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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ρίτα Χριστοδουλάτου: Και στην Ελλάδα
πιστοποιημένοι Financial Planners

Ο Financial Planner συμβάλλει
στο σχεδιασμό της ζωής του πελάτη του, παντρεύοντας τις επιθυμίες
και τα όνειρά του σε σχέση με τις
οικονομικές του δυνατότητες, το-

νίζει σε συνέντευξη της στο
Nextdeal η κα Ρίτα Χριστοδουλάτου πρόεδρος της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, λίγες ώρες πριν την εκδήλωση απονομής

των πιστοποιήσεων στους πρώτους 30 Έλληνες Financial Planners στην Αίγλη Ζαππείου. Η πιστοποίηση αυτή είναι τόσο ισχυρή
που δίνει τη δυνατότητα στον πι-

την επίτευξη των προσωπικών στόχων και επιθυμιών του.

Τι καινούριο «φέρνουν» στην αγορά οι Financial Planners και τι είναι η
Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA);

Αύριο 10 Ιουλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση απονομής
Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης EFICERT στους πρώτους 30 Έλληνες και
Ελληνίδες Financial Planners σε εκδήλωση στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, με
χορηγούς επικοινωνίας το Nextdeal, το Ασφαλιστικό ΝΑΙ, την Καθημερινή
και την τηλεόραση του Αlpha. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ένωσης
και στην κατεύθυνση της επαγγελματικής ανέλιξης των 30 αλλά και των
υπολοίπων μελών;

Οι Financial Planners δεν είναι κάτι καινούργιο στη χρηματοασφαλιστική αγορά.
Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη εφαρμόζουν τη μεθοδολογία
του Financial Planning για περισσότερο από 15 έτη στην Ελλάδα ενώ στην Αμερική ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Ο Financial
Planner συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό της ζωής του πελάτη του, παντρεύοντας τις επιθυμίες και τα όνειρά του σε σχέση με τις
οικονομικές του δυνατότητες καλύπτοντας όλες τις πτυχές των
χρηματοασφαλιστικών του αναγκών. Η Ένωση Financial Planners
Ελλάδος ιδρύθηκε προ 3τίας από 28 επαγγελματίες χρηματοασφαλιστικούς συμβούλους με πολύχρονη εμπειρία και βαθειά γνώση
του πως η σωστή διερεύνηση αναγκών του πελάτη μέσω της μεθοδολογίας του Financial Planning έχει θετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο
για τον ίδιο το Financial Planner που μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο τις υπηρεσίες του αλλά κυρίως για τον Έλληνα καταναλωτή
που ενδιαφέρεται να βάλει σε μια τάξη τα χρηματοασφαλιστικά του
θέματα.

Το ΔΣ της Ένωσης έκρινε σκόπιμο να επιβραβεύσει την προσπάθεια αυτή των 30 μελών του που Πρώτοι έλαβαν την πιστοποίηση
αυτή μετά από εξάμηνη, υψηλών standards, εκπαίδευση και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις απαιτητικές εξετάσεις.
Η εκδήλωσή μας θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ενώ θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ Νότης Μηταράκης για ένα σύντομο χαιρετισμό. Προσκεκλημένοι μας θα είναι εκτός από τα μέλη και φίλους της ένωσης, υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την εκδήλωση
αυτή υποστηρίζουν ως χορηγοί η KPMG, ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου
και η Mediterra.
Στόχος της Ένωσής μας είναι εντός της επόμενης πενταετίας τα
μέλη μας που θα λάβουν την πιστοποίηση Eficert να αριθμούν περί
τους 300 χρηματοασφαλιστικούς συμβούλους. Ο δεύτερος κύκλος
πιστοποίησης ολοκληρώνεται αρχές φθινοπώρου, ενώ θα ξεκινήσει και ο τρίτος κύκλος ο οποίος έχει προγραμματισθεί για το Σεπτέμβριο. Η HFPA είναι πρεσβευτής της συνεχούς και διά βίου εκπαίδευσης για τα μέλη της. Η παροχή υψηλών ποιοτικά υπηρεσιών
προς τους πελάτες μας πρέπει να βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται
με ό,τι πιο σύγχρονο, καινοτόμο και επίκαιρο προσφέρει η διεθνής
τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο μας.

Πώς πιστοποιούνται οι Έλληνες Financial Planners και ποια διαδικασία
ακολουθείται για να γίνει ένας ασφαλιστής, μέλος της Ένωσης;

Όπως προανέφερα, υπάρχουν ήδη επαγγελματίες οι οποίοι έχουν
εκπαιδευθεί και εφαρμόζουν τη μεθοδολογία του Financial Planning.
Αυτό όμως που εξέλειπε στη χώρα μας ήταν μία ευρωπαϊκή πιστοποίηση που να ενισχύει και επιβεβαιώνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση αυτού του επαγγελματία. Ένας από τους στόχους της Ένωσης
Financial Planners Ελλάδος (HFPA) ήταν να μπορέσει να παρέχει στα
μέλη του αυτή τη δυνατότητα και το πέτυχε. Μέσω του στρατηγικού
της συνεργάτη την πολυεθνική εταιρεία συμβούλων την ΚPMG, κατάφερε να παρέχει αποκλειστικά στα μέλη του την πιστοποίηση
Eficert. Η Eficert είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που παρέχει
χρηματοασφαλιστικές πιστοποιήσεις. Η πιστοποίηση αυτή είναι τόσο
ισχυρή που δίνει τη δυνατότητα στον πιστοποιημένο Financial
Planner να ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε οποιαδήποτε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το καταστατικό της
HFPA μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν επαγγελματίες σύμβουλοι από τον χώρο της ασφαλιστικής, τραπεζικής και επενδυτικής αγοράς που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τον τρόπο εργασίας τους
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του financial planning και υιοθετώντας τους αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της Ένωσης (www.hfpa.gr, E info@hfpa.gr).
Στην ασφαλιστική αγορά ο πιστοποιημένος Financial Planner εκτός του
ότι συμβάλλει στην ποιοτική ανάπτυξη του κλάδου, τι οφέλη αποκομίζει
σε επαγγελματικό επίπεδο;

O θεσμός του Financial Planning αποτελεί μια επιτυχημένη μεθοδολογία με θεαματικά αποτελέσματα, τόσο για τους πελάτες, όσο
και τους οικονομικούς συμβούλους που την εφαρμόζουν. Έρευνες
που γίνονται συστηματικά στις Η.Π.Α., από ανεξάρτητους φορείς, έδειξαν ότι τα τελευταία έτη το επάγγελμα του Financial Planner θεωρείται, από το καταναλωτικό κοινό, ως ένα από τα κορυφαία επαγγέλματα, από πλευράς κύρους. Η καινοτόμα αυτή μεθοδολογία
ισχυροποιεί τον ρόλο του συμβούλου στα χρηματοασφαλιστικά θέματα ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, εφόσον διερευνώνται και αναγνωρίζονται οι πραγματικές του ανάγκες σε εξατομικευμένη μορφή, ενώ μέσω της τακτικής αναθεώρησης νιώθει
ασφαλής ότι δύναται να προγραμματίσει καλύτερα την ζωή του για

στοποιημένο Financial Planner να
ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε οποιαδήποτε χώρα κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνει η κα Χριστοδουλάτου.

Ποια είναι η Ρίτα Χριστοδουλάτου
Η Ρίτα Χριστοδουλάτου είναι σύμβουλος ασφαλίσεων και επενδύσεων και
δραστηριοποιείται στο χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 1992. Είναι κάτοχος
ΒΑ, Diploma in Insurance and Finance, Middlesex University, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μετεκπαίδευσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια σε Ευρώπη και Αμερική είτε ως σύνεδρος είτε ως ομιλήτρια.
Σήμερα κατέχει τη θέση Life Planning Director στην πολυεθνική εταιρεία
συμβούλων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων Αon, www.aon.com, με εξειδίκευση στο Financial Planning και ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό σχεδιασμό.
Η κα Χριστοδουλάτου είναι ισόβιο μέλος του διεθνούς οργανισμού The
Premier Association of Financial Professionals – MDRT, όπου διετέλεσε πρόεδρος Ευρώπης (2008-2011) – (www.mdrt.org), καθώς και μέλος στο Financial
Planning Association -FPA –(www.fpanet.org).
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος στην Ένωση Financial Planners Ελλάδος
- HFPA –(www.hfpa.gr).
Επίσης είναι μέλος στον Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Managers & Επιχειρηματιών –ΤΟΓΜΕ και του Τομέα Ηγεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων –ΕΕΔΕ – (www.eede.gr), μέλος του iforU ενός διεθνούς οργανισμού για
την επιχειρηματικότητα της γυναίκας καθώς και μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας
Ελλάδος (www.transparency.gr).
Μέσω της εθελοντικής της εργασίας την τελευταία δεκαετία, συνεισφέρει
στην ανέλιξη του επαγγέλματος του συμβούλου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα
πρότυπα του εξωτερικού (Ευρώπη και Αμερική).

Πώς βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς και των
χρηματοασφαλιστικών συμβούλων;

Είναι κατανοητό ότι η αγορά μας λόγω της οικονομικής κρίσης έχει δυσκολέψει αρκετά, και πολλές φορές απαιτείται διπλάσιος
χρόνος για το ίδιο αποτέλεσμα.
Το κρατικό σύστημα υγείας και σύνταξης νοσεί με αποτέλεσμα οι
ασφαλισμένοι να νιώθουν έντονη ανασφάλεια για το παρόν και το
μέλλον τους. Ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας μπορεί και πρέπει
να συνδράμει στην κατάσταση αυτή.
Οι επαγγελματίες χρηματοασφαλιστικοί σύμβουλοι μπορούν
πραγματικά να βοηθήσουν τους πολίτες να μεριμνήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα θέματα αυτά. Είμαι πεπεισμένη λοιπόν
ότι ο χώρος μας είναι ευνοημένος και το μέλλον είναι ιδιαίτερα ευοίωνο για όλους τους χρηματοασφαλιστικούς συμβούλους που επενδύουν στη συνεχή τους εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να προάγουν το επάγγελμά τους παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες. Τρανό
παράδειγμα είναι οι πιστοποιημένοι Financial Planners, που εν
καιρώ κρίσης που όλοι αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες και η ψυχολογία όλων είναι σε χαμηλά επίπεδα, αποφάσισαν
με αυτοχρηματοδότηση να καθίσουν και πάλι στα θρανία, να
γράψουν ξανά εξετάσεις και να πετύχουν το στόχο τους. Και αυτό συνεχίζεται με τους επόμενους και μεθεπόμενους χρηματοασφαλιστικούς συμβούλους. Τέτοιες ενέργειες και δράσεις
χρειάζονται και επιβράβευση και υποστήριξη. Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται το πώς σε καιρό κρίσης κάποιοι ψάχνουν και
βρίσκουν ευκαιρίες ανέλιξης, εξέλιξης και διαφοροποίησης στο
χώρο τους.
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Αποστολιώτης Λάμπρος
Ο Λάμπρος Αποστολιώτης είναι
στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από
το 1987 και συνεργάζεται με την
INTERAMERICAN. Έχει πανεπιστημιακές σπουδές στα οικονομικά, είναι
ισόβιο μέλος του MDRΤ και LIMRA. Έχει συμμετάσχει
σε δεκάδες διεθνή συνέδρια του MDRT και σήμερα είναι Country Chairman του διεθνούς αυτού οργανισμού. ( lapostoliotis@yahoo.gr)

Αποστόλου Γεώργιος
Ο Γιώργιος Αποστόλου είναι αποκλειστικός συνεργάτης του ομίλου
Ιnteramerican (Part of Achmea) από
το 1998 μέχρι σήμερα. Έχει σπουδές
στα χρηματοοικονομικά και έχει παρακαλουθήσει δεκάδες σεμινάρια εντός και εκτός
Ελλάδος. Είναι πιστοποιήμενος financial planner και
qualifying member του MDRT. (aglebron1@gmail.
com)

Βασιλάκη Αλεξία
Η Αλεξία Βασιλάκη είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ με 15ετή εμπειρία
στον χώρο. Εϊναι ιδρυτικό μέλος του
HFPA και έχει πιστοποιήσεις στο
business and personal insurance.
Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια πάνω στα
χρηματοσασφαλιστικά προϊοντα. Σήμερα είναι ανεξάρτητη σύμβουλος -Financial Planner και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς. (a.vasilaki@otenet.gr)

Δημαρχιάδης Κλήμης
Ο Κλήμης Δημαρχιάδης ξεκίνησε
την καριέρα του το 1997 ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Έχει σπουδές στα
οικονομικά και είναι μέλος του ΠΣΑΣ,
και HFPA και έχει ενεργή συμμετοχή
στο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει πιστοποιηθεί σε βαθμό μεσίτη και από το 2010 λειτουργεί το δικό του γραφείο Insurance Broker
Dimarhiadis & Associates (klimis@dimarxiadis.gr)

Ζαούτσος Στέφανος
Ο Στέφανος Ζαούτσος είναι Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών του Πολεμικού και Εμπορικού
Ναυτικού. Είναι ασφαλιστικός σύμβουλος από το 1991 με διακρίσεις
τόσο για τα παραγωγικά όσο και ποιοτικά του αποταλέσματα. Είναι μέλος της ΗFPA και έχει πιστοποιηθεί
στο financial planning και τη διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σήμερα λειτουργεί ως ανεξάρτητος
Financial Planner. (info@zaoutsos.gr)

Ζερβουδάκη Σοφία
Η Σοφία Ζερβουδάκη είναι απόφοιτη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρίσκεται στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 2001
και είναι πιστοποιημένη στη διάθεση
αμοιβαίων κεφαλαίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι μέλος του MDRT, HFPA,
του ΠΣΑΣ και της LIMRA. Σήμερα είναι Company Chair
στην Ελληνική Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT ενώ
συνεργάζεται αποκλειστικά με την International Life.
(sofiazervoudaki@gmail.com)
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Οι πρώτοι πιστοποιημένοι Financial Planners
Ζερμπίνη Τζίνη

Μούκιος Ανδρέας

H Τζίνη Ζερμπίνη βρίσκεται στον
χρηματοασφαλιστηκό χώρο από το
1984. Ξεκίνησε την καριέρα της ως
ασφαλιστική σύμβουλος στην
INTERΑΜERICAN όπου έφτασε μέχρι
τη βαθμίδα της συντονίστριας Υποκαταστήματος. Είναι Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ της HFPA και μέλος
του ΠΣΑΣ, της GAMA. Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια Ασφαλιστικού πρακτορείου στον Πειραιά με την επωνυμία
SIS INSURANCE. (zerbini@sisinsurance.gr)

Ο Ανδρέας Μούκιος ανήκει στον
χρηματοασφαλιστικό χώρο από το
1994. Ξεκίνησε από την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican ενώ σήμερα λειτουργεί ως ανεξάρτητος
Financial Planner δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στον χρηματοοικονομικό χώρο
ενώ είναι μέλος του ΜDRT της LIMRA και της HFPA.
(amoukios@gmail.com)

Καλλίτση Γεωργία

Νίνος Ιωάννης

Η Γεωργία Καλλίτση έχει 15ετή
επαγγελματική εμπειρία στον χώρο
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει σπουδές στην Οργάνωση
και διοίκηση Επιχειρήσεων, σε Λογιστική και Οικονομικά. Είναι μέλος του HFPAκαι σήμερα εργάζεται στα Ελληνικά Πετρέλαια στο Τμήμα Επενδυτών. (gkallitsi@gmail.com)

Ο Ιωάννης Νίνος έχει μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά.
Ξεκίνησε στην ασφαλιστική αγορά
το 1987 στην Interamerican ως
agency manager μέχρι το 2010 όπου και ίδρυσε και διατηρεί την δική του εταιρεία Insurance Brokers ΝΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ της HFPA,
μέλος της GAMA και από το 2013 Διευθυντής
Marketing και Επικοινωνίας της Prime Insurance.
(ninosi@ninos-associates.gr)

Καρυτινός Θεόδωρος
Ο Καρυτινός Θεόδωρος εργάζεται από το 1991 ως Ασφαλιστικός
Σύμβουλος
στον
Όμιλο
Interamerican και σήμερα είναι unit
manager στο Διοικητικό Κέντρο του
Ομίλου. Είναι μέλος του M.D.R.T. και έχει την πιστοποίηση L.U.T.C.F. To 2012 αναδείχθηκε Πρώτος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον κλάδο Ζωής του
Ομίλου INTERAMERICAN και επίσης βραβεύτηκε ως
Πρώτος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον κλάδο
Ζωής στην Ελλάδα από τον ΠΣΑΣ.

Κοκοτής Γεώργιος

Οικονομάκος Γεώργιος
Ο Γιώργιος Οικονομάκος έχει
τελειώσει την Ανωτέρα Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Έχει 15 ετή εμπειρία στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και έχει συμμετάσχει σε
δεκάδες διεθνή συνέδρια σε Ευρώπη και Αμερική. Είναι ιδρυτικό μέλος του HFPA και
μέλος των οργανισμών LIMRA και MDRT. Σήμερα είναι ασφαλιστικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης.
(g.oikonomakos@yahoo.gr)

Ο Γεώργιος Κοκοτής ανήκει στον
χρημαοασφαλιστικό xώρο από το
1998. Έχει οικονομικές σπουδές και
είναι ιδρυτικό μέλος του HFPA. Έχει
παρακολουθήσει
μαθήματα
Financial Planning και Συμπεριφορική χρηματοικονομική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι Πιστοποίημενος Χρηματοοικονομικος Συμβούλος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εως σήμερα συνεργάζεται
με την INTERAMERIKAN. (geokokotis@gmail.com)

Παπαδάκου Λένα

Κωλέττης Δημήτριος

Παπασπυρόπουλος Σπύρος

Ο Δημήτρης Κωλέττης έχει μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά
και διοίκηση επιχειρήσεων. Η πολυετής εμπειρία του είναι πλούσια
στα αντικείμενα των Πωλήσεων,
Marketing, Εκπαίδευσης, Bank-assurance και
Financial Planning. Είναι ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της HFPA. Σήμερα κατέχει την θέση του Διευθυντή ανάπτυξης και στελέχωσης της International Life.
(colettisd@gmail.com)

Ο Σπύρος Παπασπυρόπουλος
δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό χώρο από το 2000. Έχει
σπουδές στου τομείς του Business
Administration και Finance. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει υπηρεσία του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
και Τράπεζα ενώ σήμερα συνεργάζεται με την City
Insurance Brokers. Έχει πιστοποιηθεί ως Σύμβουλος
Δανείων και Επενδύσεων από τη CITI BANK και είναι
μέλος του HFPA. (spapas@citybrokers.gr)

Μαρίνος Κυριάκος
Ο Κυριάκος Μαρίνος γεννήθηκε
το 1967 και έχει πολυετή εμπειρία
στο χρηματοασφαλιστικό χώρο. Είναι μέλος του HFPA και έχει πιστοποίηση LUTC από την Ακαδημία ΙXOS
και Financial Planning από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EFICERT. (km@riskmanager.gr)

Η Λένα Παπαδάκου βρίσκεται
στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 1998. Έχει σπουδές στις Δημόσιες Σχέσεις. Έχει συνεργαστεί με
την Ιnteramerican και την MetLife.
Σήμερα είναι Διευθύντρια Καταστήματος στην Ευρωπαϊκή Πίστη και ιδρυτικό μέλος του
HFPA. (lenapapoiko@yahoo.gr)

Πλυταριάς Ανδρέας
Ο Ανδρέας Πλυταριάς δραστηριοποιείται από το 1995 στον χώρο
των ασφαλίσεων. Έχει σπουδάσει
κοινωνικός λειτουργός και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πάνω στις
πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων,
το underwriting και τις αποζημιώσεις, τις ασφαλίσεις

μεταφορών, τεχνικών έργων κ.α. Είναι πιστοποιημένος Financial planner και μέλος της HFPA.
(aplitarias@addvalue.gr)

Σαλαμούρα Όλγα
Η Όλγα Σαλαμούρα ξεκίνησε την
καριέρα της στο Υπουργείο Εθνικής
Αμύνης στο Μεταφραστικό Τμήμα.
Έχει πανεπιστημιακές σπουδές σε Ιταλία και Ελλάδα σε νομικούς και οικονομικούς τομείς Έχει συνεργαστεί με την
Interamerican ως ασφαλιστικός σύμβουλος από το
1995 – 2004 και σήμερα είναι ανεξάρτητη ασφαλιστική σύμβουλος σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες
ασφαλιστικές εταιρίες. (olga.salamoura@gmail.
com)

Σιγάλας Δημήτριος
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του LUTCF (LifeUnderwriting Training Council –
Fellow), The American College και έχει αποφοιτήσει
από το γαλλικό κρατικό πανεπιστήμιο CNAM με το τίτλο Bachelor in Banking & insurance. Είναι μέλος της
HFPA και του MDRT (pavlossi@yahoo.gr

Τεντζέρης Γιώργος
O Γιώργος Τεντζέρης έχει ανώτατες σπουδές στο εξωτερικό σε
Finance and Management. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Αντικριστής
στην Capital Χρηματιστηριακή και
σήμερα είναι Ασφαλιστκός & Επενδυτικός Σύμβουλος
στην Interamerican. Είναι μέλος του MDRT και HFPA.
(geotend@yahoo.gr)

Τουρνατζής Λουκάς

Ο Δημήτριος Σιγάλας έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και κοινωνιολογία στην Ιταλία. Από τα 1997 ξεκίνησε την καριέρα του ως Financial
Planner στην Interamerican και σήμερα είναι μεσίτης ασφαλειών στην CITYBROKERS
WORLDWIDE. Είναι μέλος του FPA of USA και πιστοποιημένος Financial Planner. (dsigalas@
citybrokers.gr)

Ο Λουκάς Τουρνατζής έχει Πτυχίο
Ναυπηγού Μηχανικού, μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά και οικονομικά και Πτυχίο LUTCF. Δραστηριποιείται στον χώρο περί τα 20
έτη και είναι Financial Planner στην Interamerican
από το 1996. Είναι μέλος της MENSA , FPA (USA), του
MDRT (συμμετέχει στην Επιτροπή επικοινωνίας μελών) και είναι ιδρυτικό μέλος του HFPA. (tournatzis@
gmail.com)

Σπαντίδου Βιβέττα

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Η Βιβέττα Σπαντίδου είναι στο
χώρο από το 2003. Έχει σπουδές
στον οργανισμό της LIMRA και του ΙΧΟΣ σε ασφαλίσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Συμμετέχει σε
διεθνείς κορυφαίες διοργανώσεις και συνέδρια του
κλάδου, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων
της. Είναι μέλος της LIMRA ΙΝΤΕRNATIONAL από όπου
έχει πάρει πιστοποιήσεις , του MDRT και του HFPA.
(spantidou@gmail.com)

Ο Κώστας Τριανταφύλλου είναι
απόφοιτος του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με πτυχίο
LUTC. Είναι ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Financial Planners Ελλάδος. Δραστηριοποιείται στην
ασφαλιστική αγορά από το 1990, εως το 2010 στην ασφαλιστική εταιρία Interamerican και από το 2010 έως σήμερα ως ανεξάρτητος πράκτορας στην Smart
Insurance. (ktriant13@yahoo.gr)

Στουργιώτου Ευφροσύνη

Χατζάκης Ιωάννης

Η Ευφροσύνη Στουργιώτου είναι
απόφοιτος του Εμπορικού Κολλεγίου
Saint George και του Γαλλικού Ινστιτούτου. Έχει πτυχίο Life Underwriter
Training Council και τις πιστοποιήσεις
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, και Financial Planners. Στην
ασφαλιστική αγορά, δραστηριοποείται από το 1989 και
είναι αποκλειστική συνεργάτιδα της ασφαλιστικής εταιρείας INTERAMERICAN. Είναι μέλος της Ελληνικής
Ένωσης Financial Planners. Έχει διατελέσει μέλος του
MDRT και της LIMRA International. (efstou@yahoo.gr)

Ο Γιάννης Χατζάκης δραστηριοποιείται στην Ασφαλιστική Αγορά από το 1997 συνεργαζόμενος με την
ασφαλιστική
εταιρεία
Interamerican. Έχει οικονομικές
σπουδές και είχε παρακολουθήσει πολλά διεθνή συνέδρια. Είναι ισόβιο μέλος της LIMRA και του MDRT με
πολλές διακρίσεις και εθελοντική συμμετοχή στην επιτροπή επικοινωνίας μελών Ελλάδος. (ghatzakisg@
yahoo.com)

Συμεωνίδης Νικόλαος
Ο Νικόλαος Συμεωνίδης είναι Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στην
Ιnteramerican από το 1992 με συμμετοχή σε πλειάδα σεμιναρίων . Έχει
Πτυχίο Life Underwriter training
council fellow και Πιστοποίησης Διάθεσης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων. Είναι Ενεργό μέλος επί σειρά ετών του
MDRT και του HFPA. (symeniko@otenet.gr)

Συμπεράς Παύλος
O Παύλος Συμπεράς βρίσκεται
στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό χώρο από το 1999. Συνεργάζεται με την Ιnteramerican ως
Financial Planner. Eίναι απόφοιτος

Χριστοδουλάτου Ρίτα
H Ρίτα Χριστοδουλάτου βρίσκεται
στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από
το 1992. Έχει πανεπιστημιακές
σπουδές στο insurance and finance,
είναι ισόβιο μέλος του MDRT (έχει
διατελέσει πρόεδρος ευρώπης
2009-2001)και της Limra. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή συνέδρια του κλάδου είτε ως σύνεδρος είτε ως ομιλήτρια. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος
της HFPA. Σήμερα είναι Life Planning Director στην
ΑΟΝ. (rita.christodoulatou@aon.gr)

