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Αγαπητοί συνεργάτες,

Με κορυφαίες επιτυχίες γιορτάστηκε εφέτος 
η επέτειος των 126 ετών της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Η μακροβιότερη εταιρία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, 
χάρη στο άξιο, έμπειρο και ευέλικτο παραγωγικό της δίκτυο 
κατάφερε και πάλι να κατακτήσει την πρώτη θέση 
στην αγορά αλλά και στις καρδιές των πελατών.

Πρόκειται για ανθρώπους που με υπευθυνότητα και ακεραιότητα,
βρίσκονται πάντα στο πλάι των πελατών τους 
έτοιμοι να συνδράμουν σε κάθε τους ανάγκη. 
Αυτή άλλωστε είναι η αποστολή μας: να δημιουργούμε 
σταθερά θεμέλια και να χτίζουμε επάνω σε αυτά 
σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια στον χρόνο, 
ενδυναμώνοντας παράλληλα τον κοινωνικό μας ρόλο.

Τώρα, μια νέα εποχή ανατέλλει και είμαι βέβαιος 
ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της,
στοχεύοντας σε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. 

Χριστόφορος Σαρδελής
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μια λαμπερή βραδιά στο πανέμορφο Γκολφ της Γλυφάδας
διοργάνωσε φέτος η Εθνική Ασφαλιστική για να τιμήσει
τους διακεκριμένους συνεργάτες του αποκλειστικού της δι-

κτύου Πωλήσεων.
«Κορυφαίες Επιτυχίες – Νέες Προκλήσεις» ήταν ο κεντρικός τίτ-
λος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιου-
νίου και κυρίαρχο μήνυμα η ανυπέρβλητη αξία του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της, που στη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης χρονιάς κατά-

σελ. 10
Παναγιώτης
Θωμόπουλος
«Θέλω να σας πω ότι η
Εθνική Τράπεζα, με την
Εθνική Ασφαλιστική, δεν
παίρνουν διαζύγιο. Εμείς
κρατάμε τους δεσμούς μας
και θα τους κρατήσουμε με
την Εθνική Ασφαλιστική. Το
25%, το οποίο θα έχουμε για
μας, για την Εθνική
Τράπεζα, είναι ένας δεσμός,
ο οποίος δεν θα σπάσει μετά
από πάνω από 100 χρόνια
στενής συνεργασίας. Το
προσωπικό έχει πολύ
μεγάλη αξία» και ευχήθηκε
σε όλους τους
παρισταμένους και το 2017
να είναι τόσο επιτυχές όσο
και το 2016..

σελ. 11
Χριστόφορος Σαρδελής
«Σε μια περίοδο που κάθε άλλη εταιρία, κάθε άλλο παραγωγικό δίκτυο θα
περιοριζόταν στα απολύτως απαραίτητα, τόσο εσείς, όσο και η διοίκηση της Εθνικής
Ασφαλιστικής συνεχίσαμε ακάθεκτοι να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας, να
εμπλουτίζουμε τις συνεργασίες μας, να καινοτομούμε ως προς τις λειτουργίες μας,
να ενισχύουμε με τρόπο ουσιαστικό τα κεφάλαια και την κερδοφορία μας, να
σχεδιάζουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να παίρνουμε αποφάσεις που συμβάλλουν
στην αξιοπιστία της αγοράς μας και να παράγουμε τεράστιο κοινωνικό έργο. Κάναμε
και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλα όσα μας υπαγορεύει η ευθύνη απέναντι στην
ιστορία μας και η ηγετική μας θέση. Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλα όσα
χρειάζεται και ακόμη περισσότερα για να πραγματοποιήσουμε το όραμα όλων εμάς
που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελούμε την μεγάλη οικογένεια της Εθνικής
Ασφαλιστικής: να δημιουργήσουμε έναν ιδανικό, έναν ασφαλή κόσμο! Ενισχύσαμε
και συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα απαιτούμενα για την αξιοπιστία της εταιρίας μας
κεφάλαια, βελτιώνοντας συνεχώς τον δείκτη Φερεγγυότητάς ΙΙ, ο οποίος στις
31.12.2016 ανήλθε στο 169% και στο κλείσιμο του 1ου τριμήνου στο 175%».

Κορυφαίες επιτυχίες    
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φερε να κρατήσει την Εθνική Ασφαλιστική στην κορυφή της ελ-
ληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τη δική τους ξεχωριστή νότα στη
βραδιά έδωσαν, τόσο με τη γοητευτική τους παρουσία όσο και με
τον πνευματώδη τους σχολιασμό, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώρ-
γος Χρυσοστόμου, οι οποίοι είχαν αναλάβει το συντονισμό της εκ-
δήλωσης. Μετά την ολοκλήρωση των βραβεύσεων ακολούθησε
δείπνο και τους παριστάμενους ανέλαβε να ψυχαγωγήσει το δη-
μοφιλές ποπ συγκρότημα «Μέλισσες».

σελ. 13
Σταύρος Κωνσταντάς
«Μέσα στη χρονιά που πέρασε, αγαπητοί συνεργάτες
των πωλήσεων, πετύχατε το ακατόρθωτο. Η Εθνική
Ασφαλιστική πέτυχε το ακατόρθωτο. Επιτύχαμε για
άλλη μια φορά πολύ σημαντικά μεγέθη -κέρδη, δείκτη
φερεγγυότητας, παραγωγή ασφαλίστρων- και
συγχρόνως μειώσαμε τις δαπάνες μας και αυξήσαμε
την αποτελεσματικότητά όλων των λειτουργιών μας.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο, αγνοήσατε όλες τις
δυσκολίες, και βάλατε θετικό πρόσημο συν 5% στη νέα
παραγωγή ασφαλίστρων. Είμαι βέβαιος πως τα στοιχεία
του 6μήνου θα δείξουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Μέσα σ’ έναν χρόνο, που κυριολεκτικά αποτέλεσε
δοκιμασία για τις αντοχές και την παραγωγικότητα
όλων σας, εσείς αποδείξατε για άλλη μια φορά το πόσο
αξιόπιστοι, το πόσο αφοσιωμένοι είστε και θα είστε
στην Εθνική Ασφαλιστική, στην ομάδα σας, στη δουλειά
σας και στον στόχο σας. Έναν στόχο που είναι κοινός για
όλους μας, για όλη την εταιρία: ούτε μία Ελληνίδα, ούτε
ένας Έλληνας δεν πρέπει να μείνει ανασφάλιστος.

σελ. 16
Γιώργος Ζαφείρης
«Οι επιτυχίες της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ηγετική της
θέση στο πέρασμα τόσων χρόνων, διαγράφουν και
προμηνύουν ξεκάθαρα τις επιτυχίες που έρχονται. Αν
μπορέσουμε να τις δούμε, αν μπορέσουμε να
πιστέψουμε ότι το όραμά μας είναι η νέα μας
πραγματικότητα, τότε θα ανοίξουμε στην καρδιά και στο
μυαλό μας έναν καινούργιο κόσμο δυνατοτήτων και θα
δουλέψουμε με πάθος και προσήλωση για να τις
αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Για να ανοίξουμε νέους
δρόμους επιτυχιών, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε
ευκαιρίες που θα μας οδηγούν ολοένα και πιο κοντά
στο όραμά μας. Σταθείτε ο ένας δίπλα στον άλλο,
σταθείτε δίπλα στους πελάτες μας. Η ζωή του
ανθρώπου, η επιβίωση και η ευζωία του ήταν και θα
συνεχίσει να είναι υπόθεση συλλογική, υπόθεση της
ομάδας. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, χρειαζόμαστε
συμμάχους, πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους που
μαζί τους θα μοιραστούμε το όραμά μας. Η απομόνωση
δεν έχει φέρει ποτέ επιτυχία. Ούτε κι ευτυχία».

   νέες προκλήσεις

+30.21303.18189
http://www.ethniki-asfalistiki.gr/
mailto:ethniki@insurance.nbg.gr
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Μια λαμπερή βραδιά στο πανέ-
μορφο Γκολφ της Γλυφάδας
διοργάνωσε φέτος η Εθνική
Ασφαλιστική για να τιμήσει

τους διακεκριμένους συνεργάτες του απο-
κλειστικού της δικτύου Πωλήσεων.

«Κορυφαίες Επιτυχίες - Νέες Προκλή-
σεις» ήταν ο κεντρικός τίτλος της εκδήλω-
σης που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 9 Ιουνίου και κυρίαρχο μήνυμα η
ανυπέρβλητη αξία του ανθρώπινου δυνα-
μικού της, που στη διάρκεια μιας τόσο δύ-
σκολης χρονιάς κατάφερε να κρατήσει την
Εθνική Ασφαλιστική στην κορυφή της ελ-
ληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Απευθυνόμενος στους 1.000 περίπου
παριστάμενους, ο Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, κ.
Παναγιώτης Θωμόπουλος, κατά τη διάρ-
κεια του σύντομου χαιρετισμού του υπο-
γράμμισε πως η Εθνική Τράπεζα δεν πρό-
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κειται να πάρει διαζύγιο από την Εθνική
Ασφαλιστική, αλλά αντίθετα «κρατάμε και
θα κρατήσουμε τους δεσμούς μας. Το 25%
το οποίο θα έχουμε, για εμάς, για την
Εθνική Τράπεζα, είναι δεσμός που δεν θα
σπάσει».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής
κ. Χριστόφορος Σαρδελής, κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στα εξαι-
ρετικά παραγωγικά αποτελέσματα της
εταιρίας, στην ισχυρή κεφαλαιακή της
επάρκεια, αλλά και στην πλούσια δράση
κοινωνικής υπευθυνότητας. Και κατέληξε:
«Έχετε πολλούς λόγους να είστε υπερήφα-
νοι ως επαγγελματίες. Επιτρέψτε μου
όμως να απευθύνω ένα μεγάλο ΕΥΓΕ εκ
μέρους όλης της διοίκησης για τον υπο-
δειγματικό τρόπο που λειτούργησε τόσο το
προσωπικό όσο και τα δίκτυα κατά τους
προηγούμενους μήνες, όταν κυοφορούν-
ταν μια τόσο σημαντική αλλαγή, όπως είναι
πώληση της εταιρίας. Αν μη τι άλλο, η τάξη
και η ευταξία που επεκράτησαν δείχνουν
επαγγελματισμό, ωριμότητα και αυτοπε-
ποίθηση. Και είναι για μένα μεγάλη χαρά και
μεγάλη τιμή να μοιράζομαι σήμερα μαζί
σας τις επιτυχίες σας!»

«Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει δυνα-
μικά την ανοδική της πορεία παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες», τόνισε ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής κ. Σταύρος Κωνσταντάς. Μετά
από άλλη μια χρονιά υψηλής κερδοφορίας,
η εταιρία συνεχίζει και το 2017 να πετυχαί-
νει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με συνο-
λική αύξηση παραγωγής 18% κατά το A’
τρίμηνο. «Η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει
ισχυρή και εύρωστη, ισχυροποιεί και εδραι-

ώνει την ηγετική της θέση, αποτελώντας
σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας τόσο για
τους ασφαλισμένους της όσο και για το σύ-
νολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγο-
ράς». Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντάς ανα-
φέρθηκε στα πρωτοποριακά προϊόντα της
εταιρίας και ιδιαίτερα στο εξαιρετικά επιτυ-
χημένο brand προϊόντων Full, που προ-
σφέρει στους Έλληνες πολίτες την ποι-
οτική ασφαλιστική κάλυψη που έχουν
ανάγκη, πάντα με την υποστήριξη των πο-
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λύτιμων παραγωγικών δικτύων της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής. 

Τέλος, ο κ. Γιώργος Ζαφείρης, Γενικός
Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρίας, σε μία
ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ομι-
λία, αναφέρθηκε στη σχέση ζωής που ανα-
πτύσσουν οι συνεργάτες της Εθνικής Ασφα-
λιστικής με τους πελάτες τους. «Όλοι εσείς
που βρίσκεστε σήμερα εδώ, μαζί μας, ξέ-
ρετε να διαβάζετε τους υποψήφιους πελά-
τες σας. Μπορείτε να συνδεθείτε με τις ελ-

πίδες τους, τους φόβους και τις προσδοκίες
τους. Μπορείτε να τους συμπαρασύρετε στο
μαγικό κόσμο της ασφάλειας, να τους εντά-
ξετε στην μεγάλη οικογένεια της Εθνικής
Ασφαλιστικής. Και να είστε δίπλα τους για
μια ζωή. To να αγαπάς τους πελάτες σου εί-
ναι μια τέχνη. Μια τέχνη που εδώ στην
Εθνική Ασφαλιστική κατέχουμε και τελει-
οποιούμε εδώ και 126 χρόνια». Και κατέ-
ληξε: «Σταθείτε ο ένας δίπλα στον άλλο,
σταθείτε δίπλα στους πελάτες μας. Η ζωή

του ανθρώπου, η επιβίωση και η ευζωϊα του
ήταν και θα συνεχίσει να είναι υπόθεση συλ-
λογική, υπόθεση της ομάδας. Χρειαζόμαστε
ο ένας τον άλλο, χρειαζόμαστε συμμάχους,
πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους που
μαζί τους θα μοιραστούμε το όραμά μας. Η
απομόνωση δεν έχει φέρει ποτέ επιτυχία.
Ούτε κι ευτυχία. Κι εμείς είμαστε τυχεροί
γιατί όχι απλώς έχουμε ομάδα, αλλά την
ηγετική ομάδα. Μια τεράστια ανθρώπινη
παραγωγική δύναμη, που με γνώση, πάθος,
σεβασμό και συνέπεια συνεχίζει να κάνει
πράξη το ακατόρθωτο, να ξεπερνάει τον
ίδιο της τον εαυτό και να απαντάει στις μι-
κρές και μεγάλες προκλήσεις του σήμερα,
σχεδιάζοντας τον υπέροχο καινούργιο κό-
σμο του αύριο!».

Τη δική τους ξεχωριστή νότα στη βρα-
διά έδωσαν, τόσο με τη γοητευτική τους
παρουσία όσο και με τον πνευματώδη τους
σχολιασμό, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώρ-
γος Χρυσοστόμου, οι οποίοι είχαν αναλάβει
το συντονισμό της εκδήλωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση των βραβεύ-
σεων ακολούθησε δείπνο και τους παρι-
στάμενους ανέλαβε να ψυχαγωγήσει το
δημοφιλές ποπ συγκρότημα «Μέλισσες».
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Στην ηγετική θέση της Εθνικής
Ασφαλιστικής στην εγχώρια α -
σφαλιστική αγορά, καθώς και στη
σημαντική συμβολή του ανθρώπι-

νου δυναμικού της στην επιτυχημένη πο-
ρεία της εταιρίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλ-
λων στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τρά-
πεζας, Παναγιώτης Θωμόπουλος, ο οποίος
παράλληλα εστίασε και στους δεσμούς με
την Τράπεζα.

«Θέλω να σας πω», επισήμανε ο κ. Θω-
μόπουλος, «ότι η Εθνική Τράπεζα, με την
Εθνική Ασφαλιστική, δεν παίρνουν διαζύ-
γιο. Εμείς κρατάμε τους δεσμούς μας και
θα τους κρατήσουμε με την Εθνική Ασφα-
λιστική. Το 25%, το οποίο θα έχουμε για
μας, για την Εθνική Τράπεζα, είναι ένας δε-
σμός, ο οποίος δεν θα σπάσει μετά από
πάνω από 100 χρόνια στενής συνεργα-
σίας». 

«Το προσωπικό», είπε σε άλλο σημείο
του χαιρετισμού του ο κ. Θωμόπουλος,
«έχει πολύ μεγάλη αξία» και ευχήθηκε σε
όλους τους παρισταμένους και το 2017 να
είναι τόσο επιτυχές όσο και το 2016.

Κρατάμε 
τους δεσμούς μας

Παναγιώτης Θωμόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας
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Στα εξαιρετικά παραγωγικά αποτε-
λέσματα, στην ισχυρή κεφαλαιακή
της επάρκεια, αλλά και στην πλού-
σια δράση κοινωνικής υπευθυνό-

τητας της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναφέρ-
θηκε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της εται-
ρίας, Χριστόφορος Σαρδελής.

«Για άλλη μια χρονιά, για ακόμη μία
φορά, δείξατε ξεκάθαρα στην ασφαλι-
στική αγορά της χώρας μας, πως η Εθνική
Ασφαλιστική αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη
στα ασφαλιστικά δρώμενα. Μία δύναμη με
το πλουσιότερο παρελθόν, με το δυναμι-
κότερο παρόν και με αδιαμφισβήτητo
πρωταγωνιστικό μέλλον», επισήμανε ξε-
κινώντας την ομιλία του ο κ. Σαρδελής.

«Είστε άξιοι γιατί λειτουργήσατε με
έμπνευση και επαγγελματισμό σε ένα πε-
ριβάλλον που, εκτός από τις αντικειμενι-
κές δυσκολίες της οκταετούς ύφεσης,
ήταν επιβαρυμένο και από τη διαδικασία
πώλησης της εταιρίας, με ό,τι αυτό σημαί-
νει και ως προς τον ανταγωνισμό και ως
προς την διαχείριση των πελατών σας»,
συνέχισε και πρόσθεσε: «Σε μια περίοδο
που κάθε άλλη εταιρία, κάθε άλλο παρα-
γωγικό δίκτυο θα περιοριζόταν στα απο-
λύτως απαραίτητα, τόσο εσείς, όσο και η
διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής συ-

Οραμά μας, 
ένας ασφαλής

κόσμος
Χριστόφορος Σαρδελής, Πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικής Ασφαλιστικής
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νεχίσαμε ακάθεκτοι να υλοποιούμε τον
σχεδιασμό μας, να εμπλουτίζουμε τις συ-
νεργασίες μας, να καινοτομούμε ως προς
τις λειτουργίες μας, να ενισχύουμε με
τρόπο ουσιαστικό τα κεφάλαια και την
κερδοφορία μας, να σχεδιάζουμε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, να παίρνουμε
αποφάσεις που συμβάλλουν στην αξιοπι-
στία της αγοράς μας και να παράγουμε τε-
ράστιο κοινωνικό έργο».

«Κάναμε», είπε, «και θα συνεχίσουμε
να κάνουμε όλα όσα μας υπαγορεύει η ευ-
θύνη απέναντι στην ιστορία μας και η ηγε-
τική μας θέση. Κάνουμε και θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε όλα όσα χρειάζεται και
ακόμη περισσότερα για να πραγματοποι-
ήσουμε το όραμα όλων εμάς που για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα αποτελούμε
την μεγάλη οικογένεια της Εθνικής Ασφα-
λιστικής: να δημιουργήσουμε έναν ιδα-
νικό, έναν ασφαλή κόσμο! Ενισχύσαμε και
συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα απαιτού-
μενα για την αξιοπιστία της εταιρίας μας
κεφάλαια, βελτιώνοντας συνεχώς τον
δείκτη Φερεγγυότητάς ΙΙ, ο οποίος στις
31.12.2016 ανήλθε στο 169% και στο
κλείσιμο του 1ου τριμήνου στο 175%. Τα
μεγέθη αυτά διασφαλίζουν την ικανότητα
της Εθνικής Ασφαλιστικής να ανταποκρί-
νεται άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου
στις απαιτήσεις των πελατών της και στις
προκλήσεις της αγοράς».

Ο κ. Σαρδελής συνέχισε λέγοντας πως
«έχοντας επίγνωση των αδυναμιών της
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά κυρίως της
μεγάλης αγωνίας του κάθε Έλληνα και
Ελληνίδας για αξιοπρεπή σύνταξη και πε-
ρίθαλψη, δημιουργήσαμε προγράμματα
απόλυτα προσαρμοσμένα σε αυτές τις
ανάγκες, κάνοντας σημαντικά βήματα
προς την αναπόφευκτη συμπληρωματικό-
τητα της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοι-
νωνική. Και σε αυτό το επίπεδο, είμαι βέ-
βαιος, πως η Εθνική Ασφαλιστική θα συ-
νεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο. Αναλάβαμε το χαρτοφυλάκιο υγείας
της InternationalLife, αποδεικνύοντας για
ακόμη μια φορά πως η Εθνική Ασφαλι-

στική αποτελεί πυλώνα σταθερότητας της
ιδιωτικής ασφάλισης της χώρας, κάτι που
αναγνωρίστηκε και από τους ανταγωνι-
στές μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυ-
τήν την ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη αίσθηση
ευθύνης που μας επιτρέπει να αναλαμβά-
νουμε τόσο σημαντικές δεσμεύσεις απέ-
ναντι στην αγορά μας και απέναντι στους
ασφαλισμένους συμπολίτες μας».

«Με αίσθημα φροντίδας και ανταπόδο-
σης απέναντι στον συνάνθρωπο συμμετεί-
χαμε στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης Act4Greece για την ανακούφιση
των προσφύγων, των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων, την ανάδειξη της ιστορίας και της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και
σε μία σειρά άλλων μεμονωμένων δρά-
σεων», υπογράμμισε.

«Και συνεχίζουμε το έργο μας», είπε ο
κ. Σαρδελής και σημείωσε ότι: «τον προ-
ηγούμενο Απρίλιο η Εθνική Ασφαλιστική
ήταν ο Μεγάλος Χορηγός στον φιλαν-
θρωπικό αγώνα δρόμου «Νο Finish Line
-Αthens», που διεξήχθη στο Κέντρο Πο-
λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με
σκοπό την υποστήριξη των προγραμμά-
των «Μαζί για το Παιδί». Και σε λίγες μέ-
ρες, με την στήριξή μας, όλη η Ελλάδα θα
απολαύσει την ιστορική συναυλία στο
Καλλιμάρμαρο «Όλη η Ελλάδα για τον
Μίκη», στην οποία μεταξύ άλλων θα συμ-
μετέχουν χίλιοι χορωδοί απ’ όλες σχεδόν
τις πόλεις της χώρας. 

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στο κα-
τώφλι μιας νέας εποχής, μιας νέας πρό-
κλησης, στην οποία όμως, όπως άλλωστε
έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα, είμαστε
σε θέση όχι απλώς να ανταπεξέλθουμε,
αλλά να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία να
προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά,
ακόμη πιο αποτελεσματικά. 

Ήδη, εδώ και πέντε σχεδόν χρόνια η
Εθνική Ασφαλιστική έχει αποδείξει περί-
τρανα πως πατάει πολύ γερά στα πόδια της,
πως η πορεία της και η πρωτοκαθεδρία της
δεν εξαρτώνται από τα μεγέθη της μητρικής
της, της Εθνικής Τράπεζας, αλλά πως μπο-
ρεί να λειτουργήσει αυτόνομα, με εξαιρε-

τικά μάλιστα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι το
αύριο», συνέχισε, «όποιο κι αν είναι από
πλευράς μετοχολογίου, όχι απλώς θα επι-
βεβαιώσει, αλλά θα ενισχύσει τις μοναδι-
κές δυνατότητες που έχει η Εθνική Ασφα-
λιστική. Αυτή την εκπλητική δυναμική της
που σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από το
έμψυχο υλικό της και κυρίως από εσάς
τους ανθρώπους του παραγωγικού της
δικτύου.

Θέλω, από αυτό εδώ το βήμα, στο
πλαίσιο αυτής της λαμπρής γιορτής, να
σας υπενθυμίσω ότι κανένας οργανισμός
δεν έχει αξία χωρίς τους ανθρώπους του.
Ειδικά όταν οι άνθρωποί του είναι στην
πραγματικότητα η μεγάλη του υπεραξία σε
ήθος, σε συνέπεια, σε εντιμότητα, σε πα-
ραγωγικότητα και σε αφοσίωση». 

Ο Πρόεδρος της εταιρίας στην ομιλία
του σημείωσε επίσης ότι «είστε οι κορυ-
φαίοι επαγγελματίες της αγοράς μας, το
έχετε αποδείξει πλείστες όσες φορές, και
ως κορυφαίοι έχετε δημιουργήσει πολύ
γερές βάσεις. Είστε το σήμερα και το αύ-
ριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι πρε-
σβευτές του οράματος όλων μας για έναν
φωτεινό, καινούργιο κόσμο. Είστε η με-
γάλη και ήρεμη δύναμη που θα συνεχίσει
να αξιοποιεί και να ενισχύει με ολοένα και
περισσότερα εφόδια η Εθνική Ασφαλι-
στική, πορευόμενη με όραμα ένα φωτεινό,
καινούργιο κόσμο, ένα κόσμο γεμάτο
ασφάλεια!

Έχετε πολλούς λόγους να είστε υπε-
ρήφανοι ως επαγγελματίες. Επιτρέψτε
μου όμως να απευθύνω ένα μεγάλο ΕΥΓΕ
εκ μέρους όλης της διοίκησης για τον
υποδειγματικό τρόπο που λειτούργησε
τόσο το προσωπικό όσο και τα δίκτυα κατά
τους προηγούμενους μήνες, όταν κυοφο-
ρούνταν μια τόσο σημαντική αλλαγή,
όπως είναι πώληση της εταιρίας. Αν μη τι
άλλο, η τάξη και η ευταξία που επεκράτη-
σαν δείχνουν επαγγελματισμό, ωριμότητα
και αυτοπεποίθηση». 

Και κατέληξε λέγοντας :«είναι για μένα
μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να μοιράζο-
μαι σήμερα μαζί σας τις επιτυχίες σας».
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Στην ηγετική θέση της εταιρίας στην
αγορά, στα πρωτοποριακά της
προγράμματα, αλλά και στα εντυ-
πωσιακά οικονομικά της αποτελέ-

σματα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην
ομιλία του ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος, Σταύρος Κωνσταντάς.

«Η Εθνική Ασφαλιστική ήταν και θα εί-
ναι σημείο αναφοράς για τους ασφαλισμέ-
νους της και για ολόκληρη την αγορά μας»,
υπογράμμισε στην αρχή της ομιλίας του ο
κ. Κωνσταντάς και επισήμανε ότι : «Κι αυτή
η ηγετική της θέση, αυτή η ειδοποιός δια-
φορά της σε σχέση με τον ανταγωνισμό,
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε όλους εσάς
τους ανθρώπους της, από τον πρώτο έως
τον πιο καινούργιο συνεργάτη και σε
όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα
από την βαθμίδα ιεραρχίας. Η Εθνική
Ασφαλιστική είσαστε, είμαστε όλοι εμείς.
Και είμαι σήμερα ιδιαίτερα ευτυχής που
βρισκόμαστε ξανά σε αυτήν την καθιερω-
μένη ετήσια γιορτή έχοντας αποδείξει πως
τίποτα, πως καμία αλλαγή, όσο κι αν φαν-
τάζει κοσμογονική, δεν μπορεί να ανακό-
ψει την αναπτυξιακή πορεία μας».

«Μέσα στη χρονιά που πέρασε», συνέ-
χισε, «αγαπητοί συνεργάτες των πωλή-
σεων, πετύχατε το ακατόρθωτο. Η Εθνική
Ασφαλιστική πέτυχε το ακατόρθωτο. Επι-
τύχαμε για άλλη μια φορά πολύ σημαντικά
μεγέθη -κέρδη, δείκτη φερεγγυότητας, πα-

Σημείο αναφοράς 
και αξιοπιστίας

Σταύρος Κωνσταντάς, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής



ραγωγή ασφαλίστρων- και συγχρόνως
μειώσαμε τις δαπάνες μας και αυξήσαμε
την αποτελεσματικότητά όλων των λει-
τουργιών μας. 

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο, αγνοήσατε
όλες τις δυσκολίες, και βάλατε θετικό
πρόσημο συν 5% στη νέα παραγωγή ασφα-
λίστρων. Είμαι βέβαιος πως τα στοιχεία
του 6μήνου θα δείξουν πολύ μεγαλύτερη
ανάπτυξη. Μέσα σ’ έναν χρόνο, που κυριο-
λεκτικά αποτέλεσε δοκιμασία για τις αντο-
χές και την παραγωγικότητα όλων σας,
εσείς αποδείξατε για άλλη μια φορά το
πόσο αξιόπιστοι, το πόσο αφοσιωμένοι εί-
στε και θα είστε στην Εθνική Ασφαλιστική,
στην ομάδα σας, στη δουλειά σας και στον
στόχο σας. 

Έναν στόχο που είναι κοινός για όλους
μας, για όλη την εταιρία: ούτε μία Ελλη-
νίδα, ούτε ένας Έλληνας δεν πρέπει να
μείνει ανασφάλιστος. Είμαστε οι μόνοι που
μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα αυ-
τήν την ευχή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε
δυναμική παρουσία σε κάθε μικρή ή με-
γάλη πόλη, σε κάθε ορεινή γωνιά και σε
κάθε νησί. Είμαστε οι μόνοι που από το
1891 ασφαλίζουμε την Ελλάδα. 

Και δεν είναι καθόλου τυχαίος ο πα-
ραλληλισμός της Εθνικής Ασφαλιστικής
και του ρόλου της με τα 4 ζωτικά στοιχεία
για την ύπαρξη, την βιώσιμοτητα και την
ανάπτυξη του ανθρώπου».

Και ο κ. Κωνσταντάς εξήγησε λέγοντας
χαρακτηριστικά: « Είμαστε Φωτιά. Κι όπως
η φωτιά γεννήθηκε ταυτόχρονα με την δη-
μιουργία του σύμπαντος, έτσι κι εμείς,
πρωτοπόροι στην ελληνική αγορά είμαστε
σύμβολο της ενέργειας, της δράσης, του
πάθους, της δύναμης, του κουράγιου και
της θέλησης.

Είμαστε Νερό. Οι διαδικασίες με τις
οποίες λειτουργούμε και οι σχέσεις μας με
τους πελάτες μας, διακατέχονται από κα-
θαρότητα. Η μακρόχρονη ιστορία μας κυλά
σαν το καθαρό νερό που συμβολίζει το
όραμα, την αναγέννηση, την αλλαγή, την
ανανεωτική σκέψη, την ευζωία και την
καλή σωματική και ψυχική υγεία. 

Είμαστε Αέρας. Είμαστε το οξυγόνο της
αγοράς, η ανάσα ανακούφισης για τους πε-
λάτες μας. Κάνουμε καθημερινά πράξη
όλα όσα συμβολίζει ο Αέρας: επικοινωνία,
αντίληψη, δια βίου μάθηση, δημιουργικό-
τητα, αρμονία, φαντασία.

Τέλος, είμαστε Γη. Είμαστε παραγωγι-
κοί, γόνιμοι, σταθεροί, αξιόπιστοι, προσγει-
ωμένοι, αλληλέγγυοι, διαχρονικοί, εμπνέ-
ουμε ασφάλεια κι εμπιστοσύνη». 

Ο κ. Κωνσταντάς ανέφερε επίσης ότι
κάθε φορά που ξεκινάει ο σχεδιασμός της
λαμπρής γιορτής των βραβεύσεων, κάθε
φορά που επιλέγεται ο τίτλος της εκδήλω-

σης και οριστικοποιείται ημερομηνία, δια-
κατέχεται από έναν μεγάλο ενθουσιασμό. 

«Όχι μόνο», είπε, «γιατί σ’ αυτήν τη συμ-
βολική γιορτή των 1.000 ανθρώπων μας
δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε με την
Εθνική Ασφαλιστική όλης της Ελλάδας, να
ανταλλάξουμε απόψεις, να απαντήσουμε
στις νέες προκλήσεις και να επιβραβεύ-
σουμε τους κορυφαίους. Πράγματι, είναι
πολύ σημαντικά όλα αυτά. 

Αλλά για μένα, το πιο ουσιαστικό, και
συγχρόνως το πιο συγκινητικό, είναι ότι
όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είμα-
στε κομμάτι της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Και σήμερα βρισκόμαστε όλοι μας εδώ για
τον ίδιο ακριβώς λόγο: γιατί μοιραζόμαστε
τις ίδιες αξίες και τα ίδια πιστεύω. Γιατί
ακόμη κι αν δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ
μας σε προσωπικό επίπεδο, ξέρουμε κάτι
πολύ καλά: Ξέρουμε πως ανήκουμε στην
πιο ισχυρή οικογένεια της αγοράς μας. Ξέ-
ρουμε ότι περιστοιχιζόμαστε από ανθρώ-
πους που πιστεύουν σε αυτό που πι-

στεύουμε κι εμείς. Πως εργαζόμαστε, πα-
ράγουμε και μοιραζόμαστε μέσα στο πλαί-
σιο ενός κοινού συστήματος αξιών. Και
αυτή η γνώση, αυτή η συναίσθηση δημι-
ουργεί κάτι εκπληκτικό: Κλίμα εμπιστοσύ-
νης».

«Το να κάνει κανείς απλώς όλα όσα έχει
υποσχεθεί ότι θα κάνει», συνέχισε, «δείχνει
αξιοπιστία, αλλά δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη
ότι οι γύρω του τον εμπιστεύονται. Γιατί η
εμπιστοσύνη είναι συναίσθημα που πηγάζει
από τις κοινές αξίες και τα κοινά πιστεύω.
Και μόνο όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε αν-
θρώπους που πιστεύουν σε αυτό που πι-

στεύουμε κι εμείς, νιώθουμε δυνατοί, απο-
κτούμε την αναγκαία αυτοπεποίθηση να ρι-
σκάρουμε, να πειραματιστούμε -έστω κι αν
κάποιες φορές αποτύχουμε-, να εξερευνή-
σουμε, να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο.
Νιώθω εμπιστοσύνη σημαίνει πως βρίσκο-
μαι ανάμεσα στους δικούς μου ανθρώπους.
Στους ανθρώπους που θα με στηρίξουν,
που θα με σηκώσουν άμα πέσω, που θα με
προστατέψουν, που θα με φροντίσουν. Που
θα χαρούν με την εξέλιξή μου, που θα χει-
ροκροτήσουν μέσα από την καρδιά τους την
επιτυχία μου. Είμαι πολύ περήφανος που
σήμερα, για μια ακόμη φορά βρίσκομαι εδώ,
ανάμεσά σας και αναπνέω αυτό το μοναδικό
άρωμα εμπιστοσύνης. Είμαι πολύ περήφα-
νος που μπορώ να νιώσω ότι σας εμπι-
στεύομαι και ότι κι εσείς με τη σειρά σας εμ-
πιστεύεστε τις αποφάσεις που θα μας οδη-
γήσουν σε νέες προκλήσεις. Είμαστε έτοι-
μοι για τις νέες αυτές προκλήσεις. Είμαστε
έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτές με τον
καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
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Είναι κάτι που έχουμε κάνει πολλές φορές
στην διάρκεια των 126 χρόνων της ιστορίας
μας. Είναι καταγεγραμμένο στο DNA μας.
Δεν θα υπήρχε άλλωστε σήμερα η Εθνική
Ασφαλιστική. Δεν θα υπήρχε η ηγετική αυτή
δύναμη στα ασφαλιστικά δρώμενα της χώ-
ρας μας, αν ως οργανισμός είχε σταματήσει
έστω και για μια στιγμή να επαναπροσδιο-
ρίζεται, να επανασχεδιάζεται, να πρωτοπο-
ρεί, να καινοτομεί και να απαντάει δυναμικά
στις νέες προκλήσεις. 

Έχουμε την εμπειρία, έχουμε την αξιο-
πιστία, έχουμε τα ισχυρά μεγέθη, τις δια-
χρονικές αξίες και έχουμε αποδείξει κατ’
επανάληψη τον ηγετικό μας ρόλο. Κυρίως
όμως έχουμε εμπιστοσύνη. Στον εαυτό
μας, στους συνεργάτες μας, στους συνα-
δέλφους μας, στην μοναδική ιδέα της
ιδιωτικής ασφάλισης και στο πως αυτή με-
τουσιώνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες
που καλύπτουν με τρόπο άριστο τις μικρές
ή μεγάλες ανάγκες των συνανθρώπων
μας. Και είναι αυτή η εμπιστοσύνη που μας
ενώνει αδιάρρηκτα, που ξεπερνάει κάθε
διαφορά, εξουδετερώνει κάθε αρνητική

σκέψη και που καθορίζει το όραμά μας:
όλοι μπορούν και πρέπει να ανήκουν στην
οικογένεια της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην
ασφάλεια της Εθνικής Ασφαλιστικής».

«Ο δρόμος που οδηγεί στις νέες προ-
κλήσεις πρέπει να είναι στρωμένος με εμ-
πιστοσύνη», υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντάς
και κατέληξε λέγοντας ότι : «Αυτή η ασίγα-

στη επιθυμία να είναι όλοι ασφαλείς, είναι
μοναδική πυξίδα που καθορίζει την Εθνική
Ασφαλιστική στην διάρκεια της μακρόχρο-
νης πορείας. Και θα συνεχίζει να την καθο-
ρίζει γιατί αυτός είναι ο ρόλος που έχει
επιλέξει διαχρονικά να διαδραματίσει. Η
Εθνική Ασφαλιστική είστε εσείς. Εσείς εί-
στε η ιστορία της, τα αποτελέσματά της, τα
προϊόντα της, οι καινοτόμες λύσεις, το πα-
ρόν και το μέλλον της. 

Εσείς είστε που μεταδίδετε τις αξίες
και τα πιστεύω της, που κάνετε τις Ελλη-
νίδες και τους Έλληνες να την εμπιστεύον-
ται και μαζί της να διασφαλίζουν το σήμερα
και να σχεδιάζουν ένα καλύτερο αύριο. 

Κι αυτή η εμπιστοσύνη που διαχέεται
στην ατμόσφαιρα όχι μόνο απόψε, αλλά
καθημερινά και ανεξάρτητα από συνθήκες
και καταστάσεις, είναι το πολυτιμότερο πε-
ριουσιακό στοιχείο της Εθνικής Ασφαλι-
στικής. Είναι ο συνεκτικός ιστός που εγ-
γυάται το μέλλον. Το δικό σας λαμπερό και
γεμάτο νέες επιτυχίες και νέες προκλήσεις
μέλλον στην μεγάλη οικογένεια της Πρώ-
της Ασφαλιστικής».”

“



Στη σχέση ζωής που αναπτύσσουν
οι συνεργάτες της Εθνικής Ασφα-
λιστικής με τους πελάτες τους,
εστίασε στην ομιλία του ο Γενικός

Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρίας, Γιώρ-
γος Ζαφείρης.

«Θα είμαι δίπλα σου για μια ζωή. Ανα-
ρωτηθήκατε ποτέ πόσες ασφαλιστικές
εταιρίες μπορούν να εκφράσουν αυτήν την
δέσμευση; Πόσες έχουν αποδείξει ότι μπο-
ρούν να την υλοποιήσουν;», ανέφερε ο κ.
Ζαφείρης και πρόσθεσε: «Και σε δεύτερο
επίπεδο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πό-
σοι άνθρωποι των πωλήσεων μπορούν να
υποσχεθούν στον πελάτη τους, ότι το πρό-
γραμμα που του προτείνουν, ότι η καριέρα
που επιδιώκουν θα είναι συνδεδεμένη για
μια ζωή με τη συγκεκριμένη εταιρία; Νο-
μίζω ότι την ξέρετε την απάντηση. Μόνο η
Εθνική Ασφαλιστική και μόνον εσείς. 

Εσείς που με τις κορυφαίες επιτυχίες
που πραγματοποιήσατε στην δύσκολη αυτή
περίοδο αποδείξατε περίτρανα πως θα εί-
στε δίπλα στην εταιρία σας για μια ζωή». 

«Λένε», συνέχισε, «πως περισσότερο
από ευφυία, από εξυπνάδα, η επιτυχία στις
πωλήσεις χρειάζεται συναίσθηση. Οι κορυ-
φαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που βρα-
βεύονται κάθε χρόνο, αλλά και όλοι εσείς
που βρίσκεστε σήμερα εδώ, ξέρετε να δια-
βάζετε τους υποψήφιους πελάτες σας. Μπο-
ρείτε να συνδεθείτε με τις ελπίδες τους,
τους φόβους και τις προσδοκίες τους. Μπο-

ρείτε να τους συμπαρασύρετε στο μαγικό
κόσμο της ασφάλειας, να τους εντάξετε στην
μεγάλη οικογένεια της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής. Και να είστε δίπλα τους για μια ζωή».

«To να αγαπάς τους πελάτες σου», είπε
ο κ. Ζαφείρης, «είναι μια τέχνη. Μια τέχνη

που εδώ στην Εθνική Ασφαλιστική κατέ-
χουμε και τελειοποιούμε εδώ και 126 χρό-
νια. Μια τέχνη που επεκτείνεται και πέρα
από τις προδιαγραφές του επαγγέλματός
μας και που στοχεύει να αγγίξει τις ζωές
όλο και περισσότερων ανθρώπων, που επι-
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για μια ζωή

ΒΡΑΔΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ 2017
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διώκει διαρκώς να διευρύνει τον κύκλο της
μεγάλης και δυναμικής αυτής οικογένειας».
«Τι σημαίνει όμως αγαπάω τους πελάτες
μου και τι σημαίνει τελικά αγαπάω;», διερω-
τήθηκε ο κ. Ζαφείρης και εξήγησε πως
«Αγαπάω στην δουλειά μας σημαίνει έχω τη
γνώση, αναλαμβάνω την ευθύνη, σέβομαι
τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα θέλω
του πελάτη μου και νοιάζομαι. Αγαπάω, ση-
μαίνει ότι δεν θέλω να υπάρχει ούτε ένας
συνάνθρωπός μου ανασφάλιστος. Στόχος
ουτοπικός, θα σκεφτείτε. Στόχος με ανθρω-
πιά, θα πω εγώ. Σίγουρα στόχος δύσκολος,
αλλά όταν υπάρχει η θέληση και η τεχνο-
γνωσία όλα γίνονται. Ή μάλλον όλα μπο-
ρούν να γίνουν στην Εθνική Ασφαλιστική.
Έχετε ήδη στα χέρια σας μια ολοκληρωμενη
γκάμα προϊοντων Full. Σήμερα έχετε και
δύο καινούργιες παραλλαγές του Full, το
«Full merimna4U» για πρωτοβάθμια φρον-
τίδα και το «Full Ειδικό» για δευτεροβάθ-
μιες υπηρεσίες υγείας, που αφορούν στους
συνανθρώπους μας που αν και έχουν προ-
βλήματα υγείας, θέλουν να είναι ασφαλι-
σμένοι». 

«Είμαστε εδώ μαζί σας», συνέχισε, «εί-
μαστε δίπλα σας και σχεδιάζουμε μαζί σας
την επόμενη μέρα. Γιατί το μέλλον δεν είναι
το αποτέλεσμα της επιλογής κάποιας από
τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει το
παρόν. Το μέλλον είναι ένας τόπος που τον
δημιουργούμε εμείς. Πρώτα στο μυαλό μας
και μετά με τις πράξεις μας. Δεν θα ψά-
ξουμε να βρούμε τους δρόμους, γιατί τους
δρόμους θα τους φτιάξουμε εμείς. Και όσο
τους φτιάχνουμε θα κάνουμε και τις απα-
ραίτητες αλλαγές και διορθώσεις. Και κάθε
μία από τις αλλαγές αυτές θα είναι από
μόνη της μια πρόκληση, που θα μας φέρνει
ολοένα και πιο κοντά στο τελικό όραμά
μας: να μην υπάρχει ούτε ένας συνάνθρω-
πός μας ανασφάλιστος!». 

«Και αυτό είναι διαχρονικά το όραμα
των ανθρώπων των πωλήσεων της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής, αυτή είναι η κινητήρια
δύναμη, η εντυπωσιακή κινητήρια δύναμη
που πηγάζει μέσα από την καρδιά μας. Αυτή
είναι η εικόνα που έχουμε όλοι αποτυπω-

μένη στο μυαλό μας και στην ψυχή μας»,
επισήμανε ο κ. Ζαφείρης, υπογραμμίζοντας
ότι «αυτό το κοινό όραμα που εκφράστηκε
από την ίδρυση της εταιρίας είναι, αγαπητοί
συνεργάτες, η κοινή μας ταυτότητα και σκο-
πός. Μας ενθαρρύνει να καινοτομούμε, μας
οδηγεί σε νέους τρόπους σκέψης και δρά-
σης. Αποτελεί τον πυρήνα από τον οποίο
ανατροφοδοτείται και ανανεώνεται όλη η
εταιρία μας. Έχοντας αυτό το κοινό όραμα
έχουμε ήδη εντάξει ως αναπόσπαστο κομ-

μάτι της δουλειάς μας τη συνεχή εκπαί-
δευση, επιμόρφωση και αυτοβελτίωση».

«Προχωρούμε», συνέχισε, «γρηγορό-
τερα από τους ανταγωνιστές μας σε όλα τα
επίπεδα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, τα
διορθώνουμε και δημιουργούμε καινούρ-
γιες υποδειγματικές δομές. Δουλεύουμε
ως ομάδα, υποστηρίζοντας και ενδυναμώ-
νοντας ο ένας τον άλλο. 

Ακόμη κι αν δεν το έχετε συνειδητοποι-
ήσει, αρκεί να κοιτάξετε τα συνολικά παρα-
γωγικά σας αποτέλεσματα και για το 2016,
αλλά και κατά το Ά  τρίμηνο του 2017. Και
όπως είπε και πριν από λίγο ο Αναπληρω-
τής Διευθύνων μας, τα αποτελέσματα του
6μήνου θα είναι ακόμη εντυπωσιακότερα!
Πραγματικά σας αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια και ένα μεγάλο χειροκρότημα».

«Είμαστε όλοι παρόντες, έτοιμοι για
δράση. Είμαστε εδώ ο ένας δίπλα στον
άλλο και όλοι μαζί δίπλα στους πελάτες
μας, συνδεδεμένοι με την ιστορία μας, τις
αξίες μας, το όραμά μας», τόνισε σε άλλο

σημείο της ομιλίας του ο κ. Ζαφείρης και
συνέχισε λέγοντας πως «Ο απολογισμός
του ανθρώπινου δυναμικού των πωλή-
σεων είναι συγκλονιστικός και νοιώθω
υπερήφανος για εσάς: οι πωλήσεις της
Εθνικής Ασφαλιστικής δεν έχουν ούτε
έναν... δεν βρέθηκε ανάμεσά σας ούτε ένας
που να μην είναι απολύτως προσηλωμένος
στον στόχο του, στο κοινό μας όραμα. Δεν
υπάρχει ούτε ένας που να λύγισε αναλογι-
ζόμενος τις ενδεχόμενες αλλαγές, που να
φοβήθηκε τις νέες προκλήσεις».

«Οι επιτυχίες της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής, η ηγετική της θέση στο πέρασμα τό-
σων χρόνων, διαγράφουν και προμηνύουν
ξεκάθαρα τις επιτυχίες που έρχονται. Αν
μπορέσουμε να τις δούμε, αν μπορέσουμε
να πιστέψουμε ότι το όραμά μας είναι η νέα
μας πραγματικότητα, τότε θα ανοίξουμε
στην καρδιά και στο μυαλό μας έναν και-
νούργιο κόσμο δυνατοτήτων και θα δουλέ-
ψουμε με πάθος και προσήλωση για να τις
αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Για να ανοί-
ξουμε νέους δρόμους επιτυχιών, μετατρέ-
ποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες που θα
μας οδηγούν ολοένα και πιο κοντά στο
όραμά μας», ανέφερε ο κ. Ζαφείρης.

«Σταθείτε», είπε, «ο ένας δίπλα στον
άλλο, σταθείτε δίπλα στους πελάτες μας. Η
ζωή του ανθρώπου, η επιβίωση και η ευ-
ζωία του ήταν και θα συνεχίσει να είναι
υπόθεση συλλογική, υπόθεση της ομάδας.
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, χρειαζόμα-
στε συμμάχους, πελάτες, συνεργάτες, συ-
ναδέλφους που μαζί τους θα μοιραστούμε
το όραμά μας. Η απομόνωση δεν έχει φέρει
ποτέ επιτυχία. Ούτε και ευτυχία».

Και ο κ. Ζαφείρης έκλεισε την ομιλία
του λέγοντας πως «Κι εμείς είμαστε τυχε-
ροί γιατί, όχι απλώς έχουμε ομάδα, αλλά
την ηγετική ομάδα. Μια τεράστια ανθρώ-
πινη παραγωγική δύναμη, που με γνώση,
πάθος, σεβασμό και συνέπεια συνεχίζει να
κάνει πράξη το ακατόρθωτο, να ξεπερνάει
τον ίδιο της τον εαυτό και να απαντάει στις
μικρές και μεγάλες προκλήσεις του σή-
μερα, σχεδιάζοντας τον υπέροχο καινούρ-
γιο κόσμο του αύριο!».

”
“



              

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  1η θέση Γεώργιος Φουφόπουλος
  2η θέση Παναγιώτης Γλεντής
  3η θέση Χρήστος Χρυσολόγου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  1η θέση Ιωάννης Μαυρομμάτης, επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου
  2η θέση Σπυρίδων Τότολος, επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου
  3η θέση Ιωάννης Παπαγιάννης
  4η θέση Γεώργιος Ρήγας, επιθεώρηση Γ. Κασκάνη
  5η θέση Παναγιώτης Κασιράνης, επιθεώρηση Χρ. Χρυσολόγου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  1η θέση Δήμητρα Δρακούλη, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
  2η θέση Κωνσταντίνος Λιόλιος
  3η θέση Γεώργιος Κουνέλης, γραφείο Χρ. Χρυσολόγου
  4η θέση Ελένη Νταρακλήτση, γραφείο Γ. Παϊκόπουλου
  5η θέση Αναστασία Τοτόλου, γραφείο Σπ. Τότολου

                 
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  1η θέση Αικατερίνη Ζερμπαλά, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
  2η θέση Αικατερίνη Δουδέση, γραφείο Γ. Κασκάνη
  3η θέση Γεωργία Κουφοπούλου, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
  4η θέση Κωνσταντίνα Κοκκότη, γραφείο Κ. Λιόλιου
  5η θέση Ιωάννης Κατσαρός

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1η θέση Ουρανία Αγγελάκου, γραφείο Δ. Μηλιόρδου
  2η θέση Διονύσιος Κουτσουβέλης, γραφείο Γ. Κασκάνη
  3η θέση Νικόλαος Μακροκάνης, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
  4η θέση Κανέλλα Παπαδαντωνάκου, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
  5η θέση Βασίλειος Κοίλιας, γραφείο Χρ. Αγγελόπουλου
  6η θέση Ειρήνη Ηλιοπούλου γραφείο Ιω. Πάλλη
  7η θέση Ιωάννης Χατζησπυρίδης, γραφείο Σπ. Τότολου
  8η θέση Βασιλική Σοφιανοπούλου, γραφείο. Γ. Φουφόπουλου
  9η θέση Καλούστ Σιμονιάν, γραφείο Π. Κασιράνη
10η θέση Χρυσαυγή Ναστούλη, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη

Διατηρησιμότητα ατομικών ζωής

29ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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2. Βράβευση
κ. Παναγιώτη 

Γλεντή.

3. Βράβευση 
κ. Ιωάννη Παπαγιάννη.

3. Βράβευση 
κ. Χρήστου 

Χρυσολόγου.

1. Βράβευση κ. Γεώργιου Φουφόπουλου.

2. Βράβευση κ. Σπύρου Τότολου.
1. Βράβευση κ. Ιωάννη Μαυρομμάτη.

4. Βράβευση κ. Γεώργιου Ρήγα. 5. Βράβευση κ. Παναγιώτη Κασιράνη.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
διατηρησιμότητα ατομικών ζωής

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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2. Βράβευση κ. Κωνσταντίνου Λιόλιου.1. Βράβευση κ. Δήμητρας Δρακούλη.

3. Βράβευση 
κ. Γεώργιου Κουνέλη.

4. Βράβευση κ. Ελένης Νταρακλήτση.
5. Βράβευση κ. Αναστασίας Τοτόλου.

4. Βράβευση κ. Κωνσταντίνας Κοκκότη. 5. Βράβευση κ. Ιωάννη Κατσαρού.

3. Βράβευση 

κ. Γεωργίας Κουφοπούλου.

2. Βράβευση κ. Αικατερίνης Δουδέση.

1. Βράβευση κ. Αικατερίνης Ζερμπαλά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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1. Βράβευση κ. Ουρανίας Αγγελάκου.

3. Βράβευση 

κ. Νικόλαου 

Μακροκάνη.

9. Βράβευση 
κ. Καλούστ 

Σιμονιάν.

4. Βράβευση κ. Κανέλλας Παπαδαντωνάκου.
5. Βράβευση 
κ. Βασίλειου 
Κοίλια.

2. Βράβευση 
κ. Διονύσιου
Κουτσουβέλη.

7. Βράβευση κ. Ιωάννη Χατζησπυρίδη.

10. Βράβευση
κ. Χρυσαυγής 

Ναστούλη.

8. Βράβευση 
κ. Βασιλικής 
Σοφιανοπούλου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
διατηρησιμότητα ατομικών ζωής
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1η θέση Γεώργιος Φουφόπουλος
 2η θέση Παναγιώτης Αρμπουνιώτης
 3η θέση Παναγιώτης Γλεντής

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1η θέση Θεόδωρος Διαμαντόπουλος, επιθεώρηση Π. Αρμπουνιώτη
 2η θέση Χρήστος Νικολάου, επιθεώρηση Π. Αρμπουνιώτη
 3η θέση Ιωάννης Παπαγιάννης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1η θέση Σάββας Παυλίδης, γραφείο Α. Χρυσού
 2η θέση Ελένη Νταρακλήτση, γραφείο Γ. Παϊκόπουλου
 3η θέση Δημήτριος Ντούσκας, γραφείο Π. Αρμπουνιώτη

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1η θέση Χρήστος Σπαλιάρας, γραφείο Χ. Νικολάου
 2η θέση Λεωνίδας Μελισσάρης, γραφείο Α. Χρυσού
 3η θέση Δημήτριος Χρυσός, γραφείο Α. Χρυσού

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1η θέση Δημήτριος Γιαννόπουλος, γραφείο Χ. Κούκλαρη
 2η θέση Κωνσταντίνος Μελισσάρης, γραφείο Α. Χρυσού
 3η θέση Νικόλαος Δερμιτζάκης, γραφείο Π. Κατσαϊδώνη
 4η θέση Νικόλαος Τυπάλδος, γραφείο Π. Αρμπουνιώτη
 5η θέση Γεωργία Μαυρομμάτη, γραφείο. Γ. Φουφόπουλου
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

3. Βράβευση κ. Παναγιώτη Γλεντή.

2. Βράβευση κ. Παναγιώτη Αρμπουνιώτη.
1. Βράβευση 
κ. Γεώργιου Φουφόπουλου.

3. Βράβευση κ. Ιωάννη Παπαγιάννη.

2. Βράβευση κ. Χρήστου Νικολάου.
1. Βράβευση 
κ. Θεόδωρου Διαμαντόπουλου.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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3. Βράβευση 
κ. Δημήτριου Ντούσκα.

2. Βράβευση κ. Ελένης Νταρακλήτση.1. Βράβευση 
κ. Σάββα Παυλίδη.

3. Βράβευση 
κ. Δημήτριου Χρυσού.

2. Βράβευση κ. Λεωνίδα Μελισσάρη.
1. Βράβευση 
κ. Χρήστου Σπαλιάρα.

24 Ανοιχτή Επικοινωνία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



Ανοιχτή Επικοινωνία 25

1. Βράβευση κ. Δημήτριου Γιαννόπουλου.

3. Βράβευση κ. Νικόλαου Δερμιτζάκη.

5. Βράβευση κ. Γεωργίας Μαυρομμάτη.

2. Βράβευση κ. Κωνσταντίνου Μελισσάρη.

4. Βράβευση κ. Νικόλαου Τυπάλδου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
χαρτοφυλάκιο γενικών κλάδων
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Κλάδος ατομικών ζωής
               
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
   1η θέση Γεώργιος Φουφόπουλος
   2η θέση Παναγιώτης Γλεντής
   3η θέση Χρήστος Χρυσολόγου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1η θέση Ιωάννης Μαυρομμάτης, επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου

   2η θέση Σπυρίδων Τότολος, επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου
   3η θέση Γεώργιος Ρήγας, επιθεώρηση Γ. Κασκάνη
   4η θέση Ανθή Ξηρού
   5η θέση Ιωάννης Παπαγιάννης
   6η θέση Παναγιώτης Κασιράνης, επιθεώρηση Χρ. Χρυσολόγου
   7η θέση Μιχαήλ Αδαμάκης, επιθεώρηση Π. Γλεντή
   8η θέση Χρήστος Τσουκαλάς, επιθεώρηση Π. Γλεντή
   9η θέση Κωνσταντίνος Βαρελάς, επιθεώρηση Γ. Κασκάνη
10η θέση Δημήτριος Βαγενάς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
   1η θέση Δήμητρα Δρακούλη, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
   2η θέση Κωνσταντίνος Λιόλιος
   3η θέση Ελένη Νταρακλήτση, γραφείο Γ. Παϊκόπουλου
   4η θέση Γεώργιος Κουνέλης, γραφείο Χρ. Χρυσολόγου
   5η θέση Ιωάννης Αδαμάκης, γραφείο Μ. Αδαμάκη

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 1η θέση Αικατερίνη Ζερμπαλά, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη

   2η θέση Αικατερίνη Δουδέση, γραφείο Γ. Κασκάνη
   3η θέση Κωνσταντίνα Κοκκότη, γραφείο Κ. Λιόλιου
   4η θέση Γεωργία Κουφοπούλου, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
   5η θέση Σοφία Τζονίκη, γραφείο Κ. Βαρελά
   6η θέση Μαρία Ξουρή
   7η θέση Σπυρίδων Μπεκίρης, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
   8η θέση Ιωάννης Κατσαρός
   9η θέση Δημήτριος Χρυσός, γραφείο Α. Χρυσού
10η θέση Παναγιώτης Δρίβας

                   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1η θέση Ουρανία Αγγελάκου, γραφείο Δ. Μηλιόρδου
   2η θέση Σταύρος Ντεμερτζής, γραφείο Μ. Αδαμάκη
   3η θέση Διονύσιος Κουτσουβέλης, γραφείο Γ. Κασκάνη
   4η θέση Νικόλαος Μακροκάνης, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
   5η θέση Ιωάννης Χατζησπυρίδης, γραφείο Σπ. Τότολου
   6η θέση Ειρήνη Ηλιοπούλου, γραφείο Ιω. Πάλλη
   7η θέση Χρυσαυγή Ναστούλη, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
   8η θέση Γεώργιος Μπακόλης, γραφείο Ευσ. Τσίφτη
   9η θέση Νεκτάριος Πανταζής, γραφείο Ν. Γούναρη
10η θέση Βασιλική Μαρκάτου, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
11η θέση Νικόλαος Παυλίδης, γραφείο Α. Χρυσού
12η θέση Παύλος Δρίβας, γραφείο Π. Δρίβα
13η θέση Αναστάσιος Σακκάς, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
14η θέση Μαρία Άτση, γραφείο Α. Ξηρού
15η θέση Βασιλική Σοφιανοπούλου, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
16η θέση Κανέλλα Παπαδαντωνάκου, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
17η θέση Νικόλαος Λιόλιος, γραφείο Κ. Λιόλιου
18η θέση Γεωργία Μαυρομμάτη, γραφείο. Γ. Φουφόπουλου
19η θέση Κωνσταντίνος Μεντής, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
20η θέση Κωνσταντίνος Ζερμπαλάς, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
21η θέση Ευφροσύνη Τουλούπα, γραφείο Ιω. Παπαγιάννη
22η θέση Νικόλαος Μαράβας, γραφείο Ευσ. Τσίφτη
23η θέση Μάριος Βαμβακάς, γραφείο Γ. Παϊκόπουλου
24η θέση Βασίλειος Κοίλιας, γραφείο Χρ. Αγγελόπουλου
25η θέση Κωνσταντίνος Καργάκης, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
26η θέση Σωτήριος Κανελλόπουλος, γραφείο Γ. Παϊκόπουλου
27η θέση Ιωάννης Μπελημπασάκης, γραφείο Σπ. Τότολου
28η θέση Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, γραφείο. Κ. Λιόλιου
29η θέση Αικατερίνη Βαγενά, γραφείο Δ. Βαγενά
30η θέση Χρήστος Μωυσίδης, γραφείο Ιω. Κατσαρού

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
   1η θέση Κωνσταντίνος Ζερμπαλάς, γραφείο Ιω. Μαυρομμάτη
   2η θέση Ευγενία Τσιάρα, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
   3η θέση Λουκάς Τσάπατζης, γραφείο Π. Κασιράνη
   4η θέση Κωνσταντίνος Φλούδας, γραφείο Κ. Λιαρομμάτη
   5η θέση Δημήτριος Νούκας, γραφείο Δ. Δημητριάδη
   6η θέση Αθανάσιος Δρίβας, γραφείο Δ. Τζουγανάτου
   7η θέση Αθανάσιος Λέκκας, γραφείο Κ. Λιαρομμάτη
   8η θέση Χρήστος Παπαναστασόπουλος, γραφείο Κ. Ζωγράφου
   9η θέση Βασίλειος Μπότης, γραφείο Γ. Παϊκόπουλου
10η θέση Μαρία Νταή, γραφείο Γ. Φουφόπουλου
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2. Βράβευση κ. Παναγιώτη Γλεντή.

3. Βράβευση
κ. Χρήστου Χρυσολόγου.

1. Βράβευση 
κ. Γεώργιου 
Φουφόπουλου.

3. Βράβευση κ. Γεώργιου Ρήγα.
1. Βράβευση κ. Ιωάννη Μαυρομμάτη.

2. Βράβευση κ. Σπύρου Τότολου.

4. Βράβευση κ. Ανθής Ξηρού.

5. Βράβευση 
κ. Iωάννη 

Παπαγιάννη.

κλάδος ατομικών ζωής
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

8. Βράβευση κ. Χρήστου Τσουκαλά.
6. Βράβευση κ. Παναγιώτη Κασιράνη.

7. Βράβευση κ. Μιχαήλ Αδαμάκη.

10. Βράβευση 
κ. Δημήτριου

Βαγενά.9. Βράβευση κ. Κωνσταντίνου Βαρελά.

3. Βράβευση κ. Ελένης Νταρακλήτση.
1. Βράβευση κ. Δήμητρας Δρακούλη.

2. Βράβευση κ. Κωνσταντίνου Λιόλιου.

5. Βράβευση 
κ. Ιωάννη
Αδαμάκη.4. Βράβευση κ. Γεώργιου Κουνέλη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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9. Βράβευση 
κ. Δημήτριου 

Χρυσού. 10. Βράβευση κ. Παναγιώτη Δρίβα.

6. Βράβευση κ. Μαρίας Ξουρή.

3. Βράβευση κ. Κωνσταντίνας Κοκκότη.

5. Βράβευση 
κ. Σοφίας Τζονίκη.

4. Βράβευση κ. Γεωργίας Κουφοπούλου.

1. Βράβευση κ. Αικατερίνης Ζερμπαλά. 2. Βράβευση κ. Αικατερίνης Δουδέση.

8. Βράβευση 
κ. Ιωάννη 
Κατσαρού.

7. Βράβευση 
κ. Σπυρίδων

Μπεκίρη.

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
κλάδος ατομικών ζωής
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1. Βράβευση κ. Ουρανίας Αγγελάκου.

4. Βράβευση κ. Νικόλαου Μακροκάνη.

3. Βράβευση 
κ. Διονύσιου 

Κουτσουβέλη.  

5. Βράβευση 
κ. Ιωάννη 
Χατζησπυρίδη.

7. Βράβευση κ. Χρυσαυγής Ναστούλη.

2. Βράβευση 
κ. Σταύρου 
Ντεμερτζή.

8. Βράβευση 
κ. Γεώργιου 

Μπακόλη. 9. Βράβευση κ. Νεκτάριου Πανταζή.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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κλάδος ατομικών ζωής

10. Βράβευση κ. Βασιλικής Μαρκάτου.

13. Βράβευση κ. Αναστάσιου Σακκά.

12. Βράβευση 
κ. Παύλου Δρίβα.  

14. Βράβευση 
κ. Μαρίας Άτση.

15. Βασιλική Σοφιανοπούλου.

11. Βράβευση 
κ. Νικόλαου

Παυλίδη.

16. Βράβευση 
κ. Κανέλλας 

Παπαδαντωνάκου. 17. Βράβευση κ. Νικόλαου Λιόλιου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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18. Βράβευση κ. Γεωργίας Μαυρομμάτη.

21. Βράβευση κ. Ευφροσύνης Τουλούπα.

20. Βράβευση 
κ. Κωνσταντίνου

Ζερμπαλά.  

24. Βράβευση 
κ. Βασίλειου 
Κοίλια.

26. Βράβευση κ. Σωτήριου Κανελλόπουλου.

19. Βράβευση 
κ. Κωνσταντίνου 
Μεντή.

28. Βράβευση κ. Δέσποινας Παπακωνσταντίνου.

30. Βράβευση κ. Χρήστου Μωυσίδη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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1. Βράβευση κ. Κωνσταντίνου Ζερμπαλά.

4. Βράβευση κ. Κωνσταντίνου Φλούδα.

3. Βράβευση 
κ. Λουκά 

Τσάπατζη.  

5. Βράβευση 
κ. Δημήτριου 
Νούκα.

6. Βράβευση κ. Αθανάσιου Δρίβα.

2. Βράβευση 
κ. Ευγενίας Τσιάρα.

8. Βράβευση κ. Χρήστου Παπαναστασόπουλου.

10. Βράβευση κ. Μαρίας Νταή.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
κλάδος ατομικών ζωής
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ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στη διάρκεια των 126 χρόνων της ιστορίας της 
η Εθνική Ασφαλιστική έχει επανειλημμένα αποδείξει 
ότι μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα 
στις προκλήσεις της κάθε εποχής, πιστή στο διαχρονικό της
όραμα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική 
και πολύπλευρη φροντίδα των ασφαλισμένων της.

Η συμβολή του παραγωγικού της δικτύου στην προσπάθεια αυτή
υπήρξε και θα συνεχίσει να είναι καθοριστική. 
Άλλωστε, χάρη στη δική του υπευθυνότητα και εργατικότητα, 
η Εθνική Ασφαλιστική, μαζί με τους εργαζόμενούς της 
καταφέρνει και αναπτύσσεται, μέσα σε δύσκολες οικονομικά
συνθήκες, όπως αποδεικνύει η σημερινή εύρωστη 
οικονομική της θέση.

Τώρα καλούμαστε να συνεχίσουμε, σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο
σημείο στην ιστορική μας διαδρομή, με την ίδια ένταση, 
πάθος και αποφασιστικότητα. 
Να είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.

Σταύρος Κωνσταντάς






