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Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ οργανισµοί που 
συµµετέχουν µε εργοδοτούµενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 
της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
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Εισαγωγή

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 14,15 Οκτωβρίου & 3, 4 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.µ. - 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑνΑ∆ ποσού €476. Το τελικό 
πόσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% Φ.Π.Α. και για τις (4) 
τέσσερις ηµέρες. 
Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, διάλειµµα µε καφέ και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: info@iic.org.cy
Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο µέχρι τις 7 
Οκτωβρίου 2019. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

• Συζήτηση του σκεπτικού για τη ρύθµιση της διαχείρισης κινδύνων.
• Εξήγηση της προσέγγισης των τριών πυλώνων στη διαχείριση κινδύνων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Ανάλυση της σχέσης µεταξύ στρατηγικής επιχειρησιακού σχεδιασµού και διαχείρισης κινδύνων.
• Ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις στρατηγικές των ασφαλιστικών οργανισµών.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
(ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) 

• Εξήγηση των κλάδων των ασφαλίσεων και διαµεσολάβησης σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο.
• Ανάλυση των κινδύνων που ενυπάρχουν στον ασφαλιστικό τοµέα.
• Συζήτηση της διαχείρισης κινδύνων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
• Συζήτηση θεµάτων κινδύνων µε διαµεσολαβητές και οργανισµούς υποστήριξης.
• Αξιολόγηση των προσδοκιών των ενδιαφεροµένων µερών για τη διαχείριση κινδύνων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

1

ΕΝΟΤΗΤΑ 

4

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Συζήτηση των διαφορών µεταξύ αναµενόµενων και απρόβλεπτων απωλειών.
• Αξιολόγηση της διαχείρισης της εκτίµησης και ανάληψης κινδύνων.
•  Αξιολόγηση της διαχείρισης απαιτήσεων και αποθεµατικών.
•  Αξιολόγηση της χρήσης και εφαρµογής της αντασφάλισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

5

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Ορισµό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στο πλαίσιο των ασφαλίσεων.
• Αξιολόγηση των συνήθων τεχνικών για τη διαχείριση κινδύνων.
• Αξιολόγηση των στοιχείων που κατευθύνουν τη στρατηγική στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
• Εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνων σε συγκεκριµένα σενάρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

6

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Συζήτηση του πεδίου των λειτουργικών κινδύνων σε ένα ασφαλιστικό οργανισµό.
• Ανάλυση των διαφορετικών τεχνικών σ την αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων.
• Αξιολόγηση του πως η διαχείριση λειτουργικών κινδύνων µπορεί να επηρεάσει τη φήµη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

7

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

• Εξήγηση του ρόλου του λειτουργικού κεφαλαίου.
• Εξήγηση του ρόλου του κεφαλαίου φερεγγυότητας.
• Εξήγηση των στοιχείων που καθοδηγούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για µια ασφαλιστική  
 εταιρεία.
• Αξιολόγηση των στρατηγικών στη διαχείριση κεφαλαίων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

8

ΕΝΟΤΗΤΑ 

3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Εξήγηση των συστατικών µιας τυπικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων στον κλάδο των    
 ασφαλίσεων. 
• Ανάλυση των εννοιών της προσέγγισης για τον κίνδυνο και τη χρήση τους στον κλάδο των    
 ασφαλίσεων.
• Ανάλυση των ρόλων, ευθυνών και προτεραιοτήτων διαφορετικών οµάδων διαχείρισης και    
 λειτουργιών.
•  Εξήγηση του σκοπού και της χρήσης των πολιτικών, διαδικασιών και των συστηµάτων στην    
 υποστήριξη ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 

2

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association 
of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Certified Risk 
Insurance Management Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να 
χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Risk Insurance Management 
Specialist (CRIM).

Στόχοι κατάρτισης
-  Κατανόηση του ρόλου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα
-  Κατανόηση των στοιχείων ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα 
-  Κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα.  
- Κατανόηση της διαχείρισης στρατηγικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης των βασικών ασφαλιστικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης κεφαλαίων στον ασφαλιστικό τοµέα.  

Σε ποιούς απευθύνεται
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα που έχουν εξειδικευµένες γνώσεις στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων. 
Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρίες σε λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα, στη 
διαχείριση κινδύνων στην αναλογιστική επιστήµη στα οικονοµικά και στη διεύθυνση επιχειρήσεων.  

∆ιάρκεια εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε τέσσερις ηµέρες.

Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξέταση.

Με την 
παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος “Certified Risk 

Insurance Management 
Specialist” παραχωρούνται 

28 ώρες CPD IIC.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Μυρτώ Χαµπάκη - Partner, Advisory Services, Experto Crede Consultants

H Μυρτώ Χαµπάκη διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και έχει διατελέσει στέλεχος 
στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συµβουλευτικό κλάδο. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000 όπου εργάζεται 
µέχρι σήµερα. Ασχολήθηκε µε την εφαρµογή της Οδηγίας Solvency II, ενώ διετέλεσε µέλος της 
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωµάτωση της στο Ελληνικό ∆ίκαιο. ∆ιδάσκει εξειδικευµένα 
σεµινάρια σε στελέχη  και αρθρογραφεί συστηµατικά στον κλαδικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι 
συγγραφέας δύο βιβλίων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση µε θεµατολογία την Οδηγία Solvency II και την 
Οδηγία IDD. Προΐσταται των συµβουλευτικών υπηρεσιών της Experto Crede Consultants µε µεγάλη εµπειρία σε 
συµβουλευτικά έργα για την εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και του Κανονισµού GDPR.
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Εισαγωγή

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 14,15 Οκτωβρίου & 3, 4 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.µ. - 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑνΑ∆ ποσού €476. Το τελικό 
πόσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% Φ.Π.Α. και για τις (4) 
τέσσερις ηµέρες. 
Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, διάλειµµα µε καφέ και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: info@iic.org.cy
Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο µέχρι τις 7 
Οκτωβρίου 2019. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

• Συζήτηση του σκεπτικού για τη ρύθµιση της διαχείρισης κινδύνων.
• Εξήγηση της προσέγγισης των τριών πυλώνων στη διαχείριση κινδύνων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Ανάλυση της σχέσης µεταξύ στρατηγικής επιχειρησιακού σχεδιασµού και διαχείρισης κινδύνων.
• Ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις στρατηγικές των ασφαλιστικών οργανισµών.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
(ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) 

• Εξήγηση των κλάδων των ασφαλίσεων και διαµεσολάβησης σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο.
• Ανάλυση των κινδύνων που ενυπάρχουν στον ασφαλιστικό τοµέα.
• Συζήτηση της διαχείρισης κινδύνων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
• Συζήτηση θεµάτων κινδύνων µε διαµεσολαβητές και οργανισµούς υποστήριξης.
• Αξιολόγηση των προσδοκιών των ενδιαφεροµένων µερών για τη διαχείριση κινδύνων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

1

ΕΝΟΤΗΤΑ 

4

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Συζήτηση των διαφορών µεταξύ αναµενόµενων και απρόβλεπτων απωλειών.
• Αξιολόγηση της διαχείρισης της εκτίµησης και ανάληψης κινδύνων.
•  Αξιολόγηση της διαχείρισης απαιτήσεων και αποθεµατικών.
•  Αξιολόγηση της χρήσης και εφαρµογής της αντασφάλισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

5

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Ορισµό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στο πλαίσιο των ασφαλίσεων.
• Αξιολόγηση των συνήθων τεχνικών για τη διαχείριση κινδύνων.
• Αξιολόγηση των στοιχείων που κατευθύνουν τη στρατηγική στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
• Εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνων σε συγκεκριµένα σενάρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

6

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

• Συζήτηση του πεδίου των λειτουργικών κινδύνων σε ένα ασφαλιστικό οργανισµό.
• Ανάλυση των διαφορετικών τεχνικών σ την αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων.
• Αξιολόγηση του πως η διαχείριση λειτουργικών κινδύνων µπορεί να επηρεάσει τη φήµη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

7

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

• Εξήγηση του ρόλου του λειτουργικού κεφαλαίου.
• Εξήγηση του ρόλου του κεφαλαίου φερεγγυότητας.
• Εξήγηση των στοιχείων που καθοδηγούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για µια ασφαλιστική  
 εταιρεία.
• Αξιολόγηση των στρατηγικών στη διαχείριση κεφαλαίων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 

8

ΕΝΟΤΗΤΑ 

3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Εξήγηση των συστατικών µιας τυπικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων στον κλάδο των    
 ασφαλίσεων. 
• Ανάλυση των εννοιών της προσέγγισης για τον κίνδυνο και τη χρήση τους στον κλάδο των    
 ασφαλίσεων.
• Ανάλυση των ρόλων, ευθυνών και προτεραιοτήτων διαφορετικών οµάδων διαχείρισης και    
 λειτουργιών.
•  Εξήγηση του σκοπού και της χρήσης των πολιτικών, διαδικασιών και των συστηµάτων στην    
 υποστήριξη ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 

2

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association 
of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Certified Risk 
Insurance Management Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να 
χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Risk Insurance Management 
Specialist (CRIM).

Στόχοι κατάρτισης
-  Κατανόηση του ρόλου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα
-  Κατανόηση των στοιχείων ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα 
-  Κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα.  
- Κατανόηση της διαχείρισης στρατηγικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης των βασικών ασφαλιστικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων
- Κατανόηση της διαχείρισης κεφαλαίων στον ασφαλιστικό τοµέα.  

Σε ποιούς απευθύνεται
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα που έχουν εξειδικευµένες γνώσεις στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων. 
Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρίες σε λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα, στη 
διαχείριση κινδύνων στην αναλογιστική επιστήµη στα οικονοµικά και στη διεύθυνση επιχειρήσεων.  

∆ιάρκεια εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε τέσσερις ηµέρες.

Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξέταση.

Με την 
παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος “Certified Risk 

Insurance Management 
Specialist” παραχωρούνται 

28 ώρες CPD IIC.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Μυρτώ Χαµπάκη - Partner, Advisory Services, Experto Crede Consultants

H Μυρτώ Χαµπάκη διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και έχει διατελέσει στέλεχος 
στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συµβουλευτικό κλάδο. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000 όπου εργάζεται 
µέχρι σήµερα. Ασχολήθηκε µε την εφαρµογή της Οδηγίας Solvency II, ενώ διετέλεσε µέλος της 
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωµάτωση της στο Ελληνικό ∆ίκαιο. ∆ιδάσκει εξειδικευµένα 
σεµινάρια σε στελέχη  και αρθρογραφεί συστηµατικά στον κλαδικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι 
συγγραφέας δύο βιβλίων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση µε θεµατολογία την Οδηγία Solvency II και την 
Οδηγία IDD. Προΐσταται των συµβουλευτικών υπηρεσιών της Experto Crede Consultants µε µεγάλη εµπειρία σε 
συµβουλευτικά έργα για την εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και του Κανονισµού GDPR.
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Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ οργανισµοί που 
συµµετέχουν µε εργοδοτούµενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 
της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:


