
 

 

 

 

 

 

 
   

Α.Π.: 3349                                                                              

                                                      Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 

 

 

 

 

 

Το ΕΙΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει το νέο εξειδικευμένο σεμινάριο «EIAS 

CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE», που διοργανώνει στο πλαίσιο του νέου 

κύκλου προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ασφαλιστικής εξειδίκευσης «EIAS CERTIFIED 

SPECIALIST»,  ο οποίος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, 

προκειμένου να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τεχνικές 

ασφαλιστικές γνώσεις και εφόδια για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιών τους.  

Ο νέος αυτός κύκλος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από ξεχωριστά 

εξειδικευμένα σεμινάρια, τα οποία οδηγούν σε Πιστοποιήσεις του ΕΙΑΣ Επαγγελματικής 

Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης, κατόπιν εξετάσεων, αντίστοιχες με το αντικείμενο του κάθε σεμιναρίου.  

Τα σεμινάρια θα επαναλαμβάνονται αναλόγως του ενδιαφέροντος.  

Για την  απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου EIAS CERTIFIED SPECIALIST σε όλα τα non-life course, 

είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims 

Γενικών Ασφαλίσεων», διάρκειας 25 εκπαιδευτικών ωρών, που αποτελεί το πρώτο & υποχρεωτικό 

βήμα προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 

συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα τεχνικά ασφαλιστικά σεμινάρια Γενικών Ασφαλίσεων που θα 

επιλέξει, ώστε να αποκτήσει την αντίστοιχη εξειδικευμένη τεχνική πιστοποίηση.  

 

Το σεμινάριο «EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE» διεξάγεται για πρώτη 

φορά και απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το σεμινάριο του ΕΙΑΣ 

«Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων» (που έχει διεξαχθεί τρεις φορές το 

τελευταίο 6μηνο). Το σεμινάριο είναι διάρκειας τριάντα (35) εκπαιδευτικών ωρών και θα 

πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω 

ημερομηνίες:  

 Πέμπτη 3 Νοεμβρίου:          16:00 – 20:15  

 Δευτέρα 7 Νοεμβρίου:         16:00 – 20:15 

 Παρασκευή 11 Νοεμβρίου:  09:00 – 15:45 

 Τρίτη 15 Νοεμβρίου:     16:00 – 20:15 

 Παρασκευή 18 Νοεμβρίου:  09:00 – 15:45 

 Δευτέρα 21 Νοεμβρίου:       16:00 – 19:30 
 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων των 

εκπαιδευομένων. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις θα απονεμηθεί το Πιστοποιητικό «EIAS 

CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE». 

Συντονιστής & Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Βασίλης Βήχας,  Διευθύνων Σύμβουλος της 

«ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.» 

Επίσης στο σεμινάριο θα διδάξουν και οι Εισηγητές: 

Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής, HDI Global SE 

Κωνσταντίνος Λάιος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Interamerican ΕΕΑΖΑΕ 

Νίκος Σπυράτος, Δντης Αναλήψεων Κινδύνων ERGO A.A.E.Zημιών 

Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Υπεύθυνος U/W ΑΠΕ & Περιβαλλοντικής Ευθύνης Interamerican ΕΕΑΖΑΕ  

 

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

EIAS CERTIFIED SPECIALIST  

in PROPERTY INSURANCE 

 

 



 

 

 
 

 

 

  Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016. 
 

 

Σκοπός & οφέλη του σεμιναρίου είναι: 

 Η εξειδίκευση επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα Ασφαλίσεων 

Περιουσίας.  

 Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις 

Ασφαλίσεις Περιουσίας και την αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο 

κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία 

διακανονισμού της ζημιάς.  

 Επίσης, θα αναγνωρίσουν και θα κατανοήσουν πρακτικές και τους λόγους που 

αυτές χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά τους.  

 Τέλος, θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους μέσα από πραγματικά παραδείγματα (case studies) που 

τους παρουσιάζονται αλλά και τη μελέτη περιπτώσεων που θα κάνουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου.  
 

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εισηγήσεων με τη χρήση 

ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων και χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και τεχνικών, όπως 

πρακτικές ασκήσεις και μελέτη ασφαλιστικών περιπτώσεων. Το κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει 

παραδόσεις της ύλης και διεξαγωγή test κατανόησης. Στους συμμετέχοντες θα διανέμονται εκπαιδευτικές 

σημειώσεις του ΕΙΑΣ,  που εστιάζουν στα κύρια σημεία της ύλης την οποία θα διδαχθούν. 
 

  Το σεμινάριο απευθύνεται: 

α) στα μεσαία / υψηλά στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση, εμπλουτίζοντας και 

διευρύνοντας τις γνώσεις τους στα θέματα των Ασφαλίσεων Περιουσίας  

β) σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των 

κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν 

τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους 

προοπτικές  

γ) σε στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που από τη θέση τους εμπλέκονται 

συστηματικά με θέματα των Ασφαλίσεων Περιουσίας και  

δ) σε επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Ασφαλίσεις Περιουσίας π.χ. τραπεζικά στελέχη, 

δικηγόροι, πραγματογνώμονες κ.λπ.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης στις 

Ασφαλίσεις Περιουσίας, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση προηγουμένως, ως υποχρεωτικό πρώτο βήμα, 

του σεμιναρίου του ΕΙΑΣ «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων». Το 

ΕΙΑΣ δίνει όμως τη δυνατότητα και σε όσους από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν αυτοτελώς μόνο αυτό το σεμινάριο, και στο τέλος -χωρίς να λάβουν μέρος στις 

εξετάσεις- να τους απονεμηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.   

Περιεχόμενο του σεμιναρίου: 

 Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος – Τεστ Κατανόησης – Μελέτες Περιπτώσεων - Σημειώσεις – 

Βιβλιογραφία – Εξετάσεις - Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης 

 Έννοια των Ασφαλίσεων Περιουσίας - Ιστορική Αναδρομή 

 Αντικείμενο των Ασφαλίσεων Περιουσίας - Νομοθετικό Πλαίσιο 

 Βασικές Αρχές Ασφαλίσεων Περιουσίας 

 Πρόταση Ασφάλισης - Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Ορισμοί – Γενικές εξαιρέσεις – Μη Ασφαλιζόμενα 

Αντικείμενα – Αντικείμενα Ιδιαίτερης Αξίας - Ασφαλιστικές Καλύψεις – Γενικοί Όροι – Ειδικοί Όροι – 

Ειδικές Εξαιρέσεις - Μεταβολή Κινδύνου  

 Ασφαλιστήρια Κατονομαζομένων Κινδύνων – Ασφαλιστήρια Κατά παντός Κινδύνου 

 Ασφάλιση σε Α΄ Κίνδυνο – Ασφάλιση Αυξομειούμενου Ποσού – Ασφάλιση    Κυμαινόμενου Ποσού 

 Ασφαλιστικά Ποσά – Συμφωνημένη Αξία -  Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης 

 Κτίριο – Κτιριακές Βελτιώσεις – Περιεχόμενο – Κοινόκτητα - Κοινόχρηστα 

 Ανάληψη Κινδύνων – Στάθμιση Επικινδυνότητας – Συγκέντρωση Πληροφοριών – Επιθεώρηση 

Εγκαταστάσεων – PML – EML – MPL  

 



 

 

 

 
 

 Εκτίμηση Τεχνολογικών Κινδύνων & Φυσικών Κινδύνων 

 Εκτίμηση Ζημιάς - Διακανονισμός Ζημιών – Αποζημιώσεις 

 Ασφάλιση Κατοικίας – Τύποι Ασφαλιστηρίων – Σημαντικότερες Καλύψεις – Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι – 

Τιμολόγηση  

 Ασφάλιση Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων – Τιμολόγηση 

 Ασφάλιση και Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων 

 Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών: Βασικές Αρχές 

 Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΕΠ): Βασικές Αρχές  
                                                       

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 
 

 360€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και 400€ για τα μη μέλη. 
 

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το σεμινάριο, 

παρέχεται έκπτωση 10-11% και το κόστος διαμορφώνεται σε 320€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και 

σε 360€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.  
 

ΟΑΕΔ 

Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες μας μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). 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 

Σύντομα Βιογραφικά Συντονιστή & Εισηγητών:  

Ο κ. Βασίλης Βήχας είναι Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.». 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1979), Master in Environmental Studies. Επίτιμο μέλος του 
Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS), μέλος του RICS 
Machinery & Business Assets International Board, RICS APC Assessor, μέλος του Chartered Institute of Loss Adjusters 
(CILA), Recognized European Valuer (REV, TeGoVa), Πιστοποιημένος Εκτιμητής Μητρώου Ελληνικού Υπουργείου 

Οικονομικών, Certified Vocational Trainer, με πολυετή εμπειρία στην ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά, σε 
πραγματογνωμοσύνες, επιθεωρήσεις ασφαλιστικών κινδύνων, εκτιμήσεις αξιών και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και σε Η-Μ 
μελέτες, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις βιομηχανικών επενδύσεων.  

Ο κ. Νότης Βαγιακάκος είναι Γενικός Διευθυντής της HDI Global SE. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
και το Ηνωμένο Βασίλειο με ειδίκευση στο Marketing Management και έχει ακολουθήσει ασφαλιστικές σπουδές και πρακτική 
εργασία στο Μόναχο και το Βερολίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 στην Εμπορική Ασφαλιστική και στη συνέχεια 
ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις στις εταιρείες Bain Clarkson, Zurich και Generali Hellas. Από το 2004 είναι Γενικός Διευθυντής 
και Γενικός Πληρεξούσιος του ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, με δικαιοδοσία για την ανάπτυξη των εργασιών 
της εταιρίας στην Ελλάδα, τις χώρες των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ. 
Εκπροσωπεί την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά στη Μόνιμη Επιτροπή «Sustainable Non-Life Steering Group» της Ευρωπαϊκής 
Ασφαλιστικής Συνομοσπονδίας (Insurance Europe).  

Ο κ. Κωνσταντίνος Λάιος είναι Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας της Interamerican ΕΕΑΖΑΕ. Δικηγόρος με εξειδίκευση σε 
θέματα ασφάλισης ζημιών όλων των κλάδων (περιουσίας, αστικής ευθύνης, αυτοκινήτων κ.λπ.), πλούσια Δικαστηριακή και 
συμβουλευτική εμπειρία και συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια ασφαλιστικού δικαίου.  

Ο κ. Νίκος Σπυράτος είναι Διευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων της ERGO A.A.E.Z. Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 ως διακανονιστής ζημιών και U/W στην Commercial Union Assurance 
Company Plc. και συνέχισε σε θέσεις ευθύνης αναλήψεως κινδύνων στην Nordstern Colonia Hellas, την  Interamerican ΕΕΑΖ 
ΑΕ, την Demco Insurance Ltd (νυν Prime Insurance  Ltd), την Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ, την  Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλεια 
Μινέττα και την Ergo AΑΕΖ. Είναι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιουσίας & στην Υποεπιτροπή Πυρός της Ενώσεως 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). 

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσολακίδης, είναι Διπλ. Πολιτικός - Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός B.S. M.S.E. EUR 
ING, διαπιστευμένος πραγματογνώμων MRICS. Διαθέτει πολυετή διευθυντική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάληψη 
πράσινων ασφαλιστικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

αλλά και εξειδικευμένων εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων Κλάδων Περιουσίας & Τεχνικών Ασφαλίσεων. Τεχνικός 
Σύμβουλος στην Interamerican ΕΕΑΖΑΕ με ευθύνη διαχείρισης χαρτοφυλακίων και ανάληψης κινδύνων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης. Μέλος των Επιτροπών  Περιβαλλοντικής Ευθύνης του πανευρωπαϊκού φορέα 
εκπροσώπησης της ασφαλιστικής βιομηχανίας Insurance Europe και της ΕΑΕΕ. 

  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, Web site: www.eias.gr). 
 

Με εκτίμηση, 
 
Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Σ. 
 

Συνημμένα:  Αίτηση Συμμετοχής   

 

 

http://laek.oaed.gr/
mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eias@ath.forthnet.gr
http://www.eias.gr/


 

 

 

 

Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών 

Λ. Συγγρού 106, 117 41 ΑΘΗΝΑ 
T: 210 9219660, F: 210 9219917 

E-mail:  eiasinfo@eias.gr 
 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Σεμινάριο EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE που θα 

πραγματοποιηθεί στις 3, 7, 11, 15, 18 &21/11/2016, από την Εταιρία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι: 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.: ΕΜAIL: 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 
Όροι συμμετοχής & πληρωμής: 
 Η συμμετοχή στα Προγράμματα/Σεμινάρια 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:  
 
ALPHA BANK: 114-00-2786006633                    EΘΝΙΚΗ: 142/48003627       

IBAN: GR8101401490114002786006633                 IBAN: GR6501101420000014248003627  
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                              EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956      
IBAN: GR6801720320005032013025298                 IBAN: GR4002601410000470200566956          
 
 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 πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Δίνεται 
επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της συμμετοχής σε μελλοντικό 
Σεμινάριο του ΕΙΑΣ.   
 Σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ). 
Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Σεμινάριο 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 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     

ΑΦΜ:          ΔΟΥ: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                       ΠΟΛΗ:                                                                   Τ.Κ.: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                               FAX:                                              ΕΜAIL: 
 

Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;    ΝΑΙ  �             ΟΧΙ  � 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

  
 
ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________ 
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