
 

     
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Α.Π.:  3270 
                                                Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 

             
 

Νέα Εποχή για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 
 

ΠΡΑΞΕΙΣ 30 & 31 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
& ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΩ - ΠΛΗΡΩΝΩ» 

 

 

Η εφαρμογή των νέων Πράξεων 30 & 31/ 30-09-2013 της 

ΤτΕ αποτελεί ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα στο 

χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.   

Το σεμινάριο είναι διάρκειας πέντε εκπαιδευτικών ωρών 

και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του 

ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την  

 Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014: 14:00 – 18:00 

 

Εισηγητές του σεμιναρίου  θα είναι οι :  
 

Αντώνης Ξηρογιαννόπουλος, Νομικός &  

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Οικονομολόγος και  
Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών 
Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α)  
 

Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών 

Ο Αντώνης Ξηρογιαννόπουλος είναι Νομικός σύμβουλος & 
Σύμβουλος Διοίκησης  της εταιρίας Σ.Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ε.Π.Ε. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων του 
Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Aix–Marseille III στην Γαλλία με αντικείμενο το 
ασφαλιστικό δίκαιο (DESS en droit des Assurances) και το 
Εμπορικό Δίκαιο (Maitrise en droit prive, mention droit des 
affaires). Είναι Νομικός, απόφοιτος του Πανεπιστήμιου της 
Λωζάννης στην Ελβετία και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών. 
 

 

Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι Οικονομολόγος, Μεσίτης 
Ασφαλίσεων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  με 
αντικείμενο την Ασφάλιση και Διαχείριση των Κινδύνων (MSc. 
in Insurance & Risk Management) στο Cass Business School,  
City University Λονδίνου. Διαθέτει επίσης Πτυχίο Οικονομικών 
Σπουδών (Β.Α. Business Economics) του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου, Queen Mary & Westfield College, University of London 
της Μ. Βρετανίας. Έχει κάνει ανώτατες εμπορικές σπουδές  
(H.E.C – Hautes Etudes Commerciales) στο Πανεπιστήμιο της 
Λωζάννης στην Ελβετία. Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ και της 
οικονομικής κοινότητας αποφοίτων του Cass Business School. 
 

Σκοπός Σεμιναρίου 

 

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και 

να διευκολύνει την προσαρμογή των επαγγελματιών 

διαμεσολαβούντων στις νέες πράξεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 

30 & 31/30-09-2013.   
 

Η κατανόηση του πλαισίου αρχών και  κανόνων για 

την χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της 

ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβη-

σης, αλλά και για τη διαφάνεια στις συναλλαγές με:  

α) τους λήπτες της ασφάλισης, τους ασφαλισμένους 

και τους δικαιούχους των ασφαλιστικών παροχών 

και των αποζημιώσεων και  

β) τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχει-

ρήσεις που νόμιμα ασκούν την δραστηριότητα της 

ασφάλισης στην Ελλάδα. 
 

Τέλος, η  ενημέρωση σχετικά με ειδικότερα θέματα 

διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των Εταιριών 

που θα πρέπει να ενσωματώνονται στους εσωτε-

ρικούς κανονισμούς λειτουργίας αυτών και 

αφορούν στην εμπορική πολιτική της Εταιρίας, την 

πολιτική είσπραξης ασφαλίστρων, τους κανόνες 

δεοντολογίας  καθώς και τα σχετικά αρχεία που οι 

Εταιρίες πρέπει να τηρούν.  
 

 

Εύρος Σεμιναρίου 
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα διαμεσο-

λαβούντα πρόσωπα οποιασδήποτε βαθμίδας, σε 

διευθυντικά, διοικητικά στελέχη, αλλά και υπαλ-

λήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και 

επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

 

 

 

 

 

                     
  

2ο 
Σεμινάριο  

http://www.google.gr/imgres?sa=X&biw=1024&bih=663&tbm=isch&tbnid=6jxNMchBoDfOeM:&imgrefurl=http://www.e-diseis.gr/articles/111495/Oi-prakseis-30-kai-31-eferan-allages-stous-dendraxes-kai-idiomorfous-epitheorites-diamesolabounton.html&docid=fHpW6jHsXktENM&imgurl=http://www.fimes.gr/wp-content/uploads/foros8-310x232.jpg&w=310&h=232&ei=SqwMU9nTCoaTtAan04GgCw&zoom=1&ved=0CIADEIQcMGE&iact=rc&dur=908&page=6&start=83&ndsp=17


Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα 

σχεδιασμού και υλοποίησης με θεματολογία κατ’ επιλογήν 
για τα στελέχη διαφόρων εταιριών και ενδοεπιχειρησιακά. 
Το ΕΙΑΣ μπορεί να προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά του 
προγράμματα στο επίπεδο των γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων 
και συγκεκριμένων αναγκών για εκπαίδευση του 
διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού  κάθε 
επιχείρησης. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ενδεικτικά τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια 
του σεμιναρίου: 

 

1. Ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (κύρια σημεία) 
Π.Δ. 190/2006, Ν.2496/1997, Ν.Δ. 400/1970 

2. Πράξεις 30 & 31/30-09-2013 της ΤτΕ 

 Ερμηνεία και ανάλυση των διατάξεων των Πράξεων 30 & 31 

 Υποχρεώσεις διαμεσολαβούντων, ασφαλιστικών εταιριών 

 Κανονισμός συμπεριφοράς των ασφαλιστικών και των 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

3. Ενέργειες   προσαρμογής  διαμεσολαβούντων  στις  νέες 
διατάξεις της Πράξης 31 

 Πρότυπα ενημέρωσης και επαγγελματικής συμπεριφοράς 
(Άρθρο 5) 

 Οργάνωση παρεχόμενης πληροφορίας και στοιχείων 
συναλλαγής (Άρθρο 6) 

 Λοιπά πρότυπα οργάνωσης (Άρθρο 7) 

 Συμβάσεις συνεργασίας - περιεχόμενο (Άρθρο 8)  

 Είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων (Άρθρο 9) 

 Ενδεικτικές προτάσεις υλοποίησης  
4. Έντυπα (εκπόνηση και διακίνηση υποχρεωτικών εντύπων) 

 Έντυπο της υποχρεωτικής εκ του άρθρου 11 Π.Δ. 190/2006 
ενημέρωσης από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή   

 Έντυπο μελέτης ασφαλιστικών αναγκών πελατών 

 Εμπορική πολιτική μεσιτών 
5. Νέα συστήματα ασφαλιστικών εταιριών για την είσπραξη 

και την έκδοση των συμβολαίων 

 Τυπώνω – Πληρώνω και / ή Πληρώνω – Τυπώνω 
o Η ευθύνη είσπραξης παραμένει στον διαμεσολαβούντα 

 Ειδοποιητήριο πληρωμής / ταχυπληρωμή 
o Η Ευθύνη είσπραξης είναι στην  ασφαλιστική εταιρία 

6. Ενέργειες Ασφαλιστικών Φορέων και Ενώσεων αναφορικά 
με τις Πράξεις 30 & 31  

 Ενέργειες Συνδέσμων & Φορέων (ΣΕΜΑ, ΕΑΔΕ, ΣΠΑΤΕ, ΕΑΕΕ, 
ΕΕΑ, κλπ) 

 Επαφές με Εποπτική Αρχή και διευκρινιστικά ερωτήματα 
 

 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές 

έως την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 
 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

 50 € για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. 

 60 € για τα μη μέλη 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Σ.  

Δικαίωμα Συμμετοχής 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής μπορείτε να καταβάλετε με την 
κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στα γραφεία του ΕΙΑΣ ή 
να το καταθέσετε στην επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Σπουδών» σε έναν από τους ακόλουθους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ: 
 
• ALPHA BANK: 114-00-2786006633 

IBAN: GR8101401490114002786006633 
 
• EΘΝΙΚΗ: 142/48003627 

IBAN: GR6501101420000014248003627  

 
Αντίγραφο  του  καταθετηρίου παρακαλούμε να  αποσταλεί 
ηλεκτρονικά με mail: eiasinfo@eias.gr & 
eias@ath.forthnet.gr ή με fax στον αριθμό 210 9219 917. 
 
 
 

ΟΑΕΔ 

 
Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες μας μπορούν να 
επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει 
στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού 
τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές 
εισφορές.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr 
 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΕΙΑΣ στα 
τηλέφωνα: 210 9219 660 & 684 και στα e-mails: 
 eiasinfo@eias.gr & eias@ath.forthnet.gr 

 

 
Συνημμένα: 
Αίτηση Συμμετοχής 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eias@ath.forthnet.gr
http://laek.oaed.gr/
mailto:eiasinfo@eias.gr
http://www.google.gr/imgres?sa=X&biw=1024&bih=663&tbm=isch&tbnid=Psv80ZvTwHuYsM:&imgrefurl=http://mnrelationalcounseling.com/our-services/life-transitions/&docid=c6GEHhfJaiSLUM&imgurl=http://mnrelationalcounseling.com/wp-content/uploads/Life-Transitions.png&w=360&h=250&ei=rawMU9TAF8vFtAaQ-oGoDA&zoom=1&ved=0CJwBEIQcMBU&iact=rc&dur=906&page=2&start=12&ndsp=15


 

 

 

 
 
 
Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Σπουδών 
Λ. Συγγρού 106 
117 41 ΑΘΗΝΑ 
fax: 210 9219917 
e-mail:  eiasinfo@eias.gr 
 

           Σας γνωρίζουμε ότι στο Σεμινάριο Νέα Εποχή για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση - ΠΡΑΞΕΙΣ 30 & 31 της ΤτΕ & Σύστημα «Τυπώνω-Πληρώνω, που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΙΑΣ την  
          Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, από την Εταιρία μας  θα  μετάσχουν οι ακόλουθοι: 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.: ΦΑΞ: ΕΜAIL: 

       

       

       

       

       

       

 
*   Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Ατομικά στοιχεία για Φυσικά  Πρόσωπα ή της Εταιρίας σας)   

 

ΑΤΟΜΙΚΑ (Φυσικά Πρόσωπα) ή ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     

ΑΦΜ:           ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                            ΠΟΛΗ:                             Τ.Κ.: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                               FAX:                                              ΕΜAIL: 

 

Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,45% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;    ΝΑΙ  �        ΟΧΙ  � 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

 
 
    ΕΤΑΙΡΙΑ: ________________________________  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ____________________________ 



 


