστών και την δυνατότητά τους να ανταλλάσουν 
ιδέες και πρακτικές με σκοπό την ανάπτυξη του επαγγέλματος του Συντονιστή 
και συνολικά της Ασφαλιστικής Αγοράς. 
 
Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Κλέαρχος Πεφάνιος, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής-Διευθυντής Δικτύου Πωλήσεων Agency System και Εκπαίδευσης 
INTERNATIONAL LIFE , ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές εμπειρίες που 
έχει αποκτήσει από την πολυετή του συμμετοχή στην GAMA, στα οφέλη που 
μπορεί να αποκομίζει κάθε Συντονιστής που έχει την τύχη να συμμετέχει σε 
αυτή και στην αξία που έχει να αναζητήσει ο Σύνδεσμός μας, τρόπους μόνιμης 
συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό. 
Προλογίζοντας τον κ.Athan P.Vorila ανέλυσε την επαγγελματική του 
σταδιοδρομία και τις διακρίσεις που έχει λάβει σε διεθνή επίπεδα. 
 
Ο κ.Athan P.Vorila στην τρίωρη παρουσίασή του ανέπτυξε τρεις πολύ 
σημαντικούς τομείς της δουλειάς του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων, 
την προσέλκυση νέων συνεργατών, τους τρόπους αξιολόγησης και επιλογής 
τους και τέλος τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να οδηγηθούν γρήγορα 
σε υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα. 



 
Την εισήγησή του παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον όλοι οι 
Συντονιστές, μένοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πληρότητα της 
ανάλυσής του και τον καταιγιστικό τρόπο της ομιλίας του. 
Ο κ.Athan P.Vorila με χαρακτηριστική προθυμία απάντησε στις ερωτήσεις των 
Συντονιστών που αφορούσαν κυρίως καθημερινές πρακτικές και ιδιαιτερότητες 
της Αμερικάνικης Αγοράς. 
 
Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και 
υπήρξε ολιγόλεπτη παρουσίαση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών του 
Ε.Ε.Α. που υπόσχεται ευκολία στις συναλλαγές. 
 
Ακολούθησε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση πέντε κορυφαίων 
Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων. 
 
Συμμετείχαν οι κ.κ.: 

 Ιωάννης Διαμαντόπουλος  (Διευθυντής γραφείου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
με πάνω από 20 έτη εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο) 

 Δημήτριος Ροκανάς (Agency Manager ING, όντας ο ίδιος πάνω από 24 
έτη στον χώρο των ασφαλειών , διευθύνει σήμερα ένα από τα 
μεγαλύτερα υποκαταστήματα της ING) 

 Σταμάτης Συγγρός (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ VIctory Promise Πρακτόρευση 
Ασφαλειών AE , ο οποίος συντονίζει και εποπτεύει σήμερα 58 
ασφαλιστικούς συμβούλους) 

 Δημήτριος Φαραντούρης (Agency Manager Interamerican, LUTCF, 
GAMA Gold, διευθύνει σήμερα ένα δίκτυο 90 Financial Advisors) 

 Γεώργιος Φουφόπουλος (Επιθεωρητής Εθνικής Ασφαλιστικής ,  κατέχει 
εδώ και πολλά έτη την 1η θέση ανάμεσα σε όλες τις επιθεωρήσεις της 
Εθνικής Ασφαλιστικής) 

 
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο κ. Κλέαρχος Πεφάνιος και οι 
συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν στους τρεις 
βασικούς προαναφερθέντες τομείς, οι οποίοι αποτελούσαν το επίκεντρο της 
Ημερίδας. 
Το κοινό αποκόμισε ιδέες και εμπειρίες μιας και ήταν μοναδική ευκαιρία να 
βρεθούν Συντονιστές στον ίδιο χώρο και να αναπτύξουν δημόσιο διάλογο για 
τους τομείς της δουλειάς τους. 
 
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με μία ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Νικόλαου 
Σωφρονά (Δ/ντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης δικτύου ομίλου 
INTERAMERICAN) με θέμα «Στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων-διαχρονικές αρχές και καινοτομίες». 

Ο κ. Σωφρονάς ανέπτυξε ιδιαίτερες πτυχές στον τομέα δραστηριότητας του 
Συντονιστή χρησιμοποιώντας βιωματικά παραδείγματα, αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα την αξία των ενεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα 
στους Συντονιστές και στην κεντρική διοίκηση των Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
 



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Σ.Α.Σ. εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
του στους συμμετέχοντες, στον κ. Κλέαρχο Πεφάνιο για την σημαντική του 
συμβολή στην οργάνωση της Ημερίδας και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες: 
 

 AIG 
 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 ΕΘΝΙΚΗ 
 EUROLIFE ERB 
 ING 
 INTERAMERICAN 
 INTERNATIONAL LIFE 
 METLIFE ALICO 

 
Όπως επίσης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και στην GLASSDRIVE που με την 
χορηγία τους συντέλεσαν στην υλοποίηση της Ημερίδας. 
 
Η ιδιαίτερη επιτυχία της Ημερίδας αλλά και η ικανοποίηση των συμμετεχόντων 
αποτελεί ουσιαστική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών 
που θα αφορούν την επιμόρφωση του Συντονιστή. 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ. 


