
 

         

 

Α.Π.: 4042                                                                                                                           Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021 

   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

Υωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου,  

Γεωθερμικών Μονάδων και Τδροηλεκτρικών ταθμών 
 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RENEWABLE ENERGY RISK AND INSURANCE  
 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας 
 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 16 Μαρτίου,  

έως και την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021, 16:00 – 19:20 
 

 

Σε τριάντα (30) δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να ανέλθουν οι επενδύσεις σε 

Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Χώρα μας, 

κατά τα επόμενα δέκα (10) χρόνια! Έτσι, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

αναδεικνύονται σε κύριο πυλώνα της νέας ενεργειακής πολιτικής, αλλά και της 

αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας, καθώς συμβάλλουν καταλυτικά στην 

απολιγνιτοποίηση της ενέργειας και στην εναρμόνισή της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

προστασίας του περιβάλλοντος. Η προκύπτουσα ασφαλιστέα ύλη είναι, επομένως, 

πολύ μεγάλη και προέχει να αποτελέσει σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος, τόσο των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της 

αγοράς μας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in 

Renewable Energy Risk and Insurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων 

συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το εξειδικευμένο 

και επίκαιρο αυτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής 

εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των συναδέλφων και 

σπουδαστών μας.  

Σο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναπτύσσει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης κινδύνου και 

ασφάλισης Υωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, 

Γεωθερμικών Μονάδων και  Τδροηλεκτρικών ταθμών, ενώ αναλύει διεξοδικά την ενδεδειγμένη ασφαλιστική και 

αντασφαλιστική τεχνική των προσεγγίσεων αυτών.   

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών 

τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ 

αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της. 

Μάλιστα, μετά τις συμφωνίες του Κιότο και των Παρισίων, περί προστασίας του περιβάλλοντος από 

ρυπογόνους παράγοντες, αλλά και την πρόσφατη επαναπροσχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε 

αυτές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει περαιτέρω ώθηση και σημαντικά κεφάλαια, εγχώρια και 

διεθνή, επενδύονται πλέον σε αυτές. 

τις περισσότερο προηγμένες χώρες και οικονομίες του κόσμου μας, αυτές οι πηγές ενέργειας ισχυροποιούνται  

και τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, αφού οι κοινωνίες ευαισθητοποιούνται υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και, επομένως, πιέζουν, καλώς εννοούμενα, τις κυβερνήσεις τους προς την κατεύθυνση 

ενίσχυσής τους, εγκατάστασης και ανάπτυξής τους. 

Οι εν λόγω τάσεις, αναπτύσσονται ραγδαία και στην χώρα μας, όπου στο πλαίσιο της «Μακροχρόνιας 

τρατηγικής για το έτος 2050», αδειοδοτούνται με γοργούς ρυθμούς νέες επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, προς τον σκοπό της πλήρους απολιγνιτοποίησης της ηλεκτροπαραγωγής.  

 



 

 

Οι πλέον διαδεδομένες από αυτές τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, είναι αυτές των Υωτοβολταϊκών 

Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και 

Τδροηλεκτρικών ταθμών που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εγκαθίστανται σχεδόν παντού και να 

ευρίσκονται στο ενδιαφέρον επένδυσης τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και των ιδιωτών. 

Πραγματικά, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι απολύτως συμβατές με την ενεργειακή πολιτική της Φώρας 

μας, η εγκατάστασή τους διέπεται από σχετική ευκολία, η απόδοσή τους ενισχύεται από τις κλιματολογικές μας 

συνθήκες και η σχέση μεταξύ του κόστους επένδυσης και του προκύπτοντος οφέλους, είναι επικερδής και 

μακροχρόνια. 

Οι Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσιάζουν, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές 

προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τους μεγιστοποιούνται, καθώς αντιστοίχως 

πολλαπλασιάζονται, πλέον και στη Φώρα μας, οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Σο  Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διάρκειας είκοσι 

τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας 

αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insurance, ενώ έχει 

σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, εγχώριας και διεθνούς, καθώς και περιεκτική, συστηματική, εξειδικευμένη και απολύτως χρηστική 

τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό, επί του συνόλου των πεδίων ασφάλισής τους. Σαυτοχρόνως, το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία 

υπέρ της ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας και στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των 

πωλήσεων των κατάλληλων, προς αυτή την κατεύθυνση, ασφαλιστικών προϊόντων. 

 

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:      

α. Επενδύσεις και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Σάσεις και Προοπτικές 

 Η παγκόσμια εικόνα: τάσεις και προοπτικές  

 Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα: μεγέθη, η διαχρονική εξέλιξη, οι εθνικοί στόχοι 

 Η ελληνική εμπειρία από την ασφάλιση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: παράγοντες κινδύνου, 

δομή καλύψεων και συμβολαίων, η εμπειρία ζημιών, προοπτικές 
 

β. Σο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασφάλισή τους 

 Σο νομικό περίγραμμα και η νέα νομοθεσία 

 Απορρέουσες υποχρεώσεις 

 Ασφαλιστικές δυνατότητες προκύπτουσες από το νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις του 
 

γ. Σεχνική ανάλυση συνιστωσών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

  Σεχνική ανάλυση Υωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων 

  Σεχνική ανάλυση Αιολικών Πάρκων 

  Σεχνική ανάλυση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου 

 Σεχνική ανάλυση Γεωθερμικών Μονάδων 

  Σεχνική ανάλυση Τδροηλεκτρικών ταθμών  
 

δ. Ασφαλιστική Σεχνική και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Ασφάλισης 

 Ορισμός και περιγραφή ασφαλιστικών κινδύνων 

 Αξιολόγηση και ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων 

 Καλυπτόμενοι και διαπραγματευόμενοι κίνδυνοι, εξαιρέσεις 

 Δομή και ανάλυση όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

 Ζημίες και αποζημιωτική πολιτική 

 Συπικά και μη τυπικά πρωτόκολλα ασφαλιστικών διαδικασιών 
 

 

ε. Σεχνική Αντασφάλισης Κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Σρόποι και τύποι Αντασφάλισης κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών 

 Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών 

 Σιμολόγηση Αντασφαλιστικών υμβάσεων  

 Risk Management 

 

 

 

 



 

 
 

στ. Ειδικά θέματα Σεχνικής Ανάλυσης και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Πιθανότερες αιτίες ζημιών  

 πουδαία παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους 

 Τπολογισμός απώλειας κερδών  

 τοιχεία ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  

 τοιχεία υπολογισμού παλαιότητας εξοπλισμού  
 

ζ. ύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

 Επισκόπηση βασικών πρωτοκόλλων διαδικασιών 

 Κριτήρια εκτίμησης και επιλογής κινδύνων 
 

η.  Επιχειρηματολογία ανάπτυξης εργασιών  

 Νομικά επιχειρήματα 

 Κίνητρα αγοράς και οφέλη εκ της ασφάλισης 

 

Σα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό 

και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους Εισηγητές 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Μαθησιακό μοντέλο  

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων των Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που 

είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν το θεσμικό πλαίσιο, τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η 

ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην 

παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται 

άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.  
 

ε ποιους απευθύνεται 
 

Σο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

α. Διοικητικά τελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε 

τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, κυρίως των Κλάδων Πυρός και Αστικής Ευθύνης, και επιθυμούν να διευρύνουν, να 

εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

β. Ειδικότερα, Διοικητικά τελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που 

εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και 

να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού. 

γ. Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών που απασχολούνται στους τομείς 

Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης, αξιολόγησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους 

Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, 

Adjusters και Handlers).   

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην αγορά των 

Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες 

ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.  

ε. τελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Σομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και 

Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, εποπτεύουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά 

Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

στ. τελέχη Σραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

ζ. Επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και κατασκευαστές και 

τεχνικούς συντήρησής τους, που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την 

τεχνογνωσία τους ή να θωρακίσουν τις εν λόγω Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έναντι κινδύνων. 

η. Μηχανικούς και Επιστήμονες Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να 

δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, όπως, ενδεικτικά, 

αδειοδότηση επιχειρήσεων, περιβαλλοντική επιθεώρηση και άσκηση πραγματογνωμοσύνης, με άξονα τις 

Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 



 

 

θ. Νομικούς υμβούλους, Risk Managers, Οικονομικούς Διευθυντές και Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης 

επιχειρήσεων που η λειτουργία τους άπτεται των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

ι. Όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σχετικών 

ασφαλιστικών και επιχειρησιακών δράσεων. 

 

Σο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα τελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ 

ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη 

αποτελούν υψηλού ενδιαφέροντος «κέντρο» ασφαλιστικής, επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στη Φώρα μας, αλλά και διεθνώς.  

 

τόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής: 

 Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

συμπεριλαμβανομένου, εντός αυτού, του σύγχρονου και εξαιρετικά απαιτητικού θεσμικού πλαισίου, 

ευρωπαϊκού και ελληνικού.  

 Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα και εξαιρετικά ανερχόμενα ασφαλιστικά 

αντικείμενα, στο σύνολό τους.  

 Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας.  

 Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική αξιολόγησης του κινδύνου και την 

τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου υμβολαίου, έως και την εξαγγελία της 

ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.  

 Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατ’ 

αντιστοιχία της σημαντικότητάς τους στην αγορά ενέργειας και στην οικονομία της Φώρας μας.  

 Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς 

την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του 

εκπαιδευτικού κοινού. 

 Να διευκολύνει την εμβάθυνση των γνώσεων του εκπαιδευτικού κοινού στις τεχνολογίες των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, καθώς η εξοικείωση του με αυτές μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επαύξηση των 

εργασιών ασφάλισής τους.  

 

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη 

λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξής τους περαιτέρω. 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in  Renewable Energy Risk and Insurance  
 

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής 

τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED 

SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insurance, η οποία τυγχάνει ευρείας 

αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής 

αγοράς μας.  

 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος 

 

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της 

απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση 

του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των 

αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής 

τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του 

θεματικού αυτού αντικειμένου των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και μεγάλων ωφελειών.  

 

Εκπαιδευτικές ημειώσεις 
 

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και 

παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. 



 

 

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

 

το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν: 

 

Ο κος Κωνσταντίνος Σσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της ΓΡΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Ε.Ε. και 

Σεχνικός ύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Civil-Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State 

University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.), Chartered Environmental Surveyor RICS, με 

σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης στις ασφαλίσεις Α.Π.Ε., ελληνικές και διεθνείς. Έχει διατελέσει 

εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας 

Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Σεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ υπήρξε 

Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου. Σακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών πουδών. 

 

O κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και Ειδικός 

Πραγματογνώμων, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και 

σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Σεχνικός 

ύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering 

φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων. Η αρθρογραφία του κου Πανούση φιλοξενείται τακτικά σε έγκριτες 

ιστοσελίδες και επιστημονικά περιοδικά περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της οικολογίας και του 

περιβάλλοντος. Ο κος Πανούσης είναι Σακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών πουδών 

σε υψηλής εξειδίκευσης θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος. 

 

O κος Πέτρος Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Αντασφαλίσεων της Εταιρείας CARPENTER TURNER, 

πτυχιούχος του Σμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κος Μαζαράκης διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη διεθνή εμπειρία επί θεμάτων 

Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ειδικών Κινδύνων, καθώς και διεθνείς εργασιακές παραστάσεις, κυρίως στη 

Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία. Διετέλεσε Μέλος των Επιτροπών Περιουσίας και Μηχανικών και Σεχνικών 

Κινδύνων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι Ασφαλίσεις και Αντασφαλίσεις Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας συνιστούν κεντρικό ενδιαφέρον των εργασιακών καθηκόντων του, διαχρονικά.  

 

O κος Δημοσθένης Μπάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

Τπεύθυνος Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών, Engineering and Energy Lines, της Εταιρείας 

HOWDEN MATRIX. Ο κος Μπάκας διαθέτει πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία επί θεμάτων Μηχανικής και 

Ενέργειας, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών τέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και Underwriter της 

Ασφαλιστικής Εταιρείας GENERALI, επί των προαναφερομένων τομέων ενδιαφέροντος. Διαθέτει διεθνείς 

παραστάσεις και μετεκπαίδευση στους τομείς Energy and Engineering Insurance, στο πλαίσιο του 

Αντασφαλιστικού Ομίλου SWISS Re.    

 

O κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής χολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην 

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education 

(μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί 

ως Νομικός ύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο 

Τπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Τπεύθυνος για την εναρμόνιση της Φώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε 

θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής υμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός 

ύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, ερβία, 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει 

συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Τπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την 

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής 

επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας. 



 

 

 

Κόστος υμμετοχής 

 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑ 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €300  

 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή  

 

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑ 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €330  

 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή 

 

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €150  

 

 Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20 

 

Αιτήσεις υμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021. 

 

Σο ανωτέρω Εκπαιδευτικό εμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον 

φυσικής τάξης στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.. (Λ. υγγρού 106, 5ος όροφος). 

 

ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ ΚΑΙ ΥΟΡΟΕΚΠΣΩΕΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ 

Σο Πρόγραμμα είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν. 

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar  

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα 

ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο 

Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον 

Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην 

πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα. 

 

 

 Αίτηση υμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως 

  Παρακαλούμε να αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη, σε μορφή EXCEL. 

Προεγγραυείτε τώρα! 

Εάν προεγγραφείτε έως και την 

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 

θα έτετε έκπτωση 30% επί των 

αναγραφομένων διδάκτρων, πλην 

αστών της ΕΙΑS ΑLUMNI 

SOCIETY. 

 


