
 

 
 

Α.Π.: 3425 
       

                                   Αθήνα, 20 Απριλίου 2016 
 

                      
 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (IFRS) 

 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 

σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με την DELOITTE ACADEMY 

 

 
Το ΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και μετά το μεγάλο ενδιαφέρον 
και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η για πρώτη φορά υλοποίηση αυτού του προγράμματος το 
2015 σε συνεργασία με την Deloitte (εταιρία που διαθέτει διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία ανήκοντας 
σε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα ελεγκτικών εταιριών), επαναλαμβάνει το ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(ΔΠΧΑ/ΔΛΠ/IFRS) με έμφαση στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το διάρκειας 44 
ωρών  (σε 6 εβδομάδες) πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016. 
  
Η Deloitte είναι η μεγαλύτερη διεθνής εταιρία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φοροτεχνικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με 
παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες. Η συνεργασία των δύο οργανισμών, του ΕΙΑΣ και της 
DELOITTE, πιστοποιεί την πεποίθηση των δύο οργανισμών για τη σημαντική αξία του συνδυασμού 
επιχειρηματικής θεωρίας και πράξης. Με το σκεπτικό αυτό, οι δύο οργανισμοί συνενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της ασφαλιστικής αγοράς μας.   
 

Σκοπός & οφέλη προγράμματος  
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές των 
σημαντικότερων και απαραίτητων για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ασφαλιστικών εταιριών 
ΔΠΧΑ και ΔΛΠ, καθώς και να μπορούν να τα εφαρμόζουν στην πράξη. Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση 
και ερμηνεία των ΔΠΧΑ/ΔΛΠ, που άπτονται άμεσα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
ασφαλιστικών εταιριών. 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται  
σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις ανάλυσης και 
ερμηνείας συγκεκριμένων ΔΠΧΑ/ΔΛΠ αναφορικά με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
ασφαλιστικών εταιριών.  
 

Έναρξη, Διάρκεια & Ωράριο Μαθημάτων  
Το πρόγραμμα διάρκειας 44 εκπαιδευτικών ωρών διδασκαλίας (11 απογεύματα σε 6 εβδομάδες) 
με διδασκαλία δύο απογεύματα την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη), και ώρες 16:30 -19:45 θα 
ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2016. Τα μαθήματα θα 
πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω 
ημερομηνίες:  
 

• Δευτέρα 23 Μαΐου: 16:30 – 19:45 
• Δευτέρα 30 Μαΐου: 16:30 – 19:45 
• Πέμπτη 2 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Δευτέρα 6 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Πέμπτη 9 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Δευτέρα 13 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Πέμπτη 16 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Πέμπτη 23 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Δευτέρα 27 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 
• Πέμπτη 30 Ιουνίου: 16:30 – 19:45 

 



 

 
 

 
 
Θεματολογία Προγράμματος 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος: 
 

• ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 
• ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη 
• ΔΛΠ 18. Αναγνώριση Εσόδων 
• ΔΛΠ 38: Άυλα  Περιουσιακά Στοιχεία 
• ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια 
• ΔΛΠ 36: Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
• ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους 
• ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση 
• ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση 
• ΔΠΧΑ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 
• ΔΠΧΑ 13: Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας 
• ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία 
• ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 
• ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί Τομείς 
• ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 
• ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος 
• ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
• ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
• ΔΛΠ 27: Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
• ΔΠΧΑ 10: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
• ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 
• ΔΛΠ 17:Μισθώσεις 
• ΔΛΠ 7:Tαμειακές Ροές 
• ΔΛΠ 24: Συναλλαγές με συνδεδεμένα και συγγενή μέρη 

Σχολιασμός οικονομικών Καταστάσεων άλλων ασφαλιστικών εταιρειών 
 
Διδάσκοντες Προγράμματος 
 

Και οι επτά διδάσκοντες στο Πρόγραμμα αυτό είναι έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της πολυεθνικής 
ελεγκτικής εταιρίας DELOITTE, με μεγάλη εξειδίκευση στα ΔΠΧΑ / ΔΛΠ.  
Αναλυτικά οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι οι εξής: 
 

• κα Δέσποινα Ξενάκη, Certified Auditor, Partner Deloitte  

• κ. Γιώργος Λιούμπας, Certified Auditor, Senior Manager Deloitte 

• κ. Βασίλης Μίζιος, Tax Specialist, Certified Auditor, Senior Manager Deloitte 

• κ. Βασίλης Αγγέλου, Certified Actuarial Specialist, Principal Deloitte 

• κ. Κυριάκος Περιμένης, Certified Auditor, Manager Deloitte  

• κα Έλενα Σταθοπούλου, Auditor, Manager Deloitte  

• κ. Γιώργος Ευσταθίου, Auditor, Supervisor Deloitte 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος και Τρόπος Παρουσίασης  
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλα δομημένο και επίκαιρο, με διαρκή γνωστική υποστήριξη σχετικά 
με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τα ΔΠΧΑ. 
 

Η μέθοδος της παρουσίασης βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα 
εισηγήσεων με την χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων. Όλες οι 
εισηγήσεις θα γίνουν στα ελληνικά, ενώ οι παρουσιάσεις (που θα δοθούν και στους 
συμμετέχοντες) θα είναι στα αγγλικά.   
 
Η κάθε ενότητα του σεμιναρίου ξεκινά με την παρουσίαση των αρχών και του 
τεχνικού περιεχομένου του κάθε προτύπου και συνεχίζεται με την παρουσίαση 
πρακτικών εφαρμογών μέσω παραδειγμάτων, ασκήσεων και περιπτωσιολογικών 
μελετών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση και 

εμπέδωση του ουσιαστικού περιεχομένου των υπό εξέταση προτύπων.  
 
Στο τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Σπουδών ύστερα από σύντομη εξεταστική 
διαδικασία. 

 

 
 

 

Κόστος Προγράμματος 
 

Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε €800 για εργαζόμενους εταιριών. Για 
πολλαπλές συμμετοχές (άνω των δύο ατόμων) το κόστος μειώνεται σε €750 ανά άτομο. 
 

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, τους ανέργους και τους φοιτητές παρέχεται έκπτωση 12,5% και το 
κόστος διαμορφώνεται σε €700, ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε 
δύο δόσεις (α’ δόση: €350 με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής, β’ δόση: €350 μέχρι 9 Ιουνίου 
2016) ή σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.  
 

 
Οι Αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016. 

 
 

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων εγγραφής λόγω του συγκεκριμένου 
αριθμού θέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 
ΟΑΕΔ 
 

Σας ενημερώνουμε πως το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμ μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος 
ΛΑΕΚ (0,24%) του ΟΑΕΔ. Ως γνωστόν, ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr 
 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
ΕΙΑΣ (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr & eias@ath.forthnet.gr). 
 
Επειδή το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα είναι σημαντικό, θεωρούμε ότι πρέπει να έχει τη στήριξη του 
συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς. Γι’ αυτό παρακαλούμε να δώσετε την κατά την κρίση σας αναγκαία 
δημοσιότητα και προώθηση στα στελέχη της εταιρίας σας, ώστε να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 
 

 

Με εκτίμηση, 
              
Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 
Γενικός Διευθυντής  Ε.Ι.Α.Σ. 
 
Συνημμένα: Αίτηση εγγραφής 
 
 

http://laek.oaed.gr/
mailto:eiasinfo@eias.gr


 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(IFRS) - ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 
16 Μαΐου 2016, τη συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής και το αντίγραφο του τραπεζικού καταθετηρίου είτε 
ηλεκτρονικά στο e-mail: eiasinfo@eias.gr είτε με fax στο 210 9219917.  
 

 
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (IFRS)  

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 

σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με την DELOITTE ACADEMY 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• ΕΠΩΝΥΜΟ:                                             ΟΝΟΜΑ:                                ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                 

• Διεύθυνση κατοικίας:                                                      Περιοχή:                              Τ.Κ.:  

• Διεύθυνση εργασίας:                                                       Περιοχή:                              Τ.Κ.:  

• Τηλ. Γραφείου:                                      Οικίας:                              Κινητό:  

• Fax:                                     e-mail:                                                     Ημερ. Γέννησης:                                      

• Αναφέρατε την παρούσα επαγγελματική σας απασχόληση:  ---------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Απόφοιτος: 
 

ΑΕΙ           ΤΕΙ          ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ    
 
Όνομα & Τμήμα Σχολής:  
 
--------------------------------------------------------------- 
Αντικείμενο Σπουδών:  
 

---------------------------------------------------------------    

 

Ξένες Γλώσσες:     
                              Άριστα   Καλά    Μέτρια   
Αγγλικά   
  
Άλλες Γλώσσες:    
 

----------------------  
 

----------------------  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Αναφέρατε την παρούσα και τις προηγούμενες εργασίες σας αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη: 

Εργοδότης Τηλέφωνο Από - Έως            Εργασία – Καθήκοντα 

1.    

2.    

3.    
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Έχετε παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις ή/και σεμινάρια σε ασφαλιστικά θέματα; Αν ναι, αναφέρατε ποιά; 
 

Τίτλος Οργανωτής Διάρκεια  

•    

•    

•    

mailto:eiasinfo@eias.gr


 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
  

 
 Η συμμετοχή στα Προγράμματα του Ε.Ι.Α.Σ. κατοχυρώνεται με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και του 

ποσού των διδάκτρων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ. 
Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα (με επιβάρυνση 2% 
των τραπεζικών εξόδων) είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:  
 

• ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΑΣ: 

 ALPHA BANK: 114-00-2786006633                  IBAN: GR8101401490114002786006633    

 EΘΝΙΚΗ: 142-48003627                                 IBAN: GR6501101420000014248003627  

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                           IBAN:  GR6801720320005032013025298         

 EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956           IBAN: GR4002601410000470200566956 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΑΣ:  ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ         ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:   MasterCard         VISA 
                                                                               

 Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr είτε με fax στον αριθμό 
210 9219917.  Είναι απαραίτητο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας ή την εταιρία σας καθώς και τον τίτλο του 
σεμιναρίου στην κατάθεση.  
Επιστροφή διδάκτρων/Πολιτική ακύρωσης: 
Δίδακτρα επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Εφόσον γίνει γραπτή ενημέρωση στο ΕΙΑΣ τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του 
Προγράμματος. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της 
συμμετοχής σε μελλοντικό Πρόγραμμα του ΕΙΑΣ.   

 Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ). 
 Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Πρόγραμμα χωρίς 
προειδοποίηση. 
 
 * Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό  

(Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρίας σας).   

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

ΑΦΜ:  
        ΔΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                   ΠΟΛΗ:                                                 Τ.Κ.:  � 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                                     FAX:                             Ε-ΜΑΙL: 

 

Θα υποβάλλεται το παρόν πρόγραμμα στον ΟΑΕΔ για το «πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%»;    ΝΑΙ           ΟΧΙ  
 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:  …………………………………………………………………  

 

Ημερομηνία:   

Ονοματεπώνυμο:  
 

  

Υπογραφή:  
 

mailto:eiasinfo@eias.gr
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