
Η Μαρία εβαςτάκθ ζχει διακρικεί από τθν  INTERAMERICAN ωσ “Κορυφαία Αςφαλιςτικι 
φμβουλοσ” και είναι πιςτοποιθμζνθ Financial Planner (Χρθματο-οικονομικόσ φμβουλοσ) 
από τον διεκνι Ολλανδικό όμιλο ACHMEA. Είναι μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Φαϊνάςιαλ Πλάννερσ 
Ελλάδοσ (“Hellenic Financial Planners Association-HFPA), ζχει παρακολουκιςει πλθκϊρα 
ςχετικϊν ςεμιναρίων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό και ςυμμετζχει ςε όλα τα ςυνζδρια που 
διοργανϊνονται τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα από το "Million Dollars Round Table" 
Ελλάδοσ (MDRT) . 
 

ποφδαςε ςτθ Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΚΠΑ) με ζνα χρόνο υποτροφία ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Ουτρζχτθσ/ Ολλανδία (τμιμα Διεκνοφσ Δικαίου) και πιρε τθν άδεια 
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από τον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν. Παράλλθλα με τισ ςπουδζσ τθσ 
αυτζσ και ωσ αριςτοφχοσ απόφοιτοσ του Αμερικανικοφ Κολεγίου Ελλάδοσ PIERCE πιρε με 
υποτροφία και το πτυχίο τθσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το Αμερικανικό Κολζγιο Ελλάδοσ 
DEREE ενϊ ςτθ ςυνζχεια ολοκλιρωςε και το μεταπτυχιακό τθσ δίπλωμα ςτθ Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων από τθν ΕΕΔΕ. Επιπλζον είναι κάτοχοσ πτυχίων τριϊν ξζνων γλωςςϊν (αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά).     
   
Η δικθγορία τθν κράτθςε ςτθν ενεργι τθσ δράςθ μόλισ δφο χρόνια «ελευκερϊνοντάσ» τθν ζτςι 
για τα επόμενα 15 χρόνια να περιπλανθκεί ωσ "ςυλλζκτθσ" εμπειριϊν και γνϊςεων, τόςο ςτθν 
Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, ςε διάφορουσ τομείσ όπωσ το marketing, τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, 
τθ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν οργάνωςθ μεγάλων εκδθλϊςεων (i.e διετζλεςε 
διοικθτικό ςτζλεχοσ ςτο Athens Special Olympics 2004 και ιδιοκτιτθσ τθσ 
εταιρίασ event management EVmaria κλπ). Μεγάλο ενδιαφζρον τθσ ιταν και παραμζνει ωσ 
ςιμερα θ εναςχόλθςι τθσ με τα κοινά και ο εκελοντιςμόσ (παλιότερα υπιρξε Τποψιφια 
Δθμοτικι φμβουλοσ Αμαρουςίου, μζλοσ Ροταριανοφ Ομίλου και πολλϊν Μθ Κυβερνθτικϊν 
Οργανϊςεων ενϊ ςιμερα είναι ιδρυτικό μζλοσ δράςθσ για τθν "αναγζννθςθ γειτονιάσ του 
κζντρου τθσ Ακινασ").  
 

Σο μονοπάτι τθσ "ςυναντικθκε" με τθν αςφαλιςτικι αγορά εντελϊσ τυχαία όταν πριν από 6 
χρόνια μία ςοβαρι ανατροπι ςτθ ηωι τθσ ςτάκθκε θ μοιραία και ευτυχισ ςυγκυρία να βρει 
επιτζλουσ αυτό που ζψαχνε όλα αυτά τα χρόνια: το δυναμικό εκείνο εργαςιακό περιβάλλον 
όπου μπορεί να εκφράςει τόςο τθν πολφπλευρθ προςωπικότθτά τθσ όςο και τθν ζντονθ 
ανάγκθ τθσ για κοινωνικι προςφορά. ιμερα υπθρετεί τον αςφαλιςτικό κλάδο με 
βακιά αφοςίωςθ, αγάπθ και επαγγελματιςμό δεχόμενθ ωσ ανταμοιβι τθν ςυνεχι 
ικανοποίθςθ και εμπιςτοςφνθ των εκατοντάδων πελατϊν τθσ.    
 


