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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in BUSINESS PSYCHOLOGY  
 

     κάθε Τετάρτη, 16.00-19.20, από την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου,  
έως και την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018   

 

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Όπου οι άνθρωποι καλούνται να συνεργαστούν, εμφανίζονται κάποια φαινόμενα που άλλοτε εμποδίζουν 

την αγαστή συνεργασία και άλλοτε απειλούν σχέσεις, καριέρες και αποτελέσματα.  

 Πώς δημιουργούνται μέσα μας οι πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν να είμαστε συνεργάσιμοι και 

αποτελεσματικοί; 

 Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη σκέψη μας και να την συντονίσουμε με το συναίσθημά μας όταν 

οι καταστάσεις μας πιέζουν;  

 Πώς μπορούμε να προλάβουμε μια παρεξήγηση με τους συνεργάτες μας ή με τους πελάτες μας; 

 Πώς θα αξιοποιήσουμε την Συναισθηματική Νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας; 

 Πώς θα οργανώσουμε την καθημερινότητά μας, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί με τους στόχους 

μας, χωρίς να αισθανόμαστε ασφυξία; 

 Πώς θα κάνουμε τις αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν μέσα μας για να είμαστε σε αρμονία με τις 

αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας;  

 Πώς θα γίνουμε ομάδα και θα περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς»; 

 Ποιο μοντέλο ηγεσίας είναι το πλέον κατάλληλο για την δική μας περίπτωση και πώς θα το 

ακολουθήσουμε;  

 

Κάθε επιχείρηση είναι ένα σύστημα και όπως κάθε 

σύστημα, επηρεάζεται από εσωτερικές και εξωτερικές 

δυνάμεις. Δεν υπάρχουν σωστά και λάθος συστήματα. 

Υπάρχουν όμως συστήματα που παράγουν θετικά 

αποτελέσματα, τόσο για το περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργούν, όσο και για τους ανθρώπους που τα 

απαρτίζουν. Η Ψυχολογία των Επιχειρήσεων και της 

Εργασίας (Business Psychology) μας βοηθά να 

κατανοήσουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που 

επηρεάζουν το εργασιακό μας σύστημα και μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε την κατάσταση στα 

χέρια μας και να δράσουμε προς όφελος όλων.  

 

Κάθε διδακτική ενότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιχειρησιακής και Εργασιακής 

Ψυχολογίας, EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN BUSINESS PSYCHOLOGY, συνολικής διάρκειας 

είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αποτελείται από τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, στις 

οποίες οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα βασικότερα κομμάτια της θεωρίας της Ψυχολογίας των 

Επιχειρήσεων και θα συμμετέχουν σε πρακτικά διαδραστικά εργαστήρια.  

 

Αναλυτική δομή των διδακτικών ενοτήτων: 

1η Ενότητα: Πώς από «λευκή κόλλα» μετατρεπόμαστε σε ένα σύνθετο πολύτομο έργο; Πώς 

δημιουργούνται μέσα μας οι πεποιθήσεις και με ποιον τρόπο καθορίζουν τη στάση μας απέναντι στη ζωή; 

Με ποιον τρόπο αυτή η στάση επηρεάζει τις εργασιακές μας σχέσεις και τα αποτελέσματα που φέρνουμε; 

Πώς εμπλέκονται τα συναισθήματά μας στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε;  

 

2η Ενότητα: Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη και πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε; Πώς μπορεί 

να μας αποτρέψει από το να συμμετέχουμε σε «ψυχολογικά παιχνίδια» που οδηγούν σε παρεξηγήσεις 

και εντάσεις; Πώς θα φωτίσουμε το ασυνείδητο ώστε να γίνουμε κυρίαρχοι του εαυτού μας;  

 

 



 
 

 

3η Ενότητα: Υπάρχουν αρνητικοί άνθρωποι ή αρνητικές συμπεριφορές; Πώς αντιμετωπίζονται οι 

αρνητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο; Πώς καταστρώνουμε ένα πρόγραμμα ενθάρρυνσης για 

να προλάβουμε τις αρνήσεις, τις αντιστάσεις και τις συγκρούσεις; Με ποιο τρόπο μπαίνουν τα όρια ώστε 

να μην λειτουργούν καταπιεστικά; Τι είναι οι λογικές συνέπειες και πώς εφαρμόζονται;  

 

4η Ενότητα: Τι φταίει με τις αλλαγές και γιατί αντιστεκόμαστε; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί πρόσληψης των 

πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον και πώς επηρεάζουν τη στάση μας απέναντι στα πράγματα; 

Ποια μοτίβα ακολουθούν οι συμπεριφορές μας και πώς τα αναγνωρίζουμε ώστε να μην 

αυτοπαγιδευόμαστε;  

 

5η Ενότητα: Πώς περνάμε από το «εγώ» στο «εμείς»; Τι ακριβώς σημαίνει να γίνουμε ομάδα; Τι είναι η  

ομάδα και τι ακριβώς σημαίνει ομαδικότητα; Με ποιον τρόπο βοηθά η ομαδικότητα στην αύξηση των 

αποτελεσμάτων; Τι χρειάζεται για να κυριαρχήσει το ομαδικό πνεύμα ανάμεσά μας; 

 

6η Ενότητα: Ποια είναι τα βασικά μοντέλα ηγεσίας και πώς  αναγνωρίζουμε ποιο είναι το κατάλληλο για 

την περίπτωσή μας; Τι ακριβώς σημαίνει να είσαι ηγέτης; Γιατί χρειαζόμαστε όλοι τις γνώσεις περί 

ηγεσίας; Πώς ενδιαφέρει το Ασφαλιστικό Στέλεχος και τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή το θέμα της 

ηγεσίας και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει;  

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθεί το επιστημονικό 

υπόβαθρο της Επιχειρησιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας, αλλά και το αντίστοιχο υπόβαθρο της 

επιστήμης της συμπεριφοράς, έμφαση θα δοθεί στη διαδραστική και «ζωντανή» διάσταση του 

μαθήματος, στις συμπεριφορικές συνέργειες με το εκπαιδευτικό κοινό, σε επιλεγμένα case studies και 

στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε τα συμμετέχοντα στελέχη να αποκτήσουν άριστη 

λειτουργικότητα αναγνώρισης, αντίληψης και σωστής διαχείρισης όλων των ψυχολογικών και 

ανθρωποκεντρικών παραμέτρων του επιχειρησιακού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους.  

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

 Όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις σημαντικότατες εφαρμογές των Επιστημών Ψυχολογίας 

και Συμπεριφορικής, στο σύνολο των πλευρών και των εκδηλώσεων της ζωής μας, προσωπικών, 

οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών. 

 Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που 

επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την ιδιότητα αντίληψης των αλλαγών που σημειώνονται στο 

επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον τους, να επιδρούν θετικά και αποδοτικά σε αυτές και να 

διαμορφώνουν αποτελεσματικά συστήματα και τρόπους επικοινωνίας με ομόλογα στελέχη, 

συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες τους.  

 Στελέχη που αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των επιστημών ψυχολογίας και συμπεριφορικής, ως πολύ 

σημαντικές στην επαγγελματική εξέλιξή τους, στην καριέρα τους και στα group dynamics του 

εργασιακού και του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους. 

 Ειδικότερα, στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Operations 

και Οικονομικών Υπηρεσιών που εκτιμούν την εξωστρέφεια και την αλλαγή ως ισχυρούς μοχλούς 

ανάπτυξής τους και διαμόρφωσης συνθηκών προόδου των επιχειρήσεών τους και των τομέων 

ευθύνης τους. 

 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit 

Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να 

ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαμόρφωσης αποδοτικών 

σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, προς τον σκοπό επαύξησης της 

ανταγωνιστικότητάς τους και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεών τους. 

 Στελέχη Τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, που αναγνωρίζουν την Ψυχολογία και τη 

Συμπεριφορική ως ισχυρές δυνάμεις προόδου τους και θετικής επίδρασής τους στο εργασιακό και 

επιχειρησιακό περιβάλλον τους. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρησιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας, EIAS CERTIFIED 

SPECIALIST in Business Psychology,  έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους: 

 Να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο την εφαρμογή της επιστήμης της ψυχολογίας στο 

καθημερινό management και στην επαφή με τον πελάτη. 

 Να ενδυναμώσει τόσο τους Managers που θα συμμετέχουν, όσο και τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές, ώστε να αισθάνονται κυρίαρχοι του «παιχνιδιού» και να φέρνουν το βέλτιστο 

αποτέλεσμα.  

 Να μετουσιώσει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων στο χώρο εργασίας σε ένα παιχνίδι στο οποίο 

μπορούν να αισθάνονται όλοι νικητές!  

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν, σε ηλεκτρονική μορφή, πλήρες set 

σημειώσεων και βιβλιογραφίας, στο προσωπικό τους ή εργασιακό τους e-mail. Οποιοδήποτε γραπτό 

υλικό προκύψει μέσα στις διαδραστικές ασκήσεις, θα είναι «κτήμα» των συμμετεχόντων που το 

δημιούργησαν και το επιμελήθηκαν. 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in BUSINESS PSYCHOLOGY  

 

Οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς 

ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την 

πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Business Psychology, η οποία 

τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων 

της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.  

 

 

Επιστημονική Υπεύθυνη και Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Επιστημονική Υπεύθυνη και βασική Εισηγήτρια του Προγράμματος είναι η Δρ Σμαρούλα Παντελή, 

εμπειρότατη Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Surrey της Αγγλίας, κάτοχος Μ.Sc. και Ph.D. in Psychology. H Δρ Παντελή έχει αναπτύξει πολυετείς 

εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεργασίες με σημαντικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της Χώρας μας 

και έχει ηγηθεί εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με θεματικά  αντικείμενα τους την 

Ψυχολογία, την Ηγεσία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Ανάπτυξη Ομαδικότητας, την Εξωστρέφεια 

και την Επικοινωνία. Η εμπειρία της, εκτείνεται, επίσης, σε αγορές πέραν της ασφαλιστικής, πάντοτε 

όμως με κέντρο του ενδιαφέροντός της το διοικητικό προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων των 

επιχειρήσεων. Έχει διδάξει Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  

 

Διετέλεσε Τακτικό Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι 

συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας και παιδαγωγικών ιστοριών. Ενδεικτικά, από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 

κυκλοφορεί το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από την θεωρία στην πράξη». 

Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ διατηρεί τακτική παρουσία σε εκπομπές της 

τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.  

Εργάζεται ιδιωτικά ως ανεξάρτητη Ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας.  

Είναι διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια και κοινωνιοδραματίστρια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά 

κέντρα της Αγγλίας.  

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Γιάννης Πολλάλης, Οικονομολόγος, Καθηγητής 

Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse 

University της Νέας Υόρκης και του Cyprus International Institute of Management. Ο κος  Πολλάλης 

είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτων πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και 

αξιοπρόσεχτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και 

ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης: 

 

H κα Αναστασία Τομαρά, Leadership Expert & Coach. Στην επαγγελματική  καθημερινότητά της, η κα 

Τομαρά προσεγγίζει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, στο πλαίσιο σύγχρονων 

και εφαρμοσμένων τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και εφαρμοσμένου θεάτρου. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας τη στελέχωση θέσεων ευθύνης 

εταιρειών μεγάλου μεγέθους, ενδεικτικά της COSMOTE και της INTRALOT, στο πλαίσιο των καθηκόντων 

της ως Performance Manager, Οn the Job Trainer and Coach. Oι σπουδές της αφορούν στα θεματικά 

αντικείμενα του Marketing, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οργανωσιακής 

Συμπεριφοράς σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού.   

Η κα Αγγελική Τομαρά, Senior Trainer and Coach, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους με στόχο την απελευθέρωση της εκφραστικότητας και της 

δημιουργικότητας, οξύνοντας την παρατηρητικότητα και την αντιληπτική ικανότητα σε κοινωνικά 

περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα εργασίας και επιχειρήσεων. Με επαγγελματικό υπόβαθρο που 

προέρχεται από τον αεροπορικό τομέα, έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε θέματα Customer Experience 

and Sales Development. Είναι πτυχιούχος  του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και, επίσης, του 

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες 

φοροεκπίπτουν. 
 
 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018. 
 

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

106, 5ος όροφος). 

 
 

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 

 

 

 

 

 
 

Προεγγραφείτε τώρα! 

Εάν προεγγραφείτε έως και την 

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018,   

θα έχετε έκπτωση 30% επί των 

αναγραφομένων διδάκτρων, πλην 

αυτών των Μελών της EIAS 

ALUMNI SOCIETY. 



 
 
 

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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 

EIAS Certified Specialist in Business Psychology, που θα πραγματοποιηθεί 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 

5/12 & 12/12/2018, 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 ονοματεπώνυμό 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   � 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΗΛ.: ΕΜAIL: 
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