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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
                           

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnneerrssΕΕλλλλάάδδοοςς  ((HHFFPPAA))  κκααιι  ττοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  
σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ττοουυ  χχρρηημμααττοοαασσφφααλλιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  
δδιιοορργγααννώώννεειι  οομμιιλλίίαα  μμεε  θθέέμμαα::  
  

ΓΓιιααττίί  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnniinngg??  
ΤΤαα  οοφφέέλληη  ττηηςς  μμεεθθοοδδοολλοογγίίααςς  γγιιαα  ττοονν  ππεελλάάττηη  ααλλλλάά  κκααιι  ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  αασσφφααλλιισσττιικκόό  σσύύμμββοουυλλοο  
ααππόό  έένναανν  CCeerrttiiffiieedd  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnneerr  ττοονν  κκoo  MMiicchhaaeell  MMoorrrrooww  CCFFPP,,  AAuutthhoorr,,  KKeeyynnoottee  SSppeeaakkeerr  

  
ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  1188  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001177  σσττιιςς  1188..0000μμ..μμ,,  σσττοο  κκττήήρριιοο  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ((  ΑΑγγίίοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  33,,  1188553311,,  ΠΠεειιρρααιιάάςς))..  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερρηη    
κκααιι  θθαα  ττηηρρηηθθεείί  ααυυσσττηηρρήή  σσεειιρράά  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς..  
  
HH  εεκκδδήήλλωωσσηη    ττεελλεείί  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  κκααιι  ττηηνν  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  
ΠΠεειιρρααιιάά..  
  
ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  ααππεευυθθύύννεεττααιι  σσεε  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  χχρρηημμααττοο--αασσφφααλλιισσττιικκοούύςς  σσυυμμββοούύλλοουυςς  πποουυ  
εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααννέέλλιιξξηη  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττόόςς  ττοουυςς..  ΟΟιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν  άάμμεεσσαα  μμεε  ττηηνν  έέννωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  ((ΤΤηηλλ..221111  
88000066662233  ΕΕmmaaiill::  info@hfpa.grinfo@hfpa.gr).  ).   
  
ΤΤαα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττηηςς  HHFFPPAAππιισσττεεύύοουυνν  κκααιι  εεππεεννδδύύοουυνν  σσττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεννηημμέέρρωωσσηη  όόχχιι  μμόόννοο  
ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  όόλλωωνν  ττωωνν  χχρρηημμααττοο--αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  σσυυμμββοούύλλωωνν,,  ααπποοσσκκοοππώώννττααςς  σσττηηνν  
εεμμψψύύχχωωσσηη  κκααιι  θθωωρράάκκιισσηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσήήμμεερραα  πποουυ  ηη  χχώώρραα    μμααςς  δδιιααννύύεειι  
δδύύσσκκοολλεεςς  σσττιιγγμμέέςς  σσεε  πποολλλλάά  εεππίίππεεδδαα..  
  
ΈΈννααςς  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnneerr  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  σσηημμααννττιικκόό  σσύύμμββοουυλλοο  γγιιαα  ττοονν  ΈΈλλλληηνναα  
κκααττααννααλλωωττήή  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  ττοονν  ββοοηηθθήήσσεειι  οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  χχρρηημμααττοο--αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  
ττοουυ  ααννααγγκκώώνν,,  μμέέσσωω  εεγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααιι  μμεεθθοοδδοολλοογγίίααςς..  
  
ΜΜέέλληη  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnneerrss  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((HHeelllleenniicc  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ––  
HHFFPPAA))  μμπποορροούύνν  νναα  γγίίννοουυνν  όόσσοοιι  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ααννήήκκοουυνν  σσττοονν  αασσφφααλλιισσττιικκόό,,  εεππεεννδδυυττιικκόό  ήή  κκααιι  
ττρρααππεεζζιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ττοουυςς  ααννέέλλιιξξηη..  
  
ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  υυππάάρρχχοουυνν  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  έέννωωσσηηςς  ((www.hfpa.grwww.hfpa.gr))..      
ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  ΤΤ..ΘΘ..  6677226655,,  115511  0022  ΜΜεελλίίσσσσιιαα,,  ΤΤ  221111  88000066662233  ΕΕinfo@hfpa.grinfo@hfpa.gr  
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