
 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Κε ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα 6ε ζπλερόκελε ρξνληά, ηελ Παξαζθεπή & ην άββαην 9-10/2/2018,  ζην 

ΚΔΓΑΡΟ ΚΟΤΗΘΖ ΑΘΖΛΩΛ, ην εθπαηδεπηηθό ζπλέδξην «ACT-Move your team to the next level» πνπ 

δηνξγάλσζε ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο πληνληζηώλ Αζθαιηζηηθώλ πκβνύιωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GAMA 

Hellas ππό ηελ αηγίδα ηεο ΔΑΔΔ θαη ηνπ ΔΔΑ. 

ην ζπλέδξην έδσζαλ ην παξόλ ηελ 1ε κέξα 

400 πληνληζηέο & Γηνηθεηηθά ηειέρε 

Δηαηξεηώλ θαη ηελ 2ε κέξα 250 πληνληζηέο, 

θαηαγξάθνληαο λέν ξεθόξ ζπκκεηνρώλ. 

ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ πξνβιήζεθε έλα 

εληππσζηαθό video  από ηελ Διιάδα θαη  

παξνπζίαζε ησλ νκηιεηώλ θαη ρνξεγώλ. ηε 

ζπλέρεηα νη ζύλεδξνη ηαμίδεςαλ κε κεισδίεο ησλ Κίθε Θενδσξάθε θαη Κάλνπ Υαηδεδάθε κε ηνλ πηαλίζηα ηξάην Λίλα. 

Ηδηαίηεξε ηηκή απνηέιεζε, εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο GAMA International,  ε παξνπζία ηεο θαο Kari Stringfellow,  

Sr. Dir of Leadership Development GAMA International, ε νπνία κε ηελ 

νκηιία ηεο αλέπηπμε ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο.   

Δπίζεο,  παξνπζίαζε ηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεη εθπνλήζεη 

ε GΑΚΑ Ηnternational θαη δηαζέηεη ζηα κέιε ηεο θαη ηα νπνία αθνξνύλ όιν ην 

εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Managers. Ζ Kari Stringfellow κέζσ ηελ 

νκηιίαο ηεο αλέδεημε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη  γηα ηελ GAMA International ην 

Διιεληθό παξάξηεκα. Ζ θα Bonnie Godsman, δπζηπρώο ιόγσ αζζέλεηαο δελ 

θαηάθεξε λα παξεπξεζεί ζην ζπλέδξην. 

Ο επόκελνο νκηιεηήο ήηαλ ν θ. Joe Jordan, Inspirational speaker and behavioral finance expert, is the 

author of the award-winning book “Living a Life of Significance” (Acanthus Publishing, 2013), ηνλ νπνίν 

πξνιόγηζε ν Θαλάζεο Θαηζηγηάλλεο, Κέινο ηνπ Board ηεο GAMA Hellas,  αλαθεξόκελνο ζην πινύζην βηνγξαθηθό ηνπ.  

Ζ παξνπζίαζή ηνπ είρε ζέκα “A Guide to Thriving in a Changing World”.  Κε κία εκπλεπζκέλε νκηιία όπσο άιισζηε ζε 

όιε ηε δηαδξνκή ηνπ ζηα ζπλέδξηα ηεο GAMA πξνζέγγηζε ηνπο ηέζζεξηο 

ζεκαληηθνύο ηνκείο ζην ρώξν καο όπνπ ζπληεινύληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 

επεξεάδνπλ ηε βηνκεραλία καο.   Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ Σερλνινγία, ην Δπνπηηθό 

Πιαίζην, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ηδησηηθνύ θαη ηνπ Θξαηηθνύ Σνκέα αιιά θαη ην 

Γεκνγξαθηθό, δείρλνληαο ηελ ζεκαληηθή αμία ηεο ηθαλόηεηαο πξνζαξκνγήο πνπ 

πξέπεη λα έρεη ν ζύγρξνλνο αζθαιηζηηθόο δηακεζνιαβεηήο γηα λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο θαηλνύξγηεο απαηηήζεηο. Ζ αμία ηνπ ζθνπνύ θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζεηο ην θόβν, αιιά 

θαη ε πξνζέγγηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ιύζεσλ κέζα από ηελ αμία ηεο ζπκβνπιήο,  απνηεινύλ γηα ηνλ θ. Joe Jordan 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηηπρίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηόληζε,  δελ είλαη ην πξντόλ πνπ έρεη αμία αιιά ε 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζπκβνύινπ θαη ε κεζνδνινγία ηνπ. Δπηζήκαλε ηελ αμία ηεο παξνπζίαζεο πξαγκαηηθώλ ηζηνξηώλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη κε απηόλ αθξηβώο ηνλ ηξόπν, κέζσ πξνζσπηθνύ ηνπ 

παξαδείγκαηνο, αλέδεημε ηελ αμία ηεο πξόλνηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο καθξνρξόληαο 

θξνληίδαο ζηελ Σξίηε ειηθία.    

ηε ζπλέρεηα ν θ. Athan P. Vorilas, CLU, CMFC, CLTC, President / Managing 

Partner of Lighthouse Financial Network, LLC, παξνπζίαζε ην ζέκα “Creating 

a Culture of Passion and Purpose”.  Ο θ. Athan Vorilas έγηλε δεθηόο από ην θνηλό 

κε έλα ηδηαίηεξα έληνλν ρεηξνθξόηεκα αλαγλσξίδνληαο ζην πξόζσπό ηνπ ηελ 

ζπλεηζθνξά ζηελ ίδξπζε θαη πνξεία ηεο GAMA Hellas, όπσο άιισζηε ηόληζε ν 



Γεκήηξεο Γαβαιάθεο ζηε ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ νκηιεηή.  ηελ νκηιία ηνπ «ν Θαλάζεο», όπσο δήηεζε λα ηνλ 

απνθαινύλ ζηελ Διιάδα, αθνύ πεξηέγξαςε ηελ αμία ηεο δπλακηθήο παξνπζίαο ηνπ Διιεληθνύ παξαξηήκαηνο θαη ησλ 

δξάζεώλ ηνπ, ηόληζε όια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ηα κέιε,  παξαθηλώληαο ην θνηλό λα εγγξαθεί αιιά θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζην εηήζην Lamp ζηελ Ακεξηθή. Ζ εμαηξεηηθή ηνπ νκηιία ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηελ αμία πνπ έρεη ε ύπαξμε 

θνπιηνύξαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο αζθαιηζηηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Γίλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη 

πεξηγξάθνληαο δηθέο ηνπ πξαθηηθέο, έδσζε ζην θνηλό εξεζίζκαηα θαη ηδέεο γηα ην πσο ε ζσζηά δηακνξθσκέλε 

θνπιηνύξα ηεο νκάδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία. ηε ζπλέρεηα αλέιπζε πσο ην πάζνο θαη ν ζθνπόο είλαη 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά επηηπρίαο αιιά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ,  παξνπζηάδνληαο 

ηαπηόρξνλα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ζην management. 

Σελ πξώηε κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ ν θ. Gary H. Schwartz, CLU, ChFC, CRPC, 

Senior Vice President, Advisor Growth &  Development, North Star 

Resource Group, παξνπζίαζε ην ζέκα “Introduction to Future Facing Financial 

Practice Workshop”, θάλνληαο νπζηαζηηθά  κία εηζαγσγή γηα ηελ ελδηαθέξνπζα 

νκηιία ηνπ, ηεο 2εο κέξαο.   

 

Σελ εθδήισζε άλνημε ε θα Φαλή Θενθαλίδνπ, ππεύζπλε επηθνηλσλίαο ηεο 

GAMA Hellas, πξνζθσλώληαο ηνπο επίζεκνπο θαιεζκέλνπο θαη θαιώληαο γηα 

ραηξεηηζκό ηνλ θ. Ησάλλε Υαηδεζενδνζίνπ, Πξόεδξν ΔΔΑ θαη ηελ θα 

Καξγαξίηα Αλησλάθε, Γελ. Γηεπζύληξηα ΔΑΔΔ.        

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ Γηάλλεο 

Υαηδεζενδνζίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ραηξεηηζκνύ ηνπ, αλέδεημε ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ΠΑ κε ηελ GAMA,  όια απηά ηα ρξόληα,  ζπγραίξνληαο ηόζν 

ηα πξνεγνύκελα Γ όζν θαη ην ησξηλό θαζώο επίζεο θαη ην Board ηεο GAMA 

Hellas. Θέηνληαο ην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο εμέθξαζε 

ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμε καηηά γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή βηνκεραλία. Δπηπιένλ δηαηύπσζε ηε δέζκεπζε, όηη ην Δπαγγεικαηηθό 

Δπηκειεηήξην Αζελώλ ζα είλαη δίπια ζε θάζε πξσηνβνπιία πνπ ζα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο θαη ζα αλαδεηθλύεη ην ξόιν ηεο, κέζσ ηεο επηηξνπήο δηακεζνιάβεζεο πνπ ηελ Πξνεδξία ηεο αλέιαβε 

ν κέρξη πξόηηλνο Πξόεδξνο ηνπ ΠΑ Γεκήηξεο Γαβαιάθεο. 

 

Ζ θα Μαξγαξίηα Αληωλάθε αλαθέξζεθε ζην ζεκεξηλό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

γίλεηαη αληαγσληζηηθό θαη απαηηεηηθό. Ζ αδηακθηζβήηεηε αμία ηεο αζθάιηζεο, 

απμάλεη ην ξόιν ηεο εληζρύνληαο παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ηνπ πειάηε κέζσ 

ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πιαηζίσλ Παλεπξσπατθά. 

Θιείλνληαο αλαθέξζεθε ζηηο ηεξάζηηεο επθαηξίεο ζηνπο θιάδνπο πγείαο θαη 

ζύληαμεο θαη ζηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ ζεκεξηλνύ δηακεζνιαβεηή θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ πληνληζηή. 

ηελ ζπλέρεηα ε θα Φαλή 

Θενθαλίδνπ πξνζθώλεζε ηνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ Platinum 

Υνξεγώλ θ.θ. Δκκαλνπήι Κνύηε, 

Γηεπζπληή Πσιήζεσλ Interamerican, 

θ. Κώζηα ώθν, T.A. Sales Manager 

NN Hellas θαη θ. Μηράιε Σάηζε, 

Πξντζηάκελν Γηεύζπλζεο Πσιήζεσλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 

 

 



 

Θαηόπηλ ην ιόγν έιαβε ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΑ θαη Πξόεδξνο ηεο 

GAMA Hellas θ. Ι. Σνδαθίδεο, ν νπνίνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ κε ζέκα 

«Απνηειεζκαηηθή Οκάδα» πεξηέγξαςε κε γιαθπξό ηξόπν 

πξνβάιινληαο  video (The 4 types of team members You can Hire) ην 

λόεκα ηεο Απνηειεζκαηηθήο νκάδαο. Παξνπζίαζε ηελ ηαπηόηεηα 

εγγξαθήο ηνπ ζην  ΔΔΑ ην 1979 σο Αζθαιηζηηθόο ύκβνπινο 

δειώλνληαο όηη είλαη ππεξήθαλνο πνπ ππεξεηεί ηελ Αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε 40 ζπλαπηά έηε.   

Κε ην ζύλζεκα είκαζηε «όινη καδί» αλαθέξζεθε ζηελ αμία ηεο 

νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ. Απεπζπλόκελνο ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο θαη δηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά  ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή θ. Γηάλλε Πνιιάιε έδσζε ην κήλπκα όηη νη λένη είλαη 

καδί καο, ζέινπκε λα ηνπο θξαηήζνπκε θνληά καο θαη κπνξεί λα έρνπλ κηα ιακπξή θαξηέξα ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά. 

Έθιεηζε ιέγνληαο: «Όηη  ρξεηαδόκαζηε γηα ηελ επηπρία θαη ηελ επηηπρία ην έρνπκε κέζα καο. ηελ θαξδηά 

θαη ζην κπαιό καο» 

Δπράξηζηε έθπιεμε ηνπ πλεδξίνπ απνηέιεζε ε παξέκβαζε ηνπ θ. Ed. 

Deutschlander, CEO  ηεο NORTH STAR RESOURCE GROUP ν νπνίνο κέζσ ελόο 

νιηγόιεπηνπ  video,  θνξώληαο ηα ρξώκαηα ηεο Διιάδνο, κεηέθεξε ηνπο 

ραηξεηηζκνύο ηνπ ζην αθξναηήξην θαη εθδήισζε ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ γηα ην 

πλέδξην, ππελζπκίδνληαο ζηνπο πλέδξνπο ηελ ππόζρεζε πνπ είραλ δώζεη ζην 

εαπηό ηνπο ζην ζπλέδξην ηνπ 2017. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκηιίαο ηνπ θ. Gary H. Schwartz, ν θ.  Ι. 

Σνδαθίδεο θαη ηα κέιε ηνπ Board ηεο GAMA Hellas,  ζηα πιαίζηα ηεο 

Διιεληθήο θηινμελίαο, πξνζέθεξαλ ζηνπο νκηιεηέο δώξα κε ζπκβνιηζκνύο 

πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Αξραία  Διιάδα.   Πην  ζπγθεθξηκέλα παξέδσζαλ 

ζηνλ θ. Joe  

Jordan   «ην 

θιαδί ειηάο κε 

ηνπο θαξπνύο”. 

ηνλ θ. Athan 

Vorila «ην πεξηζηέξη».  ηνλ θ. Gary Schwartz   «ην 

θιαδί δάθλεο».   Σέινο, ζηελ θα  Kari Stringfellow, «ην  

ηεθάλη Γόμαο». 

ην πιαίζην ηεο απνλνκήο ν θ. Ι.Σνδαθίδεο απέλεηκε ηηκεηηθή πιαθέηα ζηνλ ηέσο Πξόεδξν ηνπ 

ΠΑ θ. Γ. Γαβαιάθε γηα ηελ πνιύηηκε πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ύλδεζκν,  αλαθέξνληαο όηη νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα δηθαηώλνληαη θαη λα αλαγλσξίδνληαη γηα ην έξγν πνπ έρνπλ πξνζθέξεη. 

Ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθό video πξνβιήζεθε κε ζηηγκέο από ηα 6 ρξόληα πνπ ππεξέηεζε ν θ. Γαβαιάθεο 

ηνλ ύλδεζκν σο Πξόεδξνο. Θιείλνληαο ν θ. Σνδαθίδεο είπε: ζε επραξηζηνύκε Γεκήηξε «κηα κηθξή 

απνλνκή γηα έλα κεγάιν έξγν».  

H 1ε κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ έθιεηζε κε ην πάλει ησλ θ.θ. Kari Stingfellow,  Mr. Joe 

Jordan, Mr. Athan P. Vorilas,  Mr. Gary H. Schwartz, «Ρωηήζηε ηνπο εηδηθνύο»   Ζ 

θα Φαλή Θενθαλίδνπ ζπληόληζε ηηο life εξσηήζεηο ηνπ αθξναηεξίνπ πνπ 

αθνξνύζαλ ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ  managers κέζσ ηoπ ζπζηήκαηνο 

conferience. 

ηελ αξρή ηεο δεύηεξεο κέξαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ 

ππήξμε ζύληνκε εηζήγεζε από ηνλ Έιιελα νκηιεηή θ. Μάθε Βαζηιείνπ,  Senior HR Leader | 

Chief Trainer | Sales Expert,  ν νπνίνο παξόηη δελ πξνέξρεηαη από ηνλ ρώξν ηεο αζθαιηζηηθήο 

αγνξάο, κπόξεζε λα δώζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο management,  νη νπνίεο 

έρνπλ ηδηαίηεξε αμία γηα ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πληνληζηή. Πεξηέγξαςε κε ηδηαίηεξε 

ζαθήλεηα ηελ αμία ηεο θαηαγξαθήο ησλ βεκάησλ ηεο πώιεζεο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

κέηξεζεο ησλ απνθιίζεσλ ζε θάζε βήκα σο πνιύηηκν εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηεο παξαγσγηθήο 



δηαδηθαζίαο θαζώο βνεζά ζηελ άκεζε αμηνιόγεζε  θαη ζηελ δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζην ζηάδην πνπ απαηηείηαη 

βειηίσζε. Παξαηήξεζε, αλαηξνθνδόηεζε θαη παξαθίλεζε απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνύο ππιώλεο management ζηελ 

εηζήγεζε ηνπ θνπ Βαζηιείνπ ηνπο νπνίνπο θαη αλέπηπμε ζηελ παξνπζίαζή ηνπ κε ζέκα “Find Your Sales Growth 

Potential”.  

Βαζηθόο νκηιεηήο ηνπ ζπλεδξίνπ, έρνληαο ηελ επζύλε ηνπ workshop ηεο 2εο κέξαο,  ήηαλ ν θ. Gary H. Schwartz κε 

ζέκα παξνπζίαζεο “Building a Future Facing Financial Practice”.  Ο Θιέαξρνο Πεθάληνο, πξώελ Πξόεδξνο ηεο GAMA 

Hellas, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ Gary, θαη ζηηο 2 εηζεγήζεηο, ηόληζε ηα 

ζεκαληηθά παξαγσγηθά απνηειέζκαηά ηνπ ζηε καθξνρξόληα θαξηέξα 

ηνπ αιιά θαη ηε δηαξθή δηάζεζή ηνπ γηα ζπλεηζθνξά.  

Αθνύ έθαλε κηα ζύληνκε αλάιπζε ηεο Ακεξηθάληθεο αγνξάο θαη ηεο 

πνξείαο ησλ αζθαιηζηηθώλ θιάδσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, παξνπζίαζε 

αλάγιπθα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζσπηθήο ζπκβνπιήο απέλαληη 

ζηνπο απηνκαηνπνηεκέλνπο ηξόπνπο πώιεζεο αζθαιηζηηθώλ θαη 

απνηακηεπηηθώλ πξντόλησλ. θνπόο θαη όξακα ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

δηακεζνιαβεηή απνηέιεζαλ επίθεληξν ζε ζεκαληηθό κέξνο ηεο νκηιίαο ηνπ ηόζν ηελ πξώηε κέξα όζν θαη ζηελ 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο δεύηεξεο εκέξαο. Αλαδεηθλύνληαο  ην όξακα ζε βάζνο θαη πξνζαξκνζκέλν ζηε δνπιεηά ηνπ 

ζπκβνύινπ απέδεημε ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηόζν ηνπ αηόκνπ όζν θαη ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ,  απέδεημε πσο ν επαγγεικαηίαο αζθαιηζηηθόο 

δηακεζνιαβεηήο αιιά θαη ν manager κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ θαιύηεξα ην ππάξρνλ πειαηνιόγηό ηνπο 

αλαπηύζζνληαο αθόκα κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα. Παξνπζηάδνληαο πεξηπηώζεηο επαγγεικαηηώλ από ηελ εηαηξεία 

ηνπ, ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζεί θαη επνπηεύεη, έδεημε πσο ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα δελ λα είλαη απιά κία επρή 

αιιά κπνξνύλ λα γίλνπλ πξάμε αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Αλέδεημε ηελ αμία ηεο ζπκβνπιήο,  όπσο 

κόλν ν επαγγεικαηίαο αζθαιηζηηθόο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα παξέρεη, δείρλνληαο όηη απηό είλαη ην νπνίν αλαδεηά ν 

πειάηεο καο ζήκεξα. Σέινο βνήζεζε ην θνηλό λα γλσξίζεη ζύγρξνλνπο ηξόπνπο εμεύξεζεο ππνςεθίσλ πειαηώλ, 

επηπιένλ ησλ ήδε γλσζηώλ,  αιιά θαη κεζόδνπο αμηνιόγεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ δηακεζνιαβεηώλ,  ώζηε ν manager 

λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ην ρξόλν ηνπ επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο κε επίθεληξν, πάληα, ην όθεινο ηεο νκάδαο.  

Σα Κέιε ηνπ Γ ηνπ ΠΑ θ.θ. Ι.Σνδαθίδεο, Κ.Ρνύζζεο, .Κνπθνγεώξγνο, η.ηαπξόπνπινο, Α.Αιεμίνπ, 

Υ.Φπηέα & Δκ.Πεηξόρεηινο, ληώζνπλ ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή 

δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ : 

 Σν Board GAMA HELLAS, θ. Θι. Πεθάλην, 

Θ.Θαηζηγηάλλε, Γ.Γαβαιάθε 
 

 Σν ππνζηεξηθηηθό πξνζωπηθό ηνπ ΠΑ θαη ηεο 

GAMA Hellas  
 

 Σελ εζεινληηθή νκάδα ηνπ πλεδξίνπ 
 

 Σνπο ρνξεγνύο καο 

 
o PLATINUM SPONSORS  ήηαλ νη εηαηξίεο 

INTERAMERICAN, NN Hellas & ΔΘΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΣΗΘΖ 

o GOLD SPONSORS ήηαλ νη εηαηξίεο CNP CYPRIALIFE - 

ΕΩΖ, EUROLIFE ERB  Αζθαιηζηηθή, GENERALI Hellas, GROUPAMA 

Αζθαιηζηηθή, METLIFE θαη PRIME Insurance. 

o SILVER SPONSORS ήηαλ νη εηαηξίεο  AIG, EUROLIFE 

LTD, INTERASCO, UNIVERSAL Life θαη ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΠΗΣΖ. 

o PRINT SPONSOR ε LIFE PLAN 

o Θαζώο θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο: 

                                                        CROMAR, DAS HELLAS θαη METROPOLITAN HOSPITAL. 

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο GAMA Hellas, λα επεθηείλεη ηα κέιε ηεο θαη ζηελ 

Θύπξν, ήηαλ ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή ε ζπκκεηνρή ηεο CNP ΕΩΖ-CYPRIALIFE, EUROLIFE Ltd θαη UNIVERSAL LIFE. 

ΣΟ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΣΟΤ Π...Α.. 


