
 
 

 

Α.Π.: 4057 

                                                                              Αθήνα, 12 Μαπηίος 2021 

 

 
            

Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην  

Αζθαιίζεωλ Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ 
 

ζε πεξηβάιινλ webinar θαη, εάλ νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ, 

 ζε πεξηβάιινλ θπζηθήο ηάμεο  
 

Σξίηε θαη Πέκπηε, 13 θαη 15 Απξηιίνπ 2021, 16:00 – 19:20 
  

 

 

 

Η παπαηεηαμένη ςγειονομική κπίζη και οι οικονομικέρ παπενέπγειέρ ηηρ έσοςν πλήξει δςζβάζηακηα ηην εςπυζηία ηυν 

επισειπήζευν και ηιρ σπημαηοδοηικέρ δςναηόηηηέρ ηοςρ, ενώ απειλούν αςηή ηην ίδια ηη βιυζιμόηηηά ηοςρ. Οι 
αζθαλιζηικέρ επισειπήζειρ και η αζθαλιζηική ηεσνική διαθέηοςν αξιοππόζεκηερ λύζειρ και παπέσοςν ενδιαθέποςζερ 

διεξόδοςρ από ηα ενηεινόμενα πποβλήμαηα σπημαηοδοηικήρ αζθςξίαρ ηυν επισειπήζευν ηηρ Φώπαρ μαρ, εν μέζυ 

αςηών ηυν ανηιξοοηήηυν και δςζκολιών. Μεηαξύ ηυν λύζευν αςηών, πποηείνονηαι οι αζθαλίζειρ πιζηώζευν και 
εγγςήζευν, αλλά και διακοπήρ επγαζιών και απώλειαρ κεπδών. Σε αςηό ηο πλαίζιο ηο Ελληνικό Ινζηιηούηο 

Αζθαλιζηικών Σποςδών ανακοινώνει ηο επίκαιπος ενδιαθέπονηορ Εκπαιδευηικό Σεμινάριο Αζθαλίζεων 

Πιζηώζεων και Εγγυήζεων, ππορ όθελορ ηηρ αζθαλιζηικήρ ηεσνογνυζίαρ ηυν ενδιαθεπομένυν ζςναδέλθυν μαρ, 
διοικηηικών ζηελεσών και Αζθαλιζηικών Διαμεζολαβηηών ηηρ αγοπάρ μαρ. Το Εκπαιδεςηικό Σεμινάπιο θα 

ππαγμαηοποιηθεί ζε πεπιβάλλον ζύγσπονηρ τηθιακήρ εκπαίδεςζηρ, webinar, αλλά και ζε πεπιβάλλον θςζικήρ ηάξηρ, 

εάν οι ζςνθήκερ επιηπέποςν. Σςνιζηούμε ηην παπακολούθηζη ηος Εκπαιδεςηικού Σεμιναπίος, καθώρ έσει ζσεδιαζθεί 
έηζι ώζηε οι αζθαλιζηικέρ πποζεγγίζειρ και πποηάζειρ ηος να παπέσοςν οςζιαζηικέρ λύζειρ και διεξόδοςρ από ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ απνηππώκαηόο ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Φώξαο καο.  

 

Πεξηγξαθή θαη Θεκαηνινγία 

Ο «θόζκνο» ησλ Δπηρεηξήζεσλ, κηθξνύ, κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, εκπνξηθνύ ή 

βηνκεραληθνύ ραξαθηήξα, εηζαγσγηθνύ ή εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, αληηκεησπίδεη 
δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα, πνπ ε δηέμνδόο ηνπο είλαη αζθαιηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Πιεπξέο 

απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα είλαη ηππηθέο θαη ζπλήζεηο, θαη λα αθνξνύλ ζε 

παξαδνζηαθέο κνξθέο αζθάιηζήο, ελώ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά θαηλνηνκηθέο, όηαλ 

αθνξνύλ ζε εηδηθόηεξεο δηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 
εξγαζηώλ ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Δηδηθόηεξα, νη επηρεηξήζεηο ηεο Φώξαο καο αληηκεησπίδνπλ εμαηξεηηθά δύζθνιεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο,  εμαηηίαο ηεο πξνεγνύκελεο πνιπεηνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο λέαο πγεηνλνκηθήο, θαζώο θαη ησλ 

επηπηώζεώλ ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ταπηόρξνλα, αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο επηδξάζεηο ελόο 

ζπλερώο εληεηλόκελνπ αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

Παξά ηηο επηβιεζείζεο πξνζαξκνγέο, είηε εθ ησλ πξαγκάησλ, είηε εθ ησλ δηθώλ ηνπο δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ θαη 
επηινγώλ, νη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο, πξσηίζησο ζην 

επίπεδν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη όηη ζεκαληηθό κέξνο 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, ππνινγηδόκελν έσο θαη 40% απηνύ, απνηειείηαη από «εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνύο» πνπ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθνξνύλ ηηο αλεθπιήξσηεο νθεηιέο πξνο απηέο. Δίλαη πξνθαλέο όηη απηή 
ε θαηάζηαζε απμάλεη ηηο επηζθάιεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηά ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπο από ηηο ηξάπεδεο αθόκε 

πεξηζζόηεξν δπζρεξή θαη αβέβαηε.   

 
Σε απηό αθξηβώο ην ζεκείν, ε αζθαιηζηηθή ηερληθή θαη ε αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε απνδεηθλύνληαη πνιύ ρξήζηκεο 

έσο θαη απαξαίηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο, αθνύ ηηο βνεζνύλ νπζηαζηηθά λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο, δηα κέζνπ 

απνηειεζκαηηθώλ θαη θαηλνηνκηθώλ αζθαιηζηηθώλ «εξγαιείωλ», όπωο είλαη ηα «εξγαιεία» ηωλ 
Αζθαιίζεωλ Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ.   

 

Οη Αζθαιίζεηο Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ απνηεινύλ αμηνπξόζεθην «δίρηπ» αζθαιείαο ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνύ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ πνζώλ θαη, επνκέλσο, δηεπθνιύλνπλ ηε ρξεκαηνδνηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 

θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πξννπηηθή. Έηζη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη Αζθαιίζεηο Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ 

απνηεινύλ νπζηαζηηθό θαη αλαγθαίν αλαπηπμηαθό ζπληειεζηή ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
κεγέζνπο ηνπο, ηνπ πξντνληηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπο ή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπο, εγρώξηνπ ή δηεζλνύο, εηζαγσγηθνύ 

ή εμαγσγηθνύ. Μάιηζηα,  επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηύμνπλ ηελ θαηάιιειε αλαπηπμηαθή εκπνξηθή πνιηηηθή, 

παξά ηηο δπζθνιίεο ησλ θαηξώλ, ηνπ εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξελεξγεηώλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πγεηνλνκηθήο θξίζεο.  
 

 

 
 



 
 

 

 
Υπό απηήλ ηελ έλλνηα, νη Αζθαιίζεηο Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, είλαη θαιό λα επξίζθνληαη πνιύ ςειά ζην 

ελδηαθέξνλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ, ησλ Δηαηξεηώλ Αζθαιηζηηθήο Γηακεζνιάβεζεο θαη ησλ Τξαπεδώλ, ησλ 

Γηνηθεηηθώλ Σηειερώλ ηνπο θαη ησλ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ, αθνύ εκθαλέζηαηα απνηεινύλ ζεκαληηθό 
«κνριό» πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο καο, αιιά θαη ησλ εξγαζηώλ θαη ηεο 

πξνόδνπ ησλ αζθαιηδόκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

 
Τν Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αζθαιίζεωλ Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ, δηάξθεηαο νθηώ (8) εθπαηδεπηηθώλ 

σξώλ, αλαιύεη εύιεπηα θαη ζε βάζνο ηα πξναλαθεξόκελα ζέκαηα θαη πξνηείλεη θαηάιιειεο αζθαιηζηηθέο ιύζεηο, 

πξνο όθεινο ησλ αζθαιηδόκελσλ επηρεηξήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ αθόινπζσλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ ηνπ:  

 
α. Ζ Έληαζε θαη ε Έθηαζε ηνπ Χξεκαηνδνηηθνύ Πξνβιήκαηνο ηωλ Δπηρεηξήζεωλ 

β. Οη Παξελέξγεηεο ηνπ Πξνβιήκαηνο ηωλ Αλείζπξαθηωλ Οθεηιώλ ζηελ Αλάπηπμε ηωλ Δπηρεηξήζεωλ 

γ. Οη Ιύζεηο ηωλ Αζθαιίζεωλ Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ 

δ. Βαζηθέο Έλλνηεο Αζθαιίζεωλ Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ 

ε. πλήζεηο Σξόπνη Γηαθαλνληζκνύ Πιεξωκώλ 

ζη. Βαζηθέο Θαηεγνξίεο Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ 

δ. Πξνζέγγηζε θαη Αλάιπζε ηνπ Πηζηωηηθνύ Θηλδύλνπ  

ε. Πηζηωηηθό Όξην θαη Βαζηθνί Χξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο 

ζ. Κέζνδνη Θαηαλνκήο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Θηλδύλνπ 

η. Γεληθέο Αξρέο 

 Δθαξκνγέο ησλ Σπκβνιαίσλ 

 Κύξηα Φαξαθηεξηζηηθά  

 Καιππηόκελνη Κίλδπλνη 

 Δμαηξέζεηο 

 Βαζηθνί Τύπνη Αζθαιηζηεξίσλ Σπκβνιαίσλ 

 Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ 

ηα. Κέζνδνη ηηκνιόγεζεο (επί θύθινπ εξγαζηώλ θαη επί κεληαίωλ  ππνινίπωλ) 

ηβ. Εεκίεο θαη δηαρείξηζε 

ηγ. Αζθάιηζε πηζηώζεωλ θαη Factoring 

ηδ. Αλάιπζε ηύπωλ θαη ρξήζεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ   
ηε. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα, Αλάιπζε Πεξηπηώζεωλ θαη Αζθήζεηο 

ηζη. Δπηρεηξεκαηνινγία Αλάπηπμεο Πωιήζεωλ Αζθαιίζεωλ Πηζηώζεωλ θαη Δγγπήζεωλ 

 
Πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζζνύλ ηα αζθαιηζηηθά αληηθείκελα, νη θίλδπλνη, ε αζθαιηζηηθή ηερληθή θαη ηα πξσηόθνιια δηαδηθαζηώλ, έκθαζε 

ζα δνζεί ζε επηιεγκέλα case studies θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζπγθξνηεκέλεο εκπεηξίαο Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη 
Δγγπήζεσλ, ώζηε ην εθπαηδεπηηθό θνηλό λα κπνξεί πιένλ λα αληηιακβάλεηαη άξηζηα θαη θαηά ηξόπνλ αμηνπνηήζηκν, ην 

ζπλνιηθό πιαίζην απηώλ ησλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ ζεκαληηθώλ δπλαηνηήησλ πσιήζεώλ ηνπο.  

 
ε πνηνπο απεπζύλεηαη 

Τν εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε: 

α. Σηειέρε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Αζθαιηζηηθήο Γηακεζνιάβεζεο, πνπ επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ 

επξεία θαη ρξεζηηθή ηερλνγλσζία Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ ή λα ηελ εκπινπηίζνπλ πεξαηηέξσ. 
β. Σηειέρε θαη ππαιιήινπο Αζθαιηζηηθνύ Underwriting θαη Απνδεκηώζεσλ, εηδηθόηεξα Underwriting επηρεηξήζεσλ, 

Claims Management θαη Claims Adjustment, πνπ είηε επηζπκνύλ εύινγα λα εμεηδηθεπζνύλ πεξαηηέξσ ζηηο ελ ιόγσ 

αζθαιίζεηο, είηε επηζπκνύλ λα δηαπιαηύλνπλ ηνπο εξγαζηαθνύο ηνπο νξίδνληεο. 
γ. Σηειέρε Οηθνλνκηθώλ Γηεπζύλζεσλ, Πσιήζεσλ, Δθπαίδεπζεο, Οκαδηθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Τνκέσλ Μεγάισλ 

Πειαηώλ, Product Development, Risk Management, Αληαζθαιίζεσλ θαη Operations, πνπ εύινγα επηζπκνύλ λα 

βειηηώζνπλ πεξαηηέξσ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο επί ησλ Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, ώζηε λα δηαρεηξίδνληαη 
αθόκε πην άξηηα ζρεηηθέο πιεπξέο ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ ηνπο.   

δ. Αζθαιηζηηθνύο Γηακεζνιαβεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ αλαδεηνύλ ηξόπνπο δπλακηθήο εηζόδνπ ηνπο ζηελ αγνξά 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κε θαηάιιειν «όρεκα» ηηο Αζθαιίζεηο Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, πξνο ηνλ ζθνπό 
πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εξγαζηώλ ηνπο.  

ε. Ιδηνθηήηεο θαη Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο έλαληη 

ησλ θηλδύλσλ πνπ ηηο απεηινύλ, κε εμεηδηθεπκέλν «δίρηπ» πξνζηαζίαο ηνπο ηηο Αζθαιίζεηο Πηζηώζεσλ θαη 

Δγγπήζεσλ. 
ζη. Σηειέρε Τξαπεδώλ πνπ ρεηξίδνληαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα ή δηαρεηξίδνληαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ, νπόηε 

νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ην πιαίζην Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, πξνο ηνλ ζθνπό ζσζηήο θαζνδήγεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πειαηώλ ηνπο.  
δ. Όζνπο επηζπκνύλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σεκηλαξίνπ θαη λα 

ελεκεξσζνύλ γηα ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ησλ Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ. 

  



 
 

 

 
θνπόο Δθπαηδεπηηθνύ εκηλαξίνπ: 

Κύξηνο ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ είλαη ε αλαιπηηθή, εύιεπηε θαη 

ρξεζηηθή παξνπζίαζε όισλ ησλ πηπρώλ ησλ Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ησλ εθαξκνγώλ ηνπο, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

σθειεηώλ ηνπο. Δηδηθόηεξα, ην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην εζηηάδεη ζηελ 

εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ησλ ηερληθώλ εμαζθάιηζεο ησλ επί πηζηώζεη πσιήζεσλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ρξεκαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

ζηελ αλάιπζε ησλ ζύγρξνλσλ «εξγαιείσλ» Αζθάιηζεο Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, 

ζηελ παξνπζίαζε αζθαιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ, ζηελ 

αζθαιηζηηθή ηερληθή θαη ζηα αθνινπζνύκελα πξσηόθνιια δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηερληθώλ ζπκβνπιεπηηθώλ πσιήζεσλ Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ. 

 

Η όιε πξνζέγγηζε ζπληειείηαη κέζσ ηεο επξείαο παξνπζίαζεο ηνπ πιέγκαηνο ησλ πξντόλησλ πηζηώζεσλ θαη 
εγγπήζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε ζύγρξνλε αζθαιηζηηθή καο «θαξέηξα» θαη ηεο βαζηάο αλάιπζεο ησλ θαιύςεσλ πνπ ην 

ζπλζέηνπλ, ώζηε λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, από θηλδύλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο δπζθνιίεο ηνπο, κε εθθξεκείο εηζπξάμεηο ή εηζπξαθηέεο νθεηιέο πςεινύ ξίζθνπ. 
  

 

Δθπαηδεπηηθέο εκεηώζεηο 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Δθπαηδεπηηθό Σεκηλάξην ζα ιάβνπλ πιήξεο ζεη ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ, 

ζην πξνζσπηθό ή εξγαζηαθό ηνπο e-mail. 

 
Δηζεγεηήο Δθπαηδεπηηθνύ εκηλαξίνπ  

Δηζεγεηήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σεκηλαξίνπ είλαη ν θνο Γηώξγνο Βεξνύζεο, Distribution Channels and Relations 

Manager ηεο Δηαηξείαο EULER HERMES HELLAS, Υπνθαηαζηήκαηνο ηεο EULER HERMES S.A., Μέινπο ηνπ ALLIANZ 

Group. Ο θνο Βεξνύζεο μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηηο Αζθαιίζεηο Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
ζηνλ Τνκέα Bancassurance ηεο Δκπνξηθήο Τξάπεδαο. Αθνινύζσο ην έηνο 1996 εληάρζεθε ζηελ ΦΟΙΝΙΞ Πηζηώζεσλ 

θαη Δγγπήζεσλ. Έθηνηε, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαδξνκή, θαηέρεη δηεπζπληηθέο ζέζεηο επζύλεο, ελώ έρεη ζην 

ελεξγεηηθό ηνπ πιένλ ησλ νθηαθνζίσλ (800) σξώλ εθπαηδεπηηθώλ παξνπζηάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηα ζεκαηηθά 
αληηθείκελα ησλ Αζθαιίζεσλ Πηζηώζεσλ θαη Δγγπήζεσλ. Δίλαη Ταθηηθόο Δηζεγεηήο ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Αζθαιηζηηθώλ Σπνπδώλ ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο Financial Risk and Insurance ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Θόζηνο πκκεηνρήο 

 

Δηαηξείεο – Κέιε ΔΗΑ 
  εμαηνκηθεπκέλεο ζπκκεηνρέο: €100  

  πνιιαπιέο ζπκκεηνρέο (άλσ ησλ ηξηώλ): €70 αλά ζπκκεηνρή  

 
Δηαηξείεο - κε Κέιε ΔΗΑ 

  εμαηνκηθεπκέλεο ζπκκεηνρέο: €130  

  πνιιαπιέο ζπκκεηνρέο (άλσ ησλ ηξηώλ): €100 αλά ζπκκεηνρή 

 
Κέιε ΔΗΑS ALUMNI SOCIETY 

 εμαηνκηθεπκέλεο ζπκκεηνρέο: €50  

 
Αηηήζεηο πκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηε Γεπηέξα, 12 Απξηιίνπ 2021. 

 

Τν αλσηέξσ Δθπαηδεπηηθό Σεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηβάιινλ webinar θαη, επίζεο, ζε πεξηβάιινλ θπζηθήο 
ηάμεο ζην εθπαηδεπηηθό θέληξν ηνπ ΔΙΑΣ (Λ. Σπγγξνύ 106, 5νο όξνθνο). 

 

ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΘΑΗ ΦΟΡΟΔΘΠΣΩΔΗ ΑΦΑΙΗΣΗΘΩΛ ΓΗΑΚΔΟΙΑΒΖΣΩΛ 
Τν ζεκηλάξην είλαη εληάμηκν ζηελ επηδόηεζε ΟΑΔΓ/ΛΑΔΚ (0,24%), ελώ, εηδηθά γηα ηνπο Αζθαιηζηηθνύο 

Γηακεζνιαβεηέο, ζεκεηώλνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο θνξνεθπίπηνπλ. 

 

Σώξα θαη ζε πεξηβάιινλ webinar  

Η διαδικηςακή παπακολούθηζη ηος ζεμιναπίος πποϋποθέηει: γπαμμή ADSL με ηασύηηηα ανώηεπη ηυν 

2 Mbps, μέζυ Η/Υ ή άλληρ θοπηηήρ ζςζκεςήρ. Σύγσπονο Η/Υ με μονηέπνο Internet browser 

(ηελεςηαίερ εκδόζειρ Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκαηεζηημένο ηον Flash Player. Πποηείνεηαι 
να ζςνδεθείηε από δίκηςο πος δεν έσει πεπιοπιζμούρ ζηην ππόζβαζη ιζηοζελίδυν όπυρ ζςνήθυρ 

γίνεηαι ζε εηαιπικά πεπιβάλλονηα. 

 

Γπλαηόηεηα Γηεμαγωγήο ζε Δλδνεπηρεηξεζηαθό Πεξηβάιινλ 

Τν ζεκηλάξην κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη ζε ελδνεπηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ ελδηαθεξνκέλσλ Δηαηξεηώλ, 

αξθεί ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηνρώλ λα ην επηηξέπεη. 

 

  Αίηεζε πκκεηνρήο, επηζπλάπηεηαη αθνινύζσο 

Πξνεγγξαθείηε ηώξα! 

Δάλ πξνεγγξαθείηε έσο θαη ηελ 

Σεηάξηε, 24 Καξηίνπ 2021, ζα 

έρεηε έθπηωζε 30% επί ησλ 

αλαγξαθνκέλσλ δηδάθηξσλ, πιελ 

απηώλ ηεο EIAS ALUMNI 

SOCIETY. 

 


