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Ασφάλιση ∆ηµόσιων Οικοδοµικών Έργων 
και Έργων Πολιτικής Μηχανικής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
5 ωρών

Ασφαλιστικό Κέντρο - Φυσική παρουσία
Webinar - ∆ιαδικτυακά
Πέµπτη 16 Σεπτεµβρίου 2021
8:30π.µ. - 1:30µ.µ.



Θεµατολογία
Ασφαλιστήριο Kατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
• Γενικοί Όροι
• Υλική Ζηµιά
• Αστική Ευθύνη

Στόχοι Σεµιναρίου
Με την ολοκλήρωση του Σεµιναρίου οι καταρτιζόµενοι να είναι σε θέση:

•  Να έχουν εµπλουτίσει τις γνώσεις τους και να µπορούν να ερµηνεύουν τους όρους του  
ασφαλιστηρίου Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων.

• Να έχουν αναβαθµίσει τις δεξιότητές τους και να είναι ικανοί να εφαρµόζουν επαγγελµατικές 
τεχνικές για να αποφασίζουν µε ποιους όρους να Ασφαλίζουν τα ∆ηµόσια Οικοδοµικά Έργα.

• Να έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους και συγκεκριµένα να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις  
 έγκυρες και νόµιµες απαιτήσεις που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Κατά Παντός   
Κινδύνου Εργολάβων.

Webinar
Η διαδικασία εγγραφής για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου µε webinar είναι:
 
• Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας του ΑΙΚ, www.iicwebinar.net 
• Μετά την εγγραφή και πληρωµή, θα λάβετε στο email ένα link για να συνδεθείτε στο Σεµινάριο.
• Θα υπάρχει η επιλογή κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας όπως δηλώσετε να πληρωθεί η   
 συµµετοχή σας από την εταιρεία σας. Μετά από την σχετική έγκριση θα λάβετε link για να   
 συνδεθείτε µε το Σεµινάριο. 
• Στο τέλος του Σεµιναρίου θα λάβετε Εξεταστικό ∆οκίµιο επιπέδου CPD το οποίο θα πρέπει 
 να απαντήσετε σε 20 λεπτά και θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.
• Με επιτυχία στην εξέταση, θα σας πιστωθούν 5 ώρες CPD IIC. 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Μ Ο Ν Ο Η Μ Ε Ρ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµατεπώνυµο:  

Εταιρεία:                                                                  Αρ. Κινητού: 

E-mail: Αρ. Ταυτότητας:    

(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία µέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης)

Ηµεροµηνία:              /           /                                    Υπογραφή: 

Ασφάλιση ∆ηµόσιων Οικοδοµικών Έργων και Έργων Πολιτικής Μηχανικής

Μιλτιάδης Μιλτιάδου 

Ο κ. Μιλτιάδου, είναι Ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης 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, Ασφαλιστικό ∆ίκαιο και 
Ασφαλίσεις Περιουσίας και ∆ιακοπής Εργασιών. Από το 2015 ο κ. Μιλτιάδου προσφέρει τις υπηρεσίες του 
ως ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων καθώς και ως εκπαιδευτής 
επαγγελµατικής κατάρτισης.

Αναγνώριση
Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το παρακολουθήσουν µε φυσική 
παρουσία και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν µε webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC 
µετά την επιτυχία τους στην εξέταση και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Χρήσιµες πληροφορίες

Xώρος:  Ασφαλιστικό Κέντρο, Ζήνωνος Σώζου 23, 4ος όροφος, Λευκωσία, και Webinar.

Ηµεροµηνία:  Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 16 Σεπτεµβρίου 2021, από τις 8.30π.µ.-1.30µ.µ.

∆ικαίωµα Συµµετοχής:  Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €60+Φ.Π.Α. για τα Μέλη του ΑΙΚ µε    
  τακτοποιηµένη την συνδροµή τους για το 2021 και στα €70+Φ.Π.Α. για τα µη Μέλη.

Γλώσσα:  Ελληνική.

Πληροφορίες:  Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ 22761530, Φαξ. 22764559, email: info@iic.org.cy

Εγγραφή:  Η δήλωση µαζί µε το δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο 
  µέχρι τις 14 Σεπτεµβρίου 2021.

Ηλεκτρονική Εγγραφή:  www.iicwebinar.net

Covid-19:   Όσοι θα παρακολουθήσουν το Σεµινάριο µε φυσική παρουσία, θα είναι µε βάση τα   
  υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά τη δεδοµένη χρονική περίοδο, σύµφωνα  
  µε την εξέλιξη της νόσου COVID-19.

Εισαγωγή
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας ανακοινώνει το µονοήµερο Σεµινάριο µε θέµα, “Ασφάλιση ∆ηµόσιων 
Οικοδοµικών Έργων και Έργων Πολιτικής Μηχανικής” το οποίο θα διεξαχθεί τόσο µε φυσική παρουσία όσο και 
διαδικτυακά - webinar.

Σκοπός του Σεµιναρίου είναι να καταρτίσει τους συµµετέχοντες σε θέµατα Ασφαλίσεων έργων υπό ανέγερση και 
ειδικότερα να αναλυθούν οι απαιτήσεις για Ασφάλιση ∆ηµόσιων Οικοδοµικών Έργων και Έργων Πολιτικής 
Μηχανικής και να συγκριθούν µε τις καλύψεις που προσφέρει η Ασφαλιστική Βιοµηχανία.
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