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Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ οργανισµοί που συµµετέχουν 
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τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες: Certified
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Specialist



Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Άγγελος Αγαθαγγέλου
Ο κ Αγαθαγγέλου είναι ανεξάρτητος Μηχανολόγος Εκτιµητής Μηχανοκινήτων και Πραγµατογνώµονας Τροχαίων ∆υστυχηµάτων.
Είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:
• ∆ίπλωµα στην Μηχανολογία  Οχηµάτων (3ετής πλήρης φοίτηση στο Southgate Technical College του Λονδίνου).
• ∆ίπλωµα στην Μηχανολογία Οδικών Μεταφορών & Βαρετών τύπου οχηµάτων (3ετής πλήρης φοίτηση στο Southgate Technical 

College του Λονδίνου).
• Πλήρες Τεχνολογικό Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων από το CITY & GUILDS of London Institute.
• Πιστοποιητικό Εκτιµητή Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Αναπαράσταση Τροχαίων δυστυχηµάτων από το Institute of Automotive 

Engineers Assessors του Λονδίνου.   
• Πιστοποιητικό ∆ιερεύνησης Τροχαίων ∆υστυχηµάτων επί σκηνής από το Ινστιτούτο Τροχαίας του Πανεπιστηµίου Northwestern 

University Αµερικής.
Εργάστηκε κατά σειρά ετών στην αυτοκινητιστική βιοµηχανία στο Λονδίνο και Κύπρο από το 1979 - 1983. Από το 1983 εργάζεται ως 
ανεξάρτητος Εκτιµητής µηχανοκινήτων οχηµάτων και από το 1989 ως πραγµατογνώµονας Τροχαίων ∆υστυχηµάτων. Είναι ιδρυτικό 
µέλος του Παγκύπριου Συνδέσµου Εκτιµητών Μηχανοκινήτων και Expert µέλος της διεθνής οµοσπονδίας µηχανολόγων Εκτιµητών 
(FIEA). To 2019 πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού Κύπρου ως Εκπαιδευτής επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Επιπέδου 5 και προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εκπαιδευτής στο επάγγελµα του Μηχανολόγου Εκτιµητή/πραγµατογνώµονα.

Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι θα είναι σε θέση:

• Να περιγράφουν τις γενικές αρχές της άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανολόγου εκτιµητή, την σηµασία του σηµείου 
επαφής και φοράς κρούσης ως επίσης πως και τι πρέπει να φωτογραφήσουν στην σκηνή του δυστυχήµατος, ποιες είναι οι  
απαιτούµενες πληροφορίες για την διερεύνηση του δυστυχήµατος και την µέθοδο καταµέτρηση ευθύνης των εµπλεκοµένων 
οδηγών.

• Να αιτιολογούν την κατάλληλη διόρθωση και κοστολόγηση οχηµάτων που ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχηµα και να 
ελέγχουν, να συντάσσουν και να εκδίδουν τεκµηριωµένη έκθεση ζηµιάς. 

• Να φωτογραφίζουν µε τον ορθό τρόπο  την σκηνή, τα ενεχόµενα οχήµατα, να σχεδιάζουν επί τόπου την σκηνή του 
δυστυχήµατος και να επιλέγουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες και στοιχεία. 

• Να ταυτίζουν τις ζηµιές µεταξύ των εµπλεκόµενων οχηµάτων, να εντοπίζουν το σηµείο σύγκρουσης και να εκδίδουν 
επιστηµονική τεκµηριωµένη έκθεση τροχαίου δυστυχήµατος.

• Να δικαιολογούν αµερόληπτα και αντικειµενικά την έκθεση ζηµιάς για την επαναφορά του κτυπηµένου οχήµατος στην προτού 
ατυχήµατος κατάσταση. 

• Να λαµβάνουν υπόψη και να καταχωρούν όλες τις πληροφορίες της διερεύνησης του τροχαίου δυστυχήµατος ανεξαρτήτως 
αποτελέσµατος

• Να επικρίνουν αντικειµενικά την στρατηγική οδήγηση των εµπλεκοµένων οδηγών για την καταµέτρηση ευθύνης. 

Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε πτυχιούχους µηχανολόγους µηχανοκινήτων οχηµάτων, σε ανεξάρτητους και εσωτερικούς εκτιµητές οχηµάτων 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

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

Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν µε 
τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Engineer Assessor Specialist”.

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

Εκτίµηση Mηχανοκίνητων Oχηµάτων
1. Εισαγωγή στο Πρόγραµµα
Εισαγωγή στο πρόγραµµα κατάρτισης, αναφορά του σκοπού και στόχων του προγράµµατος, ως επίσης τις ενότητες και υποενότητες. 
Η γενικές αρχές που αφορούν την ευθύνη, την θέση και υποχρέωση στην άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανολόγου εκτιµητή 
µηχανοκινήτων και την επιλογή διαδικασίας χειρισµού της υπόθεσης.

2. Γενική ∆ιαδικασία Εξέτασης Οχηµάτων
Την γενική διαδικασία εξέτασης οχηµάτων την συµπλήρωσης εντύπου µε τις απαιτούµενες πληροφορίες και µέθοδο καταγραφής της 
ζηµιάς από δυστύχηµα, έναντι τρίτου, για σκοπό ασφάλισης, από ηλεκτρικές/µηχανικές βλάβες, από παγετό, από πυρκαγιά, από κλοπή. 
Απαιτήσεις που αφορά απώλεια χρήσεως και τον χειρισµό υποθέσεων που θα καταλήξουν στο δικαστήριο. 

3. ∆ιευθέτηση Υποθέσεων Ολικής Απώλειας (total loss)
∆ιευθέτηση υποθέσεων ολικής απώλειας (total loss). Τον καθορισµό της προ-του ατυχήµατος αγοραία αξία και τον υπολογισµό αξίας 
του διασωθέντος οχήµατος. Τέλος κύκλου ζωής οχήµατος, Αποκήρυξης ευθύνης λόγω παράβασης όρων συµβολαίου.

4. Συνεργεία
Οι σχέσεις µε τα συνεργεία και τα στοιχεία του χαρακτήρα που απαιτείται να έχει ένας µηχανολόγος εκτιµητής. Η διατήρηση της σχέση 
σε επαγγελµατικό επίπεδο. Την προσέγγιση του εκτιµητή στο να εµπνέει εµπιστοσύνη και εκτίµηση προς τον υπεύθυνο του συνεργείου.

5. Κοστολόγηση
Η µέθοδος υπολογισµού, κοστολόγηση διόρθωσης  κτυπηµένων οχηµάτων και τι πρέπει να συµπεριλαµβάνει το  Έντυπο εκτίµησης. Την 
µεθοδολογία φωτογράφησης οχηµάτων, η διαδικασία στην συµφωνία µεταξύ του εκτιµητή και του συνεργείου και το υπολογισµό 
χρόνου απώλεια χρήσεως.

6. Εκτίµηση Ζηµιάς
Πρακτική άσκηση εκτίµηση ζηµιάς χτυπηµένων οχηµάτων σε συνεργείο- φωτογράφηση των χτυπηµένων 
οχηµάτων, συµπλήρωση στοιχείων και ταυτοποίηση οχήµατος, καταγραφή χτυπηµένων εξαρτηµάτων, 
επιλογή διόρθωσης ή αλλαγής εξαρτηµάτων, υπολογισµός ορών εργασίας και τελική κοστολόγηση ζηµιάς. 

∆ιερεύνηση Tροχαίου ∆υστυχήµατος
1. Συλλογή των Απαιτούµενων Πληροφοριών
∆ιερεύνηση και συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών στην σκηνή τροχαίου δυστυχήµατος, λείψει καταθέσεων οδηγών και 
αυτόπτων µαρτύρων- συµπλήρωση έντυπου οδικού τροχαίου δυστυχήµατος, διαχωρισµός της σκηνής, καταγραφή στοιχείων από την 
σκηνή δυστυχήµατος και περιγραφή υλικής ζηµιάς

2. Φωτογράφηση της σκηνής του δυστυχήµατος
Φωτογράφηση της σκηνής του δυστυχήµατος και των εµπλεκοµένων οχηµάτων. Ποια στοιχεία πρέπει να φωτογραφηθούν και την 
µεθοδολογία φωτογράφησης

3. Σχεδιαγράφηση της Σκηνής Τροχαίου ∆υστυχήµατος
Καταµέτρηση και σχεδιαγράφηση της σκηνής τροχαίου δυστυχήµατος-καταγραφή πληροφοριών στο σχέδιο από την σκηνή του 
δυστυχήµατος, τις διαφορές στις µεθόδους καταµέτρησης και την επιλογή αναλόγως του τοπίου 

4. Πρακτική άσκηση - Σχεδιαγράφηση της Σκηνής Τροχαίου ∆υστυχήµατος
Πρακτική άσκηση-Οι καταρτιζόµενοι θα κληθούν να παρουσιαστούν σε στηµένη σκηνή δυστυχήµατος και να ασκήσουν στην πράξη την 
επιλογή της σωστής µεθόδου καταµέτρηση της σκηνής, την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την φωτογράφηση της σκηνής, την 
θέα των οδηγών και όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες.               

5. Ταύτιση ζηµιάς µεταξύ των εµπλεκόµενων οχηµάτων
Ταύτιση ζηµιάς µεταξύ των εµπλεκόµενων οχηµάτων, σε σχέση µε την πορεία τους, εντοπισµός σηµείου σύγκρουσης και τοποθέτηση 
οχηµάτων στο σηµείο σύγκρουσης. Η συσχέτιση όλων των στοιχείων όπως τα συντρίµµια, τα υπολείµµατα υγρών, τα ίχνη τροχοπέδησης 
και εκτροπής, η τελικές θέσεις και πορείες των οχηµάτων για τον εντοπισµό του σηµείου σύγκρουσης.

6. Στρατηγική οδήγησης εµπλεκόµενων οδηγών
Στρατηγική οδήγησης εµπλεκόµενων οδηγών σε σχέση µε την τακτική οδήγησης που περιγράφεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 
Την αποφυγής της σύγκρουσης, µπορούµε να την συµπεραίνουµε από την θέση και κίνηση που είχε το όχηµα. Την συσχέτιση της 
ταχύτητας και την θέση ενός οχήµατος µε άλλο όχηµα ή τον περιβάλλοντα χώρο, όπως την ορατότητα, την κλίση και καµπύλη του 
δρόµου, συσκευές και σήµατα ελέγχου τροχαίας.

7. Ανάλυση συνθηκών  και γεγονότων του δυστυχήµατος
Ανάλυση συνθηκών και γεγονότων του δυστυχήµατος, σύγκριση πραγµατικών γεγονότων µε τους ισχυρισµούς των οδηγών. Περιγραφή 
γεγονότων του δυστυχήµατος και καταµέτρηση της ευθύνης των εµπλεκοµένων οδηγών. Την τοποθέτηση των εµπλεκόµενων οχηµάτων 
στο σηµείο σύγκρουσης επί του σχεδίου της σκηνής του δυστυχήµατος µε βάση τις κατευθύνσεις κρούσεως που υπέστησαν και τις 
πορείες τους. Την έκδοση έκθεση τροχαίου δυστυχήµατος.
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Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος:  Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες:  Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 14, 15, 24 Ιουνίου 
 & 12, 13 Ιουλίου 2021.
Ώρες διεξαγωγής:  8.30 - 14.00 για τις 14, 15, 24 Ιουνίου & 12 Ιουλίου, 8.30 - 17.00 για τις 13 Ιουλίου.
∆ικαίωµα συµµετοχής:  Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €583+19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑνΑ∆ ποσού €336. Το τελικό 

ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα 
 €300 +19% Φ.Π.Α. και για τις (5) πέντε 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 
 10 Ιουνίου 2021. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

Με την 
παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος “Certified 

Engineer Assessor Specialist” 
παραχωρούνται 

28 ώρες CPD IIC.



Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Άγγελος Αγαθαγγέλου
Ο κ Αγαθαγγέλου είναι ανεξάρτητος Μηχανολόγος Εκτιµητής Μηχανοκινήτων και Πραγµατογνώµονας Τροχαίων ∆υστυχηµάτων.
Είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:
• ∆ίπλωµα στην Μηχανολογία  Οχηµάτων (3ετής πλήρης φοίτηση στο Southgate Technical College του Λονδίνου).
• ∆ίπλωµα στην Μηχανολογία Οδικών Μεταφορών & Βαρετών τύπου οχηµάτων (3ετής πλήρης φοίτηση στο Southgate Technical 

College του Λονδίνου).
• Πλήρες Τεχνολογικό Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων από το CITY & GUILDS of London Institute.
• Πιστοποιητικό Εκτιµητή Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Αναπαράσταση Τροχαίων δυστυχηµάτων από το Institute of Automotive 

Engineers Assessors του Λονδίνου.   
• Πιστοποιητικό ∆ιερεύνησης Τροχαίων ∆υστυχηµάτων επί σκηνής από το Ινστιτούτο Τροχαίας του Πανεπιστηµίου Northwestern 

University Αµερικής.
Εργάστηκε κατά σειρά ετών στην αυτοκινητιστική βιοµηχανία στο Λονδίνο και Κύπρο από το 1979 - 1983. Από το 1983 εργάζεται ως 
ανεξάρτητος Εκτιµητής µηχανοκινήτων οχηµάτων και από το 1989 ως πραγµατογνώµονας Τροχαίων ∆υστυχηµάτων. Είναι ιδρυτικό 
µέλος του Παγκύπριου Συνδέσµου Εκτιµητών Μηχανοκινήτων και Expert µέλος της διεθνής οµοσπονδίας µηχανολόγων Εκτιµητών 
(FIEA). To 2019 πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού Κύπρου ως Εκπαιδευτής επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Επιπέδου 5 και προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εκπαιδευτής στο επάγγελµα του Μηχανολόγου Εκτιµητή/πραγµατογνώµονα.

Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι θα είναι σε θέση:

• Να περιγράφουν τις γενικές αρχές της άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανολόγου εκτιµητή, την σηµασία του σηµείου 
επαφής και φοράς κρούσης ως επίσης πως και τι πρέπει να φωτογραφήσουν στην σκηνή του δυστυχήµατος, ποιες είναι οι  
απαιτούµενες πληροφορίες για την διερεύνηση του δυστυχήµατος και την µέθοδο καταµέτρηση ευθύνης των εµπλεκοµένων 
οδηγών.

• Να αιτιολογούν την κατάλληλη διόρθωση και κοστολόγηση οχηµάτων που ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχηµα και να 
ελέγχουν, να συντάσσουν και να εκδίδουν τεκµηριωµένη έκθεση ζηµιάς. 

• Να φωτογραφίζουν µε τον ορθό τρόπο  την σκηνή, τα ενεχόµενα οχήµατα, να σχεδιάζουν επί τόπου την σκηνή του 
δυστυχήµατος και να επιλέγουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες και στοιχεία. 

• Να ταυτίζουν τις ζηµιές µεταξύ των εµπλεκόµενων οχηµάτων, να εντοπίζουν το σηµείο σύγκρουσης και να εκδίδουν 
επιστηµονική τεκµηριωµένη έκθεση τροχαίου δυστυχήµατος.

• Να δικαιολογούν αµερόληπτα και αντικειµενικά την έκθεση ζηµιάς για την επαναφορά του κτυπηµένου οχήµατος στην προτού 
ατυχήµατος κατάσταση. 

• Να λαµβάνουν υπόψη και να καταχωρούν όλες τις πληροφορίες της διερεύνησης του τροχαίου δυστυχήµατος ανεξαρτήτως 
αποτελέσµατος

• Να επικρίνουν αντικειµενικά την στρατηγική οδήγηση των εµπλεκοµένων οδηγών για την καταµέτρηση ευθύνης. 

Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε πτυχιούχους µηχανολόγους µηχανοκινήτων οχηµάτων, σε ανεξάρτητους και εσωτερικούς εκτιµητές οχηµάτων 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

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

Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν µε 
τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Engineer Assessor Specialist”.

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

Εκτίµηση Mηχανοκίνητων Oχηµάτων
1. Εισαγωγή στο Πρόγραµµα
Εισαγωγή στο πρόγραµµα κατάρτισης, αναφορά του σκοπού και στόχων του προγράµµατος, ως επίσης τις ενότητες και υποενότητες. 
Η γενικές αρχές που αφορούν την ευθύνη, την θέση και υποχρέωση στην άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανολόγου εκτιµητή 
µηχανοκινήτων και την επιλογή διαδικασίας χειρισµού της υπόθεσης.

2. Γενική ∆ιαδικασία Εξέτασης Οχηµάτων
Την γενική διαδικασία εξέτασης οχηµάτων την συµπλήρωσης εντύπου µε τις απαιτούµενες πληροφορίες και µέθοδο καταγραφής της 
ζηµιάς από δυστύχηµα, έναντι τρίτου, για σκοπό ασφάλισης, από ηλεκτρικές/µηχανικές βλάβες, από παγετό, από πυρκαγιά, από κλοπή. 
Απαιτήσεις που αφορά απώλεια χρήσεως και τον χειρισµό υποθέσεων που θα καταλήξουν στο δικαστήριο. 

3. ∆ιευθέτηση Υποθέσεων Ολικής Απώλειας (total loss)
∆ιευθέτηση υποθέσεων ολικής απώλειας (total loss). Τον καθορισµό της προ-του ατυχήµατος αγοραία αξία και τον υπολογισµό αξίας 
του διασωθέντος οχήµατος. Τέλος κύκλου ζωής οχήµατος, Αποκήρυξης ευθύνης λόγω παράβασης όρων συµβολαίου.

4. Συνεργεία
Οι σχέσεις µε τα συνεργεία και τα στοιχεία του χαρακτήρα που απαιτείται να έχει ένας µηχανολόγος εκτιµητής. Η διατήρηση της σχέση 
σε επαγγελµατικό επίπεδο. Την προσέγγιση του εκτιµητή στο να εµπνέει εµπιστοσύνη και εκτίµηση προς τον υπεύθυνο του συνεργείου.

5. Κοστολόγηση
Η µέθοδος υπολογισµού, κοστολόγηση διόρθωσης  κτυπηµένων οχηµάτων και τι πρέπει να συµπεριλαµβάνει το  Έντυπο εκτίµησης. Την 
µεθοδολογία φωτογράφησης οχηµάτων, η διαδικασία στην συµφωνία µεταξύ του εκτιµητή και του συνεργείου και το υπολογισµό 
χρόνου απώλεια χρήσεως.

6. Εκτίµηση Ζηµιάς
Πρακτική άσκηση εκτίµηση ζηµιάς χτυπηµένων οχηµάτων σε συνεργείο- φωτογράφηση των χτυπηµένων 
οχηµάτων, συµπλήρωση στοιχείων και ταυτοποίηση οχήµατος, καταγραφή χτυπηµένων εξαρτηµάτων, 
επιλογή διόρθωσης ή αλλαγής εξαρτηµάτων, υπολογισµός ορών εργασίας και τελική κοστολόγηση ζηµιάς. 

∆ιερεύνηση Tροχαίου ∆υστυχήµατος
1. Συλλογή των Απαιτούµενων Πληροφοριών
∆ιερεύνηση και συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών στην σκηνή τροχαίου δυστυχήµατος, λείψει καταθέσεων οδηγών και 
αυτόπτων µαρτύρων- συµπλήρωση έντυπου οδικού τροχαίου δυστυχήµατος, διαχωρισµός της σκηνής, καταγραφή στοιχείων από την 
σκηνή δυστυχήµατος και περιγραφή υλικής ζηµιάς

2. Φωτογράφηση της σκηνής του δυστυχήµατος
Φωτογράφηση της σκηνής του δυστυχήµατος και των εµπλεκοµένων οχηµάτων. Ποια στοιχεία πρέπει να φωτογραφηθούν και την 
µεθοδολογία φωτογράφησης

3. Σχεδιαγράφηση της Σκηνής Τροχαίου ∆υστυχήµατος
Καταµέτρηση και σχεδιαγράφηση της σκηνής τροχαίου δυστυχήµατος-καταγραφή πληροφοριών στο σχέδιο από την σκηνή του 
δυστυχήµατος, τις διαφορές στις µεθόδους καταµέτρησης και την επιλογή αναλόγως του τοπίου 

4. Πρακτική άσκηση - Σχεδιαγράφηση της Σκηνής Τροχαίου ∆υστυχήµατος
Πρακτική άσκηση-Οι καταρτιζόµενοι θα κληθούν να παρουσιαστούν σε στηµένη σκηνή δυστυχήµατος και να ασκήσουν στην πράξη την 
επιλογή της σωστής µεθόδου καταµέτρηση της σκηνής, την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την φωτογράφηση της σκηνής, την 
θέα των οδηγών και όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες.               

5. Ταύτιση ζηµιάς µεταξύ των εµπλεκόµενων οχηµάτων
Ταύτιση ζηµιάς µεταξύ των εµπλεκόµενων οχηµάτων, σε σχέση µε την πορεία τους, εντοπισµός σηµείου σύγκρουσης και τοποθέτηση 
οχηµάτων στο σηµείο σύγκρουσης. Η συσχέτιση όλων των στοιχείων όπως τα συντρίµµια, τα υπολείµµατα υγρών, τα ίχνη τροχοπέδησης 
και εκτροπής, η τελικές θέσεις και πορείες των οχηµάτων για τον εντοπισµό του σηµείου σύγκρουσης.

6. Στρατηγική οδήγησης εµπλεκόµενων οδηγών
Στρατηγική οδήγησης εµπλεκόµενων οδηγών σε σχέση µε την τακτική οδήγησης που περιγράφεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 
Την αποφυγής της σύγκρουσης, µπορούµε να την συµπεραίνουµε από την θέση και κίνηση που είχε το όχηµα. Την συσχέτιση της 
ταχύτητας και την θέση ενός οχήµατος µε άλλο όχηµα ή τον περιβάλλοντα χώρο, όπως την ορατότητα, την κλίση και καµπύλη του 
δρόµου, συσκευές και σήµατα ελέγχου τροχαίας.

7. Ανάλυση συνθηκών  και γεγονότων του δυστυχήµατος
Ανάλυση συνθηκών και γεγονότων του δυστυχήµατος, σύγκριση πραγµατικών γεγονότων µε τους ισχυρισµούς των οδηγών. Περιγραφή 
γεγονότων του δυστυχήµατος και καταµέτρηση της ευθύνης των εµπλεκοµένων οδηγών. Την τοποθέτηση των εµπλεκόµενων οχηµάτων 
στο σηµείο σύγκρουσης επί του σχεδίου της σκηνής του δυστυχήµατος µε βάση τις κατευθύνσεις κρούσεως που υπέστησαν και τις 
πορείες τους. Την έκδοση έκθεση τροχαίου δυστυχήµατος.
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Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος:  Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες:  Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 14, 15, 24 Ιουνίου 
 & 12, 13 Ιουλίου 2021.
Ώρες διεξαγωγής:  8.30 - 14.00 για τις 14, 15, 24 Ιουνίου & 12 Ιουλίου, 8.30 - 17.00 για τις 13 Ιουλίου.
∆ικαίωµα συµµετοχής:  Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €583+19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑνΑ∆ ποσού €336. Το τελικό 

ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα 
 €300 +19% Φ.Π.Α. και για τις (5) πέντε 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 
 10 Ιουνίου 2021. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

Με την 
παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος “Certified 

Engineer Assessor Specialist” 
παραχωρούνται 

28 ώρες CPD IIC.



∆ιοργανωτές:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
28 ΩΡΩΝ

14, 15, 24
ΙΟΥΝΙΟΥ

2021
12, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

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.

Ζ ή ν ω ν ο ς  Σ ώ ζ ο υ  2 3 ,  Τ. Κ .  2 2 6 4 8 ,  1 5 2 3  Λ ε υ κ ω σ ί α - Κύ π ρ ο ς ,  Τη λ .  + 3 5 7  2 2  7 6 1 5 3 0 ,  Φ α ξ . + 3 5 7  2 2  7 6 4 5 5 9

Email :  info@iic.org.cy  |   web: www.iic.org.cy
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

1.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛ. EMAIL

ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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3.

4.

5.

6.

7.

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

Εngineer
Assessor
Specialist


