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∆ιαδικτυακό Πρόγραµµα (Webinar)

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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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Μιλτιάδης Μιλτιάδου 
Ο κ. Μιλτιάδου, είναι Ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρησης Κινδύνων.
Είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:
•  Πτυχίο Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
•  Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση - Νοµικό Τµήµα (Πανεπιστήµιο Άµστερταµ)
•  Humphrey Fellow στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον)
Εργάστηκε για σειρά ετών στην ∆ηµόσια Υπηρεσία και από το 1999 ανέλαβε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της AIG στην Κύπρο. Έχει 
συγγράψει βιβλία για ασφαλιστικά και άλλα θέµατα και είναι επισκέπτης λέκτορας στο CIIM όπου διδάσκει το θέµα Insurance 
Enviroment και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου όπου διδάσκει τα θέµατα Ασφαλίσεις Ευθύνης, Ασφάλιση Μηχανοκίνητων 
Οχηµάτων, και Ασφαλιστικό ∆ίκαιο. Από το 2015 ο κ. Μιλτιάδου προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος Σύµβουλος 
Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρησης Κινδύνων καθώς και ως εκπαιδευτής επαγγελµατικής κατάρτισης.

Εισαγωγή

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

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην

• Κατανόηση του κινδύνου και του ελέγχου της Πυρκαγιάς, Κλοπής και των άλλων απρόβλεπτων περιστατικών στα οποία 
µπορεί να είναι εκτεθειµένη Περιουσία καθώς και των Κινδύνων ∆ιακοπής Εργασιών.

• Κατανόηση της κάλυψης που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο Περιουσίας, καθώς και των βασικών µεθόδων που  
ακολουθούνται για την παροχή τέτοιας κάλυψης.

• Κατανόηση της κάλυψης που παρέχεται από το ασφαλιστήριο ∆ιακοπής Εργασιών, καθώς και των βασικών µεθόδων που 
ακολουθούνται για την παροχή τέτοιας κάλυψης.

• Κατανόηση της αξιολόγησης του Κινδύνου Ασφάλισης Περιουσίας και ∆ιακοπής Εργασιών.
• Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο διεκπεραιώνονται (τυγχάνουν χειρισµού) απαιτήσεις Περιουσίας και ∆ιακοπής Εργασιών.

Σε ποιούς απευθύνεται
∆ιευθυντικά στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λειτουργούς Αξιολόγησης Κινδύνων 
(Underwriters) Χειριστές Απαιτήσεων, ∆ιευθυντές ∆ιαχείρισης Κινδύνων.

∆ιάρκεια εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε πέντε (5) ηµέρες.

Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις σε µεταγενέστερο στάδιο µε φυσική 
παρουσία για να πιστοποιηθούν µε τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Commercial Property Insurance Specialist”.

∆ιαδικτυακά (WEBINAR)
Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί µόνο διαδικτυακά

Με την 
παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος “Certified 

Commercial Property 
Insurance Specialist” 

παραχωρούνται 
28 ώρες CPD IIC.

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

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

• Το «τρίγωνο της πυρκαγιάς» και οι γενικές αιτίες της  
 πυρκαγιάς 
• Η σχέση µεταξύ έναρξης της πυρκαγιάς, των κινδύνων  
 εξάπλωσης της και του «πυροθερµικού» φορτίου 
• Εξάπλωση θερµότητας πυρκαγιάς 
• Κτήρια πολλαπλής χρήσης 
• Βασικές αιτίες ζηµιών από πυρκαγιές 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
(1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ   

• Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων 
• Είδη περιουσίας που µπορούν να ασφαλιστούν 
• Ορισµοί ασφαλιστηρίου, όροι και εξαιρέσεις 
• ∆είγµα Ασφαλιστηρίου Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    

• Ασφάλιση Χρηµάτων 
• Ασφάλιση Εµπορευµάτων υπό ∆ιαµετακόµιση 
• Ασφάλιση Κλοπής 
• Ασφάλισης Θραύσης Υαλοπινάκων 
• Ασφάλιση Εγγύησης Πίστεως (Fidelity Guarantee) 
• Ασφάλιση «Κατά Παντός Κινδύνου»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μέρος 1)     

• Η ανάγκη για και λειτουργία της Ασφάλισης   
 ∆ιακοπής Εργασιών 
• Κύκλος Εργασιών (Turnover) και ασφαλισµένο Μικτό  
 Κέρδος (Gross Profit) 
• Υπολογισµός του ασφαλισµένου Μικτού Κέρδους 
 (Insured Gross Profit) 
• Άλλες βάσεις ασφάλισης ∆.Ε 
• Ειδικοί Κίνδυνοι και επαγγέλµατα 
• Περίοδος Αποζηµίωσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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10ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μέρος 2)     

• Όροι και ρήτρες ασφαλιστηρίου ∆.Ε 
• Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και προσφερόµενες   
 επεκτάσεις της βασικής κάλυψης 
• Επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης ενδεχόµενων   
 κινδύνων (Business Contingency Plan) 
• ∆είγµα Ασφαλιστηρίου ∆ιακοπής Εργσιών 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (1)      

• Κύριοι στόχοι της επιθεώρησης κινδύνων 
• Χρήση των επιθεωρήσεων κινδύνων και έκθεσης ∆.Ε 
• Μέγιστη Υπολογιζόµενη Απώλεια (ΜΥΑ) 
 (Estimated Maximum Loss)
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12ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ     

• Κριτήρια κινδύνων 
• Εφαρµογή και χρήση ασφαλιστικών όρων στις   
 αποφάσεις αξιολόγησης κινδύνων 
• Θεωρία της τιµολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων
• Μέθοδος υπολογισµού ασφαλίστρων
• Κύριοι παράγοντες αξιολόγησης κινδύνων
• Επιπτώσεις των ΜΥΑ και των ορίων αποδοχής   
 κινδύνων 
• Παρεκκλίσεις από το πρότυπο προφίλ κινδύνων 
• ∆ιαδικασίες ανανεώσεων ασφαλιστηρίων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

• ∆ιαδικασία απαιτήσεων και χρήσης εντύπων   
 απαιτήσεων 
• Υπολογισµός και διευθέτηση απαιτήσεων υλικών   
 ζηµιών 
• Χρήσης της φόρµουλας του ασφαλιστηρίου ∆.Ε 
 για διευθέτηση απαιτήσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
(2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ    
• Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων 
• Είδη περιουσίας που µπορούν να ασφαλιστούν 
• Ορισµοί ασφαλιστηρίου, όροι και εξαιρέσεις 
• ∆είγµα Ασφαλιστηρίου Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

• Ορισµοί/Ερµηνεία λέξεων σύµφωνα µε τους Κανονισµούς   
 Πυροπροστασίας (Ο περί Πυροπροστασίας Νόµος 2003) 
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς από υλικά που χρησιµοποιούνται στη   
 βιοµηχανία 
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς οικοδοµικών υλικών 
• Μέθοδοι πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και πυροσβεστικές  
 υπηρεσίες 
• Μέθοδοι προστασίας δωµατίων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
 (Computer Rooms) 
• Μέθοδοι προστασίας από κεραυνό

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ 

• Έκρηξη 
• Θύελλα/Καταιγίδα και πληµύρα 
• ∆ιάρρηξη νερού από σωληνώσεις 
• Καθίζηση (Subsidence) 
• ∆ιαρροή συστήµατος Sprinklers 
• Πρόσκρουση µε οποιοδήποτε όχηµα ή ζώο 
• Αεροσκάφη 
• Οχλαγωγία και πολιτικές αναταραχές 
• Κακόβουλη Ζηµιά 
• Τροµοκρατικές πράξεις 

ΚΛΟΠΗ 

• Κίνδυνοι Κλοπής 
• Χαρακτηριστικά είδη κλοπών 
• Επιθεωρήσεις Κινδύνων Κλοπής 
• Φυσική ασφάλεια - πόρτες, παράθυρα 
 και περίµετρος 
• Είδη και χρήση συστηµάτων συναγερµού 
• Άλλες µέθοδοι προστασίας

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 17, 18 Μαϊου & 7, 8, και 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 8:30 π.µ. - 2:00 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 πέντε (5) ηµέρες. 
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 14 Μαϊου. 
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 εξάπλωσης της και του «πυροθερµικού» φορτίου 
• Εξάπλωση θερµότητας πυρκαγιάς 
• Κτήρια πολλαπλής χρήσης 
• Βασικές αιτίες ζηµιών από πυρκαγιές 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

5
ΕΝΟΤΗΤΑ 

6

ΕΝΟΤΗΤΑ 

7
ΕΝΟΤΗΤΑ 

8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
(1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ   

• Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων 
• Είδη περιουσίας που µπορούν να ασφαλιστούν 
• Ορισµοί ασφαλιστηρίου, όροι και εξαιρέσεις 
• ∆είγµα Ασφαλιστηρίου Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    

• Ασφάλιση Χρηµάτων 
• Ασφάλιση Εµπορευµάτων υπό ∆ιαµετακόµιση 
• Ασφάλιση Κλοπής 
• Ασφάλισης Θραύσης Υαλοπινάκων 
• Ασφάλιση Εγγύησης Πίστεως (Fidelity Guarantee) 
• Ασφάλιση «Κατά Παντός Κινδύνου»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μέρος 1)     

• Η ανάγκη για και λειτουργία της Ασφάλισης   
 ∆ιακοπής Εργασιών 
• Κύκλος Εργασιών (Turnover) και ασφαλισµένο Μικτό  
 Κέρδος (Gross Profit) 
• Υπολογισµός του ασφαλισµένου Μικτού Κέρδους 
 (Insured Gross Profit) 
• Άλλες βάσεις ασφάλισης ∆.Ε 
• Ειδικοί Κίνδυνοι και επαγγέλµατα 
• Περίοδος Αποζηµίωσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

9
ΕΝΟΤΗΤΑ 

10ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μέρος 2)     

• Όροι και ρήτρες ασφαλιστηρίου ∆.Ε 
• Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και προσφερόµενες   
 επεκτάσεις της βασικής κάλυψης 
• Επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης ενδεχόµενων   
 κινδύνων (Business Contingency Plan) 
• ∆είγµα Ασφαλιστηρίου ∆ιακοπής Εργσιών 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (1)      

• Κύριοι στόχοι της επιθεώρησης κινδύνων 
• Χρήση των επιθεωρήσεων κινδύνων και έκθεσης ∆.Ε 
• Μέγιστη Υπολογιζόµενη Απώλεια (ΜΥΑ) 
 (Estimated Maximum Loss)

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 

12ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ     

• Κριτήρια κινδύνων 
• Εφαρµογή και χρήση ασφαλιστικών όρων στις   
 αποφάσεις αξιολόγησης κινδύνων 
• Θεωρία της τιµολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων
• Μέθοδος υπολογισµού ασφαλίστρων
• Κύριοι παράγοντες αξιολόγησης κινδύνων
• Επιπτώσεις των ΜΥΑ και των ορίων αποδοχής   
 κινδύνων 
• Παρεκκλίσεις από το πρότυπο προφίλ κινδύνων 
• ∆ιαδικασίες ανανεώσεων ασφαλιστηρίων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

• ∆ιαδικασία απαιτήσεων και χρήσης εντύπων   
 απαιτήσεων 
• Υπολογισµός και διευθέτηση απαιτήσεων υλικών   
 ζηµιών 
• Χρήσης της φόρµουλας του ασφαλιστηρίου ∆.Ε 
 για διευθέτηση απαιτήσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
(2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ    
• Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων 
• Είδη περιουσίας που µπορούν να ασφαλιστούν 
• Ορισµοί ασφαλιστηρίου, όροι και εξαιρέσεις 
• ∆είγµα Ασφαλιστηρίου Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

• Ορισµοί/Ερµηνεία λέξεων σύµφωνα µε τους Κανονισµούς   
 Πυροπροστασίας (Ο περί Πυροπροστασίας Νόµος 2003) 
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς από υλικά που χρησιµοποιούνται στη   
 βιοµηχανία 
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς οικοδοµικών υλικών 
• Μέθοδοι πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και πυροσβεστικές  
 υπηρεσίες 
• Μέθοδοι προστασίας δωµατίων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
 (Computer Rooms) 
• Μέθοδοι προστασίας από κεραυνό

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ 

• Έκρηξη 
• Θύελλα/Καταιγίδα και πληµύρα 
• ∆ιάρρηξη νερού από σωληνώσεις 
• Καθίζηση (Subsidence) 
• ∆ιαρροή συστήµατος Sprinklers 
• Πρόσκρουση µε οποιοδήποτε όχηµα ή ζώο 
• Αεροσκάφη 
• Οχλαγωγία και πολιτικές αναταραχές 
• Κακόβουλη Ζηµιά 
• Τροµοκρατικές πράξεις 

ΚΛΟΠΗ 

• Κίνδυνοι Κλοπής 
• Χαρακτηριστικά είδη κλοπών 
• Επιθεωρήσεις Κινδύνων Κλοπής 
• Φυσική ασφάλεια - πόρτες, παράθυρα 
 και περίµετρος 
• Είδη και χρήση συστηµάτων συναγερµού 
• Άλλες µέθοδοι προστασίας

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 17, 18 Μαϊου & 7, 8, και 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 8:30 π.µ. - 2:00 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 πέντε (5) ηµέρες. 
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 14 Μαϊου. 



∆ιοργανωτές:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
28 ΩΡΩΝ

ΜΑΪΟΥ 
17,18

ΙΟΥΝΙΟΥ
2021

&
7,8 και 16

∆ιαδικτυακό Πρόγραµµα (Webinar)

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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Email :  info@iic.org.cy  |   web: www.iic.org.cy

Certified 
Commercial
Property
Insurance
Specialist

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

1.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛ. EMAIL

ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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4.

5.

6.

7.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
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