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Συνεργάτες και φίλοι 

Σας καλωσορίζω με χαρά στο αφιέρωμά μας και σας καλώ να το ξε-
φυλλίσουμε μαζί. Οι σελίδες του αποτυπώνουν τα τελευταία 2 χρόνια 
μιας διαδρομής 34 ετών, γεμάτης συναισθήματα, αγωνίες αλλά και χα-
ρές, επιτυχίες και νίκες. Έναν «μαραθώνιο» αντοχής, στον οποίο κάθε 
χρόνο βγαίνουμε νικητές. 

Επιθυμία μας με το έντυπο αυτό, είναι να τιμήσουμε τους συνεργάτες που διακρίθηκαν με τις 
υψηλές τους επιδόσεις τα έτη 2019 και 2020, αλλά και όλα  μας τα στελέχη που, ο καθένας από 
τη θέση ευθύνης του και με τις δυνάμεις του συνέβαλε καθοριστικά, ώστε η Διεύθυνσή μας να 
παραμένει πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Μία επιτυχία ιδιαίτερης 
αξίας σε μια εποχή όπου η εμφάνιση της πανδημίας όχι μόνο δεν μας καθήλωσε, αλλά αποτέ-
λεσε έναυσμα περαιτέρω ανάπτυξής μας στην ευρύτερη αγορά: υπερβήκαμε το 1.000.000 € νέα 
παραγωγή Ζωής και κλείσαμε ως 3η πανελλαδικά Διεύθυνση και 1η στα γραφεία εκτός Αθηνών.

Στην επιτυχή μας πορεία, σημαντική υπήρξε η συμβολή του φίλου, μέντορα και έως πρότινος 
manager μου κ.Βασίλη Καραθάνου και των στελεχών του, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Ιδιαί-
τερες, επίσης, ευχαριστίες στον φίλο και συνάδελφο κ.Παναγιώτη Κατσαϊδώνη, για την απόφασή 
του να συμπορευτεί εφεξής μαζί μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μας μετασχημα-
τισμό. Επιλογή που εδραιώνει περαιτέρω τη δυναμική τροχιά μας.

Είναι γεγονός πως η νέα εποχή θέτει καινούριες προκλήσεις και απαιτεί νέα εργαλεία και εφόδια. 
Ωστόσο, αμετάβλητοι παραμένουν για εμάς οι στόχοι της προσφοράς, της διάκρισης, της υψηλής 
αποδοτικότητας, του επαγγελματισμού, της προόδου, της προσδοκίας για ένα καλύτερο αύριο. 

 Η ευθύνη μας μεγάλη. Αλλά και η επιτυχία βέβαιη!

• Γιατί αποτελούμε μία δεμένη Ομάδα, με εξαιρετικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και σεβα-
σμό στον πελάτη.

• Γιατί είμαστε ισχυροί, έμπειροι, αφοσιωμένοι, ενθουσιώδεις αλλά συνάμα πειθαρχημένοι και 
πάντοτε αποτελεσματικοί στη διαχείριση κάθε νέας πρόκλησης.

• Γιατί έχουμε σχέδιο και το υλοποιούμε με συνέπεια, προσήλωση και επαγγελματισμό.

• Γιατί νοιαζόμαστε πραγματικά για τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας.

Συνεχίζουμε έτσι! Και σας υπόσχομαι ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Αγαπητοί συνεργάτες

Είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου να είναι μοναδικός, να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι, να ζει τη 
δική του ζωή και να βιώνει  με  τον δικό του τρόπο τους κύκλους της ζωής του. 
Για μένα κλείνει ουσιαστικά ένας μεγάλος κύκλος στην Εθνική Ασφαλιστική ύστερα από τριάντα 
πέντε δύσκολα, αλλά συνάμα δημιουργικά χρόνια.
Ένας κύκλος που είχε ευδιάκριτα πολλούς μικρότερους, με επιτυχίες και αποτυχίες αλλά και 
δυσδιάκριτα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ένας κύκλος που περικλείει 
τα καλύτερα, ίσως, επαγγελματικά και προσωπικά μου χρόνια, με εμπειρίες ζωής μέσα από τις 
οποίες ωρίμασα σαν άνθρωπος. 

Σας ευχαριστώ όλους θερμά από βάθους καρδιάς για τις καλές και κακές στιγμές μας στην μακρόχρονη συνεργασία μας. 
Κρατώ βαθιά μέσα μου τις καλύτερες στιγμές μας και τη φιλία μας.
Συνενώνοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά αυτής της πορείας, το κυρίαρχο συναίσθημα που με διακατέχει είναι η 
Ευγνωμοσύνη. 
Μου δόθηκαν πολλά και έδωσα κάτι πίσω.
Ευγνωμοσύνη για την οικογένεια μου, τους φίλους μου,  Ευγνωμοσύνη για τους Managers μου, Ευγνωμοσύνη για τους 
συνεργάτες μου, τους πελάτες μας.
Ευγνωμοσύνη για…………….. θα χρειάζονταν τόμοι να μην ξεχάσω κανέναν..!
Και τέλος ευγνωμοσύνη για τον Δημήτρη  που η «ιερότητα» της σχέσης μας καθόρισε την αβίαστη απόφαση της συνεργα-
σίας μας και την αρχή ενός νέου δημιουργικού κύκλου.
Βλέπω αυτή τη νέα αρχή με μία αίσθηση ελευθερίας, αφού μακριά από τις επείγουσες ανάγκες του παρελθόντος μπορώ 
υπηρετήσω με πολλούς τρόπους τους κοινούς μας στόχους, κυρίως όμως μεταγγίζοντας τεχνογνωσία και εργαλεία από 
την PKDATA που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μας.
Νιώθω περισσότερο ελεύθερος να απολαύσω αυτά που έχω και θεωρούσα δεδομένα, έτοιμος να αναζητήσω «την καλύ-
τερη εκδοχή της ύπαρξης μου» ώστε να υπηρετήσω την οικογένεια μου, τους ανθρώπους που αγαπώ, και την κοινωνία 
μαζί με όλους εσάς.
Εύχομαι ολόψυχα σ’ εσάς και τους αγαπημένους σας υγεία, ευτυχία, χαρά και προκοπή !

Παναγιώτης Κατσαϊδώνης

Όταν το 1982 επέλεγα ως επαγγελματική μου ιδιότητα την ασφαλιστική, δεν περίμενα πως μετά 
από σαράντα χρόνια, το οικοδόμημα που άρχισε να δημιουργείται από τότε, θα εξελισσόταν σε 
ένα τεράστιο πολυώροφο κτίριο με ισχυρές και στέρεες βάσεις.
Το 2019 κατά την αποχώρηση από την Επιθεώρηση μας και προσπαθώντας να περιγράψω την 
επόμενη μέρα, έλεγα στην αποχαιρετιστήρια επιστολή μου:
«Είμαι απολύτως βέβαιος πως θα συνεχίσετε με την ίδια ένταση, τον ίδιο ζήλο και με την ίδια 
επαγγελματική συνέπεια και εγώ θα είμαι δίπλα σας για να θαυμάζω εσάς και τα νέα επιτεύγ-
ματα σας».
Προφανώς δεν μιλούσα προφητικά, γιατί γνώριζα πολύ καλά όλους εσάς και τις αστείρευτες 
δυνατότητες σας.

Κυρίως όμως γιατί γνώριζα πως ο Δημήτρης Αναστασίου, ως φυσικός σας ηγέτης, θα είναι ο πιο άξιος εκφραστής και 
συνεχιστής της φιλοσοφίας και του οράματος που όλοι μαζί δημιουργήσαμε.
Γιατί ήταν σχεδόν από την αρχή ο βασικός στυλοβάτης και ταυτοχρόνως συνδημιουργός αυτού του οικοδομήματος.
Μόλις δυο χρόνια από την αποχώρηση μου, διαπιστώνω με ιδιαίτερη χαρά, αφ´ ενός την απόλυτη προσαρμογή σας στο νέο 
περιβάλλον που η πανδημική κρίση δημιούργησε και αφ´ ετέρου τα εντυπωσιακά παραγωγικά σας αποτελέσματα και τον 
απόλυτο πρωταγωνιστικό σας ρόλο στην Εθνική Ασφαλιστική και στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα.
Είμαι βέβαιος πως το τέλος αυτής της κρίσης θα βρει το ασφαλιστικό λειτούργημα ακόμα πιο ενισχυμένο στην κοινωνία, 
στις αγορές και όλους εσάς ακόμα πιο απαραίτητους και χρήσιμους στην ικανοποίηση των ασφαλιστικών και επενδυτικών 
αναγκών των ανθρώπων.
Κλείνοντας, θέλω να γνωρίζετε πως πιστεύω απόλυτα σε όλους εσάς και είμαι σίγουρος πως το τεράστιο πολυώροφο 
οικοδόμημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα το μετατρέψετε σε ΓΙΓΑΝΤΙΟ.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα βραβεύσεων και πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες.
Συνεχίζω να σας θαυμάζω και να είμαι δίπλα σας... Συνεχίζετε να είστε για μένα όλοι σας μοναδικοί....

Βασίλης Καραθάνος
 Υ.Γ. Εξακολουθώ να σας...ζηλεύω που ασκείτε το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου....
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Σαρδελής Χριστόφορος | Πρόεδρος ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες
Το 2021 είναι η χρονιά που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ανάσταση του γένους και την 
απαρχή μιας εποχής που τα «όνειρα άρχισαν να παίρνουν εκδίκηση», όπως λέει ο ποιητής. 
Παρά τα πολλά πισωγυρίσματα, η χώρα μεγάλωσε και προόδευσε.
Σήμερα, 200 χρόνια μετά, η χώρα κάνει τα πρώτα βήματα για να βγει από μια απίστευτη 
οικονομική περιπέτεια, που κράτησε δέκα χρόνια, και κορυφώθηκε με το ξέσπασμα της 
πανδημίας. Η γενιά μας μπορεί να μην έζησε πολέμους, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις και η 
κοινωνική συνοχή δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται με άλλους τρόπους.  
Από μία άποψη, μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας προνομιούχους γιατί, σε τέτοιους 
καιρούς, δραστηριοποιούμαστε στον ασφαλιστικό κλάδο, αποστολή του οποίου είναι ακρι-
βώς η έμπρακτη συμπαράσταση σε συνανθρώπους που περιέρχονται σε ανάγκη και χρειά-
ζονται στήριξη. Αυτό είναι το μήνυμα που καλούμαστε να μεταφέρουμε, ιδιαίτερα τώρα, στα 
δύσκολα.

Εύχομαι η νέα χρονιά να δικαιώσει τις προσδοκίες όλων μας.

Κωνσταντάς Σταύρος | Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητοί συνεργάτες,
Το 2020 υπήρξε μια απαιτητική χρονιά,όμως καταφέραμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
ανταποκριθήκατε κρατώντας την εταιρεία μας ηγέτιδα δύναμη στην ασφαλιστική αγορά.
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών σας 
στόχων.
Συνεχίζουμε μαζί, με κοινό όραμα και ευαισθησία ανοίγοντας ένα νέο και δημιουργικό κε-
φάλαιο για το μέλλον.
Το 2021 με οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια όλων θα φέρει την Εθνική Ασφαλιστική 
ακόμη πιο ψηλά όπως αρμόζει και αξίζει στην ιστορία της. 
Εύχομαι σε όλους παραγωγική χρονιά με υγεία!

Δασκαλόπουλος Ηρακλής | Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Η χρονιά που πέρασε ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλους μας. Ζήσαμε το ξέσπασμα μιας 
πανδημίας που στοίχισε και εξακολουθεί να στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, η οποία άλλαξε 
τελείως την καθημερινότητά μας.  Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, το βασικότερο μέσο 
δουλειάς για εμάς, περιορίστηκε σημαντικά. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, 
οι συνεργάτες της Κορυφαίας Διεύθυνσης  του Δημήτρη Αναστασίου κατορθώσατε να επι-
τύχετε ένα σημαντικότατο όγκο νέων πωλήσεων, φέρνοντας νέους πελάτες στην εταιρία και 
διατηρώντας το συνολικό σας χαρτοφυλάκιο σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πρόκειται για μία αξι-
οθαύμαστη προσπάθεια για την οποία σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, περισσότερα από 
κάθε άλλη φορά. Εύχομαι το 2021 να απαλλαγούμε σύντομα από τα δεσμά της πανδημίας και 
σε εσάς να επιτύχετε νέο ρεκόρ παραγωγής. Καλή χρονιά με υγεία!   
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Τάτσης Μιχάλης | Διευθυντής Δικτύου Πωλήσεων ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η χρονιά που πέρασε παρά τις μη προβλέψιμες δυσκολίες κατέδειξε ότι και στις πιο απαιτη-
τικές συνθήκες μπορούμε και τα καταφέρνουμε.
Η Εταιρεία μας χάρη σε εσάς έφερε για μια ακόμη χρονιά εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Σε μια εποχή τόσο απαιτητική, οι συνεργάτες του Δημήτρη Αναστασίου συνέχισαν να είναι 
αποτελεσματικοί παρέχοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους ασφαλισμένους. Διακριθήκα-
τε κυρίως σε ποιοτικά κριτήρια όπως στην υψηλή διατηρησιμότητα αλλά και στη νέα καθαρή 
παραγωγή, γεγονός που σας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις του Εταιρικού Δικτύου για το 
2020.Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που καταφέρατε να δώσετε στην  Εθνική Ασφαλιστική 
τη θέση που της αρμόζει, την πρώτη θέση.
Το 2021 θέτουμε ακόμη πιο υψηλούς στόχους και με υπευθυνότητα αλλά και με κοινωνική 
ευαισθησία, όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά για μια “Δημιουργική Επανάσταση” που θα οδη-
γήσει για μια ακόμη φορά την Εταιρεία μας στην κορυφή της ασφαλιστικής αγοράς. 

Σηφάκης Ιωάννης | Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας & Marketing ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητοί Συνεργάτες
Η Χρονιά που πέρασε δεν θα φύγει εύκολα από την μνήμη μας. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύ-
πωμα της. Εσείς όμως και πάλι φέτος κάνατε την διαφορά με το ζήλο και την συνεχή επιμονή 
σας στον στόχο και γι’ αυτό σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
 Εύχομαι η Νέα Χρονιά να φέρει σε όλους σας προσωπική, επαγγελματική ευτυχία και πρό-
οδο σε οτιδήποτε έχετε σχεδιάσει και επιθυμείτε.
Το 2021 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.  Μια χρο-
νιά για την οποία όλοι να έχουμε να θυμόμαστε μόνο καλά και ευχάριστα γεγονότα.

 

Παπαχρήστου  Δημήτρης  |  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάληψης Ζωής και Υγείας ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητέ κ. Αναστασίου,

Το 2020 ήταν αναμφισβήτητα μία χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία κορωνοί-

ου. Μέσα από τις δυσκολίες δόθηκε σε όλους μας η ευκαιρία να μετρηθούμε, να δοκιμα-

στούν οι αντοχές μας και να βρούμε νέους τρόπους και νέους δρόμους για την επίτευξη των 

στόχων μας.

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον Εσύ  και οι Συνεργάτες σου, με την επαγγελματική συ-

νείδηση και την ικανότητα που σας διακρίνει, καταφέρατε να αξιοποιήσετε την κάθε ευκαιρία 

και πρόκληση και να κάνετε την κάθε μέρα του έτους που πέρασε ένα σκαλοπάτι στο δρόμο 

της προόδου και της επαγγελματικής καταξίωσης. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους για τα εντυ-

πωσιακά αποτελέσματα!

Για το 2021 εύχομαι από καρδιάς Υγεία, προσωπική και οικογενειακή Ευτυχία και Ελπίδα για 

καλύτερες και δημιουργικές ημέρες που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση όλων των στόχων 

και των επιδιώξεών σας.
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Σοφόπουλος Σωτήρης | Διευθυντής Υποστήριξης Δικτύου Πωλήσεων ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητοί Συνεργάτες,
 Το 2020, μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες που όλοι βιώσαμε, ήταν μια παραγωγική χρονιά 
και θέλω να σας συγχαρώ για αυτό εκ βάθους καρδίας και να σας ευχαριστήσω που με την 
επιμονή και αφοσίωσή σας στη μεγάλη μας ΕΘΝΙΚΗ, καταφέρατε να πραγματοποιήσετε μια 
εντυπωσιακή αύξηση τόσο σε νέα παραγωγή όσο και σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ξεπερ-
νώντας τα τεράστια εμπόδια που παρουσιάστηκαν μπροστά σας.
Το Γραφείο σας, για άλλη μια χρονιά επιστράτευσε όλη του τη δύναμη, εμπειρία και ταλέντο 
κι απέδειξε ότι μπορεί. Μπορεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Εμείς, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων, εργαστήκαμε με ζήλο για την άμεση αντιμε-
τώπιση όλων των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την καθημερινή επιτέλεση του επίπο-
νου έργου σας και θέλω να σας βεβαιώσω ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με αμείωτη 
ένταση.
Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ όλους σας για μια ακόμη φορά και να σας ευχαριστήσω για το 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στην Εθνική μας και  να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι 
του χρόνου  όλοι μαζί και από κοντά,  θα γιορτάσουμε το αποτέλεσμα της δύσκολης χρονιάς 
που διανύουμε.

Πετσαλάκης  Γιάννης  |  Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. &
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Αποζημιώσεων Πυρός & Λοιπών Κλάδων ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Σε μια εποχή που δοκιμάζει τις αντοχές, την υπομονή και τη δύναμη όλων μας, οι συνεργά-

τες της Kορυφαίας Διεύθυνσης του Δημήτρη Αναστασίου  συνέχισαν να παράγουν αποτέλε-

σμα και έργο, συνέχισαν να βρίσκονται δίπλα στους ασφαλισμένους και να αποδεικνύουν 

στην πράξη τι σημαίνει «ασφάλεια» και «εμπιστοσύνη». Τους ευχαριστούμε που κρατούν την 

Εθνική Ασφαλιστική στη θέση που της αξίζει: στην πρώτη θέση της ελληνικής ασφαλιστικής 

αγοράς.   

Νικολόπουλος Γιώργος  |  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αποζημιώσεων Ζωής & Υγείας ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αγαπητέ κ. Αναστασίου, Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μοιραστούμε τη χαρά σας για την 

επίτευξη των στόχων σας.

Την χρονιά που πέρασε βιώσαμε όλοι πρωτόγνωρες δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε 

να σταθούμε όρθιοι και να οδηγήσουμε την Εταιρία μας μπροστά.

Να είστε βέβαιοι ότι είμαστε δίπλα σας στον δύσκολο αγώνα που δίνετε καθημερινά σε ένα 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών σας στό-

χων.

Εύχομαι σε όλους μία καλή & παραγωγική χρονιά, με υγεία, περισσότερες θετικές ειδήσεις 

και κατακτήσεις ακόμα υψηλότερων κορυφών.
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ΒΡ
ΑΒ

ΕΥ
ΘΕ

ΝΤ
ΕΣ

 20
19

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ (Νέα Καθαρή Παραγωγή)

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Έ Σ  Ο Μ Α Δ Ο Σ
1η  θέση  Τεκερλέκη Στυλιανή (Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Σέρρες)
2η θέση  Μιχαηλίδης Αριστείδης (Θεσσαλονίκη-Κατερίνη)
3η θέση  Καρακώστα Αριστέα (Θεσσαλονίκη-Βόλος)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΈΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:
1η θέση Τσιχλιά Αλεξάνδρα ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)        
2η θέση Κώντσα Αικατερίνη ομάδα Καστοριάς        
3η θέση Ανδρέου Χριστάκης ομάδα Α. Καρακώστα (Θεσ/νίκη)        
4η θέση Δούκα Δέσποινα ομάδα Ν. Τζαβέλλα (Θεσ/νίκη)       
5η θέση Γιαγκίδης Δανιήλ ομάδα Α. Μιχαηλίδη (Θεσ/νίκη) 
6η θέση  Παπαδοπούλου Έριφίλη ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)       
7η θέση  Σωτηριάδου Αναστασία ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Κιλκίς)       
8η θέση  Κρυωνά Έυθαλία ομάδα Α. Μιχαηλίδη (Θεσ/νίκη)
 

ΝΈΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Κουτσικουρής Γεώργιος ομάδα Δ. Δρένου  (Θεσ/νίκη)

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Έ Σ  Ο Μ Α Δ Ο Σ
Μιχαηλίδης Αριστείδης (Θεσσαλονίκη-Κατερίνη)  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Σωτηριάδου Αναστασία ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Κιλκίς)       
 

ΓΈΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1η θέση Τσιχλιά Αλεξάνδρα ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)

ΕΙΔΙΚΉ ΒΡΆΒΕΥΣΉ ΠΆΛΆΙΌΤΕΡΌΣ ΣΕ ΕΤΉ ΜΕ ΤΌ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΌ ΧΆΡΤΌΦΥΛΆΚΙΌ:
29 Χρόνια: Κώντσα Αικατερίνη (9/1/1991) ομάδα  Καστοριάς       
28 Χρόνια: Δούκα Δέσποινα (8/4/1992) ομάδα Ν. Τζαβέλλα (Θεσ/νίκη)      
20 Χρόνια: Τσιχλιά Αλεξάνδρα (6/4/2000) ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)       
 

ΤΙΜΉΤΙΚΉ ΒΡΆΒΕΥΣΉ ΣΥΝΌΛΙΚΉΣ ΠΡΌΣΦΌΡΆΣ:
Καραθάνος Βασίλειος
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Τεκερλέκη Στυλιανή  
(Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Σέρρες)

Τσιχλιά Αλεξάνδρα
(Θεσ/νίκη)

Δούκα Δέσποινα
(Θεσ/νίκη)

Σωτηριάδου 
Αναστασία
(Κιλκίς)

Κώντσα Αικατερίνη
ομάδα Καστοριάς

Γιαγκίδης Δανιήλ
(Θεσ/νίκη)

Ανδρέου Χριστάκης
(Θεσ/νίκη)

Καραθάνος
Βασίλειος

Παπαδοπούλου 
Έριφίλη
(Θεσ/νίκη)

Κουτσικουρής
Γεώργιος
(Θεσ/νίκη)

Μιχαηλίδης Αριστείδης
(Θεσσαλονίκη-Κατερίνη)

Καρακώστα Αριστέα
(Θεσσαλονίκη-Βόλος)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΈΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ 
ΒΡΑΒΈΥΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΒΡ
ΑΒ

ΕΥ
ΘΕ

ΝΤ
ΕΣ

 20
20

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ (Νέα Καθαρή Παραγωγή)

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Έ Σ  Ο Μ Α Δ Ο Σ
1η  θέση Τεκερλέκη Στυλιανή (Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Σέρρες)
2η  θέση Μιχαηλίδης Αριστείδης (Θεσσαλονίκη-Κατερίνη)
3η θέση Μουλαΐδου Φωτεινή (Λαύριο)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΈΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1η θέση Τσιχλιά Αλεξάνδρα ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)        
2η θέση Κώντσα Αικατερίνη ομάδα  Καστοριάς        
3η θέση Δούκα Δέσποινα ομάδα Ν. Τζαβέλλα (Θεσ/νίκη)      
4η θέση Κουτσικουρής Γεώργιος ομάδα Δ. Δρένου (Θεσ/νίκη)
5η θέση Ανδρέου Χριστάκης ομάδα Α. Καρακώστα  (Θεσ/νίκη) 
6η θέση  Μεταλλίδης Κων/νος ομάδα Α. Μιχαηλίδη (Θεσ/νίκη)
7η θέση  Παπαδοπούλου Έριφίλη ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)       
8η θέση  Θεοδωρακοπούλου Καλλιόπη ομάδα Α. Μιχαηλίδη (Κατερίνη)        
9η θέση  Ιωαννίδου Δέσποινα ομάδα Στ. Τεκερλέκη (Θεσ/νίκη)        
10η θέση Αλεξανδρής Δημήτριος ομάδα Γ. Ροκαδάκη (Καρδίτσα)
 

ΝΈΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1η θέση Ντίμα Ιουλία ομάδα Α. Καρακώστα  (Βόλος)
2η θέση Μπεκιάρη Παρασκευή ομάδα Δ. Δρένου (Θεσ/νίκη)
 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Έ Σ  Ο Μ Α Δ Ο Σ
Μιχαηλίδης Αριστείδης (Θεσσαλονίκη-Κατερίνη)  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Κώντσα Αικατερίνη ομάδα  Καστοριάς   
 

ΓΈΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡ.  ΠΩΛΗΣΈΩΝ 
Δερμιτζάκης Στυλιανός (Χανιά)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΡΑΚΤΟΡΈΣ ΈΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1η θέση Δερμιτζάκης Νικόλαος ομάδα Στ. Δερμιτζάκη (Χανιά)
2η θέση Μπαδογιάννη Στυλιανή  ομάδα Στ. Δερμιτζάκη (Χανιά)
3η θέση Μεταλλίδης Κων/νος ομάδα Α. Μιχαηλίδη (Θεσ/νίκη)
4η θέση Γούλας Αλέξανδρος ομάδα Φ.Μουλαΐδου (Λαύριο)
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Τεκερλέκη Στυλιανή  
(Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Σέρρες)

Μιχαηλίδης Αριστείδης
(Θεσσαλονίκη-Κατερίνη)

Μουλαΐδου Φωτεινή
(Λαύριο)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΈΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΈΣ

Τσιχλιά 
Αλεξάνδρα
(Θεσ/νίκη)

Μεταλλίδης 
Κων/νος
(Θεσ/νίκη)

Ντίμα Ιουλία
(Βόλος)

Κώντσα
Αικατερίνη 
ομάδα  Καστοριάς

Παπαδοπούλου 
Έριφίλη 
(Θεσ/νίκη)

Μπεκιάρη 
Παρασκευή
(Θεσ/νίκη)

Δερμιτζάκης 
Στυλιανός 
(Χανιά)

Δερμιτζάκης 
Νικόλαος 
(Χανιά)

Μπαδογιάννη 
Στυλιανή 
(Χανιά)

Γούλας 
Αλέξανδρος  
(Λαύριο)

Δούκα Δέσποινα
(Θεσ/νίκη)

Θεοδωρακοπούλου 
Καλλιόπη
(Κατερίνη)

Κουτσικουρής 
Γεώργιος
(Θεσ/νίκη)

Ιωαννίδου
Δέσποινα
(Θεσ/νίκη)

Ανδρέου Χριστάκης
(Θεσ/νίκη)

Αλεξανδρής 
Δημήτριος
(Καρδίτσα)
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Εξειδίκευση και συνέπεια
Η συνέπεια στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει εξέχουσα ση-
μασία και είναι το πιο σημαντικό συστατικό της αναγνωρισιμότη-
τας και της αξιοπιστίας της.
Το Γραφείο Πωλήσεων μας στα Χανιά έχει καθιερωθεί στην ασφα-
λιστική αγορά της Κρήτης με συνεχή παρουσία για 40 χρόνια και 
παρέχει σταθερότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Οι συνεργάτες 
μας εκπροσωπώντας την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ως εξειδικευ-
μένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και 
εμπειριών, δίνουν έμφαση στις μακροχρόνιες σχέσεις. Οι πελάτες 
απευθύνονται σε εμάς για ολοκληρωμένες προτάσεις που τους 
βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων τους, στην ικανοποίηση  
των αναγκών τους και στην υλοποίηση των στόχων τους κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους.
Κρατάμε το λόγο μας. Τηρούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις 
μας με γνώμονα την ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Είμαστε περή-
φανοι που αποτελούμε έναν συνεπή συνεργάτη για τους πελάτες 
μας, ένα ισχυρό και έμπιστο μέλος της τοπικής κοινωνίας ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στοχεύοντας 
πάντα στην ανάπτυξη.

Ομ
άδ

α Σ
ΤΥ

ΛΙ
ΑΝ

ΟΥ
 Δ

ΕΡ
ΜΙ

ΤΖ
ΑΚ

Η 
(Χ

αν
ιά

)    

Βούτας 
Γεώργιος

Μπαδογιάννη 
Στυλιανή

Παπαγιαννάκης 
Ιωάννης

Τσιάκαλος 
Παντελής

Δερμιτζάκης 
Νικόλαος

Κουτάντου 
Έυφροσύνη
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Ομ
άδ

α Δ
ΙΟ

ΝΥ
ΣΙ

ΟΥ
 Δ

ΡΕ
ΝΟ

Υ (
Θε

σ/
νί

κη
) 

Αρβανητίδου 
Φαίνη

Μπεκιάρη 
Έύη

Βασιλειάδης 
Παύλος

Παπαδοπούλου 
Θεοδώρα

Σάββας 
Μάριος

Κουτσικουρής 
Γιώργος

Τσερέκμπασης 
Βασίλης

Επίτευξη Στόχου
Η καταγραφή-περιγραφή του στόχου και ο τεμαχισμός του σε 
μικρότερους μετρήσιμους επιμέρους στόχους αποτελεί το πρώτο 
βήμα που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του. 

Ο σωστός προγραμματισμός της καθημερινής δραστηριότητας και 
η πιστή εφαρμογή του, οδηγούν σταθερά όλες τις βαθμίδες του 
επαγγέλματος μας στην επίτευξη των στόχων τους.

Στην ομάδα μας όλοι οι συνεργάτες, αγωνιζόμαστε κάθε ημέρα 
και προχωράμε με σταθερά βήματα, ώστε να κατακτήσει ο καθέ-
νας “την κορυφή του” και στο τέλους του έτους να βρεθούμε όλοι 
μαζί στην “υψηλότερη κορυφή του βουνού”.
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Συναισθηματικό Μάνατζμεντ 
Το Άγιο Δισκοπότηρο ή ο μονόκερως στην ασφαλιστική βιομη-
χανία; Ένας όρος που η επιστήμη τα τελευταία χρόνια άρχισε να 
ερευνά και να αποφαίνεται ότι η καλλιέργεια της συναισθηματι-
κής νοημοσύνης έχει ως αποτέλεσμα διακεκριμένη επίδοση στον 
χώρο εργασίας. 
Ο ηγέτης που ασκεί συναισθηματικό μάνατζμεντ ασκεί εποικοδο-
μητική κριτική, κατανοεί τα συναισθήματα των συνεργατών του, 
είναι αυθεντικός με ξεκάθαρους στόχους, αναλαμβάνει τις ευθύ-
νες του και είναι ανοιχτός στην κριτική· είναι λεπτομερής χωρίς
να χάνεται στη λεπτομέρεια, μοιράζεται συναισθήματα, κάνει 
τους συνεργάτες του να αισθάνονται πολύτιμοι, λήγει τις συ-
γκρούσεις πριν ξεσπάσουν, δείχνει ζήλο χωρίς να θεωρεί ότι έχει 
να αποδείξει κάτι, έχει αυτοπεποίθηση κι αφήνει τους γύρω του 
να ‘αναπνεύσουν’ και να αναπτυχθούν με τη βοήθειά του, ακόμη 
και να τον ξεπεράσουν. Η αγάπη και η στήριξη του συντονιστή 
στον ασφαλιστή του και αντίστροφα φέρνει πάντα την επιτυχία της 
ομάδας!

Ομ
άδ

α Α
ΡΙ

ΣΤ
ΕΑ

Σ Κ
ΑΡ

ΑΚ
ΏΣ

ΤΑ
 (Θ

εσ
/ν

ίκ
η-

 Β
όλ

ος
)

Ανδρέου 
Χριστάκης

Λέτσιου 
Χαρίκλεια

Βραζιώτη 
Αριστέα

Κλεοπάτρα
Μαυροφώτη

Μαυρίδου 
Χαραλαμπία
(Χαρά) 

Κόμπου 
Νικολέττα

Ντίμα Ιουλία Παπαδόπουλος 
Έυστάθιος



15

Ομ
άδ

α Α
ΡΙ

ΣΤ
ΕΙ

ΔΗ
 Μ

ΙΧ
ΑΗ

ΛΙ
ΔΗ

 (Θ
εσ

/ν
ίκ

η -
 Κ

ατ
ερ

ίν
η)

 
Γιαγκίδης 
Δανιήλ

Μητσιμπόνα 
Ιωάννα

Θεοδωρακοπούλου
 Πόπη

Πανόρμιος 
Κωνσταντίνος

Κρυωνά Έυθαλία

Περδίκη 
Αικατερίνη

Μανδέλα Βασιλική

Μεταλλίδης 
Κων/νος

Πετρίδης 
Θεοχάρης Σαφέτη Διονυσία

Συνεργατικότητα
Η ομάδα μας στελεχώνεται από νέους, δημιουργικούς και αξιόλογους 
επαγγελματίες. Εφαρμόσαμε νέες μεθόδους και τεχνικές, προσαρ-
μοστήκαμε πολύ γρήγορα, βασιζόμενοι στην τεχνολογία, αλλά και 
στο προγραμματισμένο και ελεγχόμενο πρόγραμμα εργασίας που 
εφαρμόζουμε πολλά χρόνια.

Στοχεύουμε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας. 
Η εποπτεία της καθημερινής δραστηριοποίησης των συνεργατών είναι 
η βάση των επιτυχιών μας, γίνεται με σεβασμό προς όλους μας, εί-
ναι πλήρως ψηφιοποιημένη και δίνει πραγματική εικόνα (on line-real 
time) των πωλησιακών κινήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής 
ατομική και ομαδική βελτίωση (statistics).

Σύμφωνα με τις υποδομές και την οργανωτική αυτοπειθαρχία μας, 
μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας με οποιεσδήποτε συνθή-
κες, αξιοποιώντας τους πόρους που έχουμε δημιουργήσει, ακόμη και 
αν τα πράγματα δυσκολέψουν περισσότερο.
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Όραμα με  Δράση!
Κάνοντας μια ανασκόπηση στα 10 χρόνια που έχουμε διανύσει 
από την στιγμή που ανέλαβα ως ομαδάρχης της Ομάδας του Λαυ-
ρίου, γνωρίζω καλά ότι αυτό που χρειάζεται μια Ομάδα για να 
είναι επιτυχημένη  είναι :
 
· Να έχει η Ομάδα ένα κοινό Όραμα!
· Να έχει τους  κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση!
· Nα υπηρετούνται οι Αξίες όλων μέσα από αυτό το Όραμα βάζο-
ντας την κατάλληλη δράση!  
 
Αυτές είναι οι διαχρονικές αρχές που μας ακολουθούν μέχρι και 
σήμερα στο όραμα μας.  
Να είμαστε η διακριτή επιλογή των ανθρώπων στην Ανατολική 
Αττική σε ότι αφορά την Ασφάλεια της Ζωής και της Περιουσίας 
τους, καθώς και των νέων συνεργατών που θα έρθουν κοντά μας!

Ομ
άδ

α Φ
ΏΤ

ΕΙ
ΝΗ

Σ Μ
ΟΥ

ΛΑ
ΐΔ

ΟΥ
 (Λ

αύ
ρι

ο)

Ανδρέου 
Μαρία

Κωνσταντάκης 
Κωνσταντίνος

Γκίκα Έλένη

Περδικάκης 
Μάριος

Γούλας 
Αλέξανδρος

Σταυρουλιδάκης 
Κωνσταντίνος

Δράκου 
Έυαγγελία

Σχοινάκη 
Χρύσα

Θέος 
Χρήστος

Φραγκάκη 
Αργυρώ



17

Ομ
άδ

α Γ
ΕΏ

ΡΓ
ΙΟ

Υ Ρ
ΟΚ

ΑΔ
ΑΚ

Η 
(Κ

αρ
δί

τσ
α -

 Τρ
ίκ

αλ
α)

Αλεξανδρής 
Δημήτριος

Αρχοντούλης 
Βάιος

Παπαδημητρίου 
Χαρίλαος

Δημουλάς 
Έυάγγελος

Μπρέλλας 
Χρήστος

Αξιοπιστία
Η δράση μου ξεκινάει το 1988 στην πόλη της Καρδίτσας ως ασφαλι-
στικός σύμβουλος και το 1993 ως Συντονιστής. Τα τελευταία 4 χρόνια 
έχω αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης και του γραφείου των Τρικάλων. 

… 33 χρόνια μετά, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουν ση-
ματοδοτήσει την πορεία μου στη Δυτική Θεσσαλία είναι η αξιοπιστία. 
Αξιοπιστία αναφορικά με τον θεσμό, από και προς την Εταιρεία, τους 
συνεργάτες και εν τέλει τους πελάτες. 

Κρατώντας αυτό ως παρακαταθήκη, δεσμεύομαι να συνεχίσω να 
κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
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Ενθουσιασμός και management
Η ανάπτυξη – διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια 
πολύ σπουδαία υπόθεση!!
Πέρα όμως από ταλέντο και εμπειρία δυο πολύ σημαντικά χαρα-
κτηριστικά ταυτόχρονα απαιτείται καλή γνώση του αντικειμένου, 
άρτια οργάνωση, έξυπνο προγραμματισμό και ακριβή έλεγχο.
Στόχος όλων των παραπάνω είναι να πάμε μπροστά!!

Πώς μπορούμε όμως  να τα πάμε ένα βήμα παραπάνω.
Βασικός παράγοντας ο ενθουσιασμός!!! 
Γιατί καμία αρετή δεν είναι αρκετή αν δεν ενθουσιάζει.

Ο ενθουσιασμός είναι πραγματική δημιουργική δύναμη: είναι η 
φλόγα της φαντασίας, η πίστη της μεγαλοφυΐας, η πίστη της αυ-
τοπεποίθησης και η εκκίνηση της παραγωγικότητας.
Με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε επί σειρά ετών με τα στελέ-
χη της ομάδας μου και πρωταγωνιστούμε στην πρώτη ασφαλιστή 
εταιρεία, την Εθνική Ασφαλιστική.

Ομ
άδ

α Σ
ΤΥ

ΛΙ
ΑΝ

ΗΣ
 ΤΕ

ΚΕ
ΡΛ

ΕΚ
Η 

(Θ
εσ

/ν
ίκ

η –
 Κ

ιλ
κί

ς -
 Σέ

ρρ
ες

) 

Ιωαννίδου 
Δέσποινα

Τσιχλιά 
Αλεξάνδρα

Λυτούδη 
Μαρία

Παπαδοπούλου 
Έριφίλη

Συμεωνίδου 
Βασιλική

Σωτηριάδου 
Αναστασία
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Ομ
άδ

α Ν
ΕΚ

ΤΑ
ΡΙ

ΟΥ
 ΤΖ

ΑΒ
ΕΛ

ΛΑ
 (Θ

εσ
/ν

ίκ
η -

 Λ
άρ

ισ
α)

  

Γκίτκου 
Μαργαρίτα

Τζήκα 
Καλλιόπη

Δαλαμπίνης 
Μιχαήλ

Τζιάκας 
Φώτιος

Δούκα 
Δέσποινα

Ζαφειρίου 
Λουίζα

Κυρίτσης 
Δημήτριος

Ποιοτικές Πωλήσεις Ασφαλειών
Η φιλοσοφία μας είναι πως ο καθένας μας  (πελάτης – ασφαλιστής-  
manager ) είναι μοναδικός.
 Έτσι νοιαζόμαστε πραγματικά όλοι για  έναν.
Για αυτό  εκπαιδεύουμε τον σύμβουλο,  ώστε   να  συμπεριφέρεται 
στον υποψήφιο πελάτη  του σαν να ήταν  ο ίδιος  ο  μοναδικός  πε-
λάτης.
Χρειάζεται απλά να γίνει  αλλαγή ρόλων για το  πως  να  προσεγγίζει 
τον υποψήφιο πελάτη, να ιεραρχούνται  οι ασφαλιστικές του ανάγκες  
να προτείνει λύσεις εξηγώντας  τις παροχές &  τους όρους του συμ-
βολαίου  και να είναι πάντα δίπλα του όποτε τον χρειαστεί ώστε να 
τον καθοδηγεί υπεύθυνα. 
Έτσι γίνεται στην ουσία αναγκαίο μέλος της οικογένειας του.
 Με όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουμε   ικανοποιημένους πελάτες 
– συστάσεις – ροή  εργασιών και άρα διαχρονική  ποιότητα στις πω-
λήσεις.
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Έμπειροι συνεργάτες, βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της Διεύ-
θυνσης, εξυπηρετώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης τους πελά-
τες μας. 

Φυτώριο δημιουργίας, ανάπτυξης, αλλά και στήριξης περιφερει-
ακών μονάδων, καθοριστικών για την εξέλιξή μας. 

Σπουδαίοι πρεσβευτές της βασικής αρχής της Διεύθυνσής μας 
«ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ».Ομ

άδ
α  

Di
re

ct
  

Ηλιοπούλου 
Μαρία

Στεργίου 
Αθανάσιος

Κώντσα 
Αικατερίνη

Φραγκογιώργος 
Ιωάννης

Καραμπάσης 
Μαΐστρος

Παπαϊωάννου 
Μαρία

Παπακωνσταντίνου 
Βασιλική
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ΓΈΓΟΝΟΤΑ  2019 | 2020
1/

2/
20

19

Αποχώρηση 
μετά από 37 χρόνια 
αδιάλειπτης 
προσφοράς, 
του Έπιθεωρητή 
Πωλήσεων 
κου Καραθάνου 
Βασιλείου

1/
9/

20
20 Συγχώνευση 

της Κορυφαίας 
Διεύθυνσης  
κου Παναγιώτη 
Κατσαϊδώνη 1/

11
/2

02
0 Μεταφορά της 

έδρας μας στα 
ιδιόκτητα Γραφεία 
της Έθνικής 
Ασφαλιστικής, 
επί της οδού 
Τσιμισκή 27 
Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ 

2019

2020

Νέα 
Παραγωγή 
Κλάδου
Ζωής

1.023.000€ 165.000€ 

Νέα 
Παραγωγή
Γενικών
Κλάδων

Έισπράξεις
Ζωής

6.630.000€

Έισπράξεις
Γενικών
Κλάδων

1.027.000€

Διατηρη-
σιμότητα

88,27%

Νέοι 
συνεργάτες

4

Νέα 
Παραγωγή 
Κλάδου
Ζωής

1.024.000€ 230.000€ 

Νέα 
Παραγωγή
Γενικών
Κλάδων

Έισπράξεις
Ζωής

9.430.000€

Έισπράξεις
Γενικών
Κλάδων

2.348.000€

Διατηρη-
σιμότητα

89,44%

Νέοι 
συνεργάτες

9
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Καμηνιώτη 
Παναγιώτα

Βαζή Ιωάννα Πούλιου 
Παναγιώτα

Λαζαρίδου 
Χριστίνα

Σάνδρου Μηλιώ Πιτιντζόγια 
Στυλιανή

Μόφορη
Παναγιώτα

Στάθη ΜαρίαΠαναγιωτίδου 
Δέσποινα

Σαλέπη 
Παρασκευή

Τσιγγενοπούλου 
Φωτεινή

Καρασαββίδης 
Σταύρος

Καστανά 
Δέσποινα

Μελά 
Μαγδαληνή

Παππά 
Δήμητρα

Χαντζάρα 
Βασιλική

ΥΠ
ΟΣ

ΤΗ
ΡΙ

ΞΗ
  Γ

ΡΑ
ΦΕ

ΙΏ
Ν Θ Έ Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Β Ο Λ Ο Σ Κ Α Τ Έ Ρ Ι Ν Η

Κ Ι Λ Κ Ι Σ

Σ Έ Ρ Ρ Έ Σ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α Χ Α Ν Ι Α

Λ Α Ρ Ι Σ Α Λ Α Υ Ρ Ι Ο

Κ Α ΡΔ Ι Τ Σ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑ
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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ΈΔΡΑ
Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624
Tηλ. Κέντρο: 2310 021400, Fax: 2310 278044
e-mail: ea.thessaloniki8470@insurance.nbg.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Βόλος
Μπόρελ 14, T.K. 38333
Τηλ.Κέντρο: 24210 31880-90, Fax: 24210 31377
e-mail: ea.volos8588@insurance.nbg.gr

Καρδίτσα
Καραΐσκάκη 10, Τ.Κ. 43100
Τηλ. Κέντρο: 24410 20647, Fax: 24410 40901
e-mail: ea.karditsa8654@insurance.nbg.gr

Καστοριά
Λεωφ.Κύκνων 22, Τ.Κ. 52100
Τηλ. Κέντρο: 24670 80949, Fax: 24670 26630
e-mail: ea.kastoria8101@insurance.nbg.gr

Κατερίνη
Πλ. Ηρώων 3, Τ.Κ.: 60132
Τηλ. Κέντρο: 23510 26276, Fax: 23510 46930
e-mail: ea.katerini8411@insurance.nbg.gr

Κιλκίς
21ης Ιουνίου 97, Τ.Κ.: 61100
Τηλ. Κέντρο: 2341024472, Fax: 2341027630
e-mail: ea.kilkis8574@insurance.nbg.gr

Λάρισα
Αλ. Παπαναστασίου 70, Τ.Κ. 41222
Τηλ. Κέντρο: 2410 510160, Fax: 2410 510162
e-mail: ea.larissa8681@insurance.nbg.gr

Λαύριο
Λ.Αθηνών – Λαυρίου 8-10 Τ.Κ.: 19500
Τηλ. Κέντρο: 2292060980 – 81, Fax: 2292060982
e-mail: ea.lavrio820@ethniki-asfalistiki.gr

Σέρρες
Λεωνίδα Παπαπαύλου 22, Τ.Κ.: 62122
Τηλ. Κέντρο: 2321051454, Fax: 2321051453
e-mail: ea.serres8575@insurance.nbg.gr

Τρίκαλα
21ης Αυγούστου 6, Τ.Κ. 42100
Τηλ. Κέντρο: 24310 39805 ,  Fax: 24310 71048
e-mail: ea.trikala8471@ethniki-asfalistiki.gr

Χανιά
Σκαλίδη 37, Τ.Κ.: 73136
Τηλ. Κέντρο: 2821072076, Fax: 2821087030
e-mail: ea.chania8786@insurance.nbg.gr

Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Υπηρεσιών


