
 
 

 

Α.Π.: 3663                                                             Αθήνα, 29 Μαΐου 2018  

 

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT  

& CLAIMS ADJUSTMENT 

Δευτέρα 18, Τρίτη 19, Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Ιουνίου, 15:00 – 20:00 
 

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Οι επαγγελματικές ιδιότητες των Πραγματογνωμόνων, των Εκτιμητών 

και των Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντικές και 

θεωρούνται στρατηγικής σημασίας στην οργανωτική δομή των 

Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής 

Διαμεσολάβησης, αφού επηρεάζουν τόσο την «εικόνα» τους όσο και το 

αποτέλεσμά τους. Η ευθυκρισία, η ευελιξία, η τεχνική επάρκεια και η 

συστηματική θεώρηση των θεμάτων, αποτελούν κύρια συστατικά 

στοιχεία των προαναφερόμενων επαγγελματικών ιδιοτήτων και όσο 

περισσότερο χαρακτηρίζουν τους Πραγματογνώμονες, τους Εκτιμητές 

και τους Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο περισσότερο 

θετικά επιδρούν στην «εικόνα» και στο αποτέλεσμα των Εταιρειών που εκπροσωπούν.  

Η εφαρμοσμένη εμπειρία είναι ουσιαστικός παράγοντας ισχυροποίησης της επάρκειας των 

προαναφερόμενων επαγγελματικών ιδιοτήτων. Μάλιστα, από κοινού με την επιστημονική και συστηματική 

κατάρτιση επί του αντικειμένου, διαμορφώνεται μια εξαιρετική τεχνογνωσία που προσθέτει πολύ στην 

απόδοση της εργασίας τους, στην πρόοδο και την ανάπτυξή τους, στην ανταγωνιστικότητα και στην 

επαγγελματική επάρκειά τους. 

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

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών 

Ζημιών Αυτοκινήτου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, το οποίο προσφέρει 

σύγχρονες εφαρμοσμένες και επιστημονικές αρχές εξειδίκευσης στην Πραγματογνωμοσύνη, στην 

Εκτίμηση και στο Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο εκπαιδευτικό του κοινό. 

Το Πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του στην Πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS 

ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT, η οποία αναγνωρίζεται ευρύτατα μεταξύ των παραγόντων της 

ασφαλιστικής αγοράς μας και ενισχύει πολύ τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των Σπουδαστών του 

Προγράμματος, ενώ εγγυάται την εργασιακή επάρκεια των αποφοίτων του και την άρτια λειτουργικότητά 

τους.  

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής: 

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
1o μέρος 
 

 Η νομοθεσία ασφάλισης αστικής  ευθύνης αυτοκινήτων   

 Οι συμπληρωματικές καλύψεις  

 Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ε.Κ. σύμφωνα με τον ν. 4092/2012 

 Επανεισπράξεις Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων  

 Η ασφαλιστική απάτη στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων  

 Οι διατυπώσεις  απόκτησης της  ιδιότητας του Πραγματογνώμονα 

 Οι ευθύνες του Πραγματογνώμονα  

 Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης  

 Πράσινη Κάρτα 
 

2o μέρος 

 Βασικές Αρχές κλάδου Αυτοκινήτων 

 Κανόνες σωστής Ασφαλιστικής Κάλυψης 

 Τρόποι λειτουργίας Ασφαλιστικής Κάλυψης 

 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα 

 Ικανότητα διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης 

 Πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά του Underwriter 

 
 



 
 

 Επικοινωνία κατά τη διαπραγμάτευση 

 Φιλικός Διακανονισμός 

 Διαχείριση & διακανονισμός φακέλου Ζημιάς 

 Προβλήματα Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς 
 

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ –  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα  

 Βασικές αρχές επισκευής (φανοποιΐας - βαφής)  

 Εκτίμηση ζημίας  

 Προ-ασφαλιστικός έλεγχος  

 Επιστημονική αποκάλυψη απάτης  

 Οδική ασφάλεια  

 Κανονισμός ADR 

 Μέθη & τοξικές ουσίες στην οδήγηση  

 Δοκιμές σύγκρουσης (Crash Tests)  

 Επιστημονική διερεύνηση του ατυχήματος 

 Φωτεινή σηματοδότηση - Κόμβοι  

 Ταχογράφος οχημάτων  

 Ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος 

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του 

μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί. 

 

Μαθησιακό μοντέλο  

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο το θεωρητικό και νομικό πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας της ασφάλισης 

και αποζημίωσης του κλάδου αυτοκινήτων, της πραγματογνωμοσύνης, της εκτίμησης και του 

Διακανονισμού Ζημιών, όσο και τις πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούν οι ανάλογες 

επαγγελματικές ιδιότητες. Προσφέρει εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση, ενώ παρέχει 

απαντήσεις σε εξειδικευμένα θέματα ή προβλήματα του Κλάδου Αυτοκινήτου δια μέσου πολλών και 

ρεαλιστικών Case Studies (Μελετών Περιπτώσεων), διαδραστικών videos και αναπαραστάσεων τροχαίων 

ατυχημάτων. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα μάθησης, 

βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι 

εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και 

εμφανιζόμενα προβλήματα. 
 

Σε ποιους απευθύνεται 
 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

α) Διοικητικά Στελέχη του ευρύτερου Κλάδου Αυτοκινήτου των 

Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής 

Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την ασφαλιστική 

τεχνογνωσία τους στην Πραγματογνωμοσύνη, την Εκτίμηση και στον 

Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, προς όφελος της επαγγελματικής 

κατάρτισής τους και της σταδιοδρομίας τους.  

β) Πραγματογνώμονες, Διοικητικά Στελέχη Underwriting και  Στελέχη 

Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να 

συστηματοποιήσουν την επαγγελματική τεχνογνωσία τους, να την 

επικαιροποιήσουν περαιτέρω και να την εξειδικεύσουν, ενισχύοντας έτσι 

ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους. 

γ) Στελέχη Εταιρειών Οδικής Βοήθειας, τόσο του Διοικητικού Συστήματος όσο και του Συστήματος 

Οδηγών, Μηχανικούς Αυτοκινήτων και Τεχνικούς ή στελέχη οργανωμένων Συνεργείων Αυτοκινήτου, 

που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους επάρκεια, τεχνική και ευρύτερη.   

δ) Ενδιαφερομένους να απασχοληθούν στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στον 

Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο των εμφανιζόμενων αναπτυξιακών προοπτικών των εν 

λόγω επαγγελματικών ιδιοτήτων.  

ε) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και 

επιθυμούν να διευρύνουν τις παραστάσεις τους και να εξειδικευτούν περαιτέρω στις διαστάσεις αυτές 

του ενδιαφέροντός τους.  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και 

Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών ανάπτυξής τους, ενώ 

προτείνεται πολύ σε Στελέχη του ευρύτερου Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, ως σημαντικός 

παράγοντας ευελιξίας και απασχολησιμότητας, περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της 

ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο 

περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους. 



 
 

 

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης, άρτιας, εφαρμοσμένης, επιστημονικής και 

συστηματικής επαγγελματικής τεχνογνωσίας Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού 

Ζημιών Αυτοκινήτου σε στελέχη που ήδη ασκούν σχετικά εργασιακά καθήκοντα και επιθυμούν να 

προάγουν την απόδοση της εργασίας τους ακόμη πιο πολύ. Επίσης, το Πρόγραμμα επιδιώκει να 

προσφέρει αυτήν την επαγγελματική τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας και σε Στελέχη του ευρύτερου 

Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, του Κλάδου Αυτοκινήτου και των ενδιαφερομένων να απασχοληθούν 

στους τομείς Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, με προφανή 

οφέλη στην επαγγελματική προοπτική, στην ευελιξία απασχόλησης και στην απόδοση της εργασίας τους.  

  

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS 

ADJUSTMENT  

 

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς 

ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την 

πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS 

ADJUSTMENT, 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, ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους, εξειδίκευσής τους στο θεματικό αντικείμενο 

και διαμόρφωσης ανταγωνιστικών όρων περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξής τους. 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 

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

παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. 

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι άριστα καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι στα θεματικά αντικείμενα 

ευθύνης τους. Διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, πολυετή εφαρμοσμένη εμπειρία και διδακτική αριστεία 

επί τη βάσει των αξιολογικών κριτηρίων ISO 9001 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  

 

Αναλυτικά, στο Πρόγραμμα διδάσκουν: 
 

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού 

Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής 

Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή εμπειρία 

επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του ΕΙΑΣ στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού 

του Προγράμματος. 
 

Ο κος Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός 

Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), 

Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής 

Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης 

Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών 

Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου. 
 

Ο κος Απόστολος Τζιώλης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων της ΕΘΝΙΚΗΣ 

Ασφαλιστικής. Η εμπειρία του κου Τζιώλη είναι μεγάλη, σημαντική και πολυετής, καθώς εξελίσσεται 

διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης του συνολικού φάσματος του Τομέως Ασφαλίσεων 

Αυτοκινήτου.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Κόστος Συμμετοχής 

 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €300  

 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά 

συμμετοχή  

 

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €330  

 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά 

συμμετοχή 

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €150  

 
 Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20 

 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018. 
 

 

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 

106, 5ος όροφος). 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 

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

Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν. 

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον 

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων 

Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.  

 

 Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                        Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα 

INSURANCE INSTITUTE OF GREECE                                                                                               106 Syngrou Avenue, 117 41 Athens, Greece 

 (+30) 210.92.19.660/684,  (+30) 210.92.19.917,  eiasinfo@eias.gr 

 

Προεγγραφείτε τώρα! 

Εάν προεγγραφείτε έως την Τετάρτη, 

6 Ιουνίου 2018, θα έχετε έκπτωση 

30% επί των αναγραφομένων 

διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI 

SOCIETY που αυτοχρηματοδοτούν τα 

δίδακτρα τους. 

 



 
 
 

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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, 
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS 
ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT που θα πραγματοποιηθεί 18, 19, 25 & 26 Ιουνίου, 15:00 – 20:00, από την 
Εταιρεία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι: 

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 είτε με κατάθεση σε έναν 
από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:  
 
 

ALPHA BANK: 114-00-2786006633            EΘΝΙΚΗ: 142/48003627       
IBAN: GR8301401140114002786006633          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 εταιρεία 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 Εταιρείας 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.: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                   FAX:                                  ΕΜAIL: 

Είσθε Μέλος της ALUMNI SOCIETY ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.:         ΝΑΙ  �        ΟΧΙ   � 

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

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΗΛ.: ΕΜAIL: 

     
     
     

     

mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eiasinfo@eias.gr

