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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
 

Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων  
και Ευθύνης Εργοληπτών 

 

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης 

 

Τρίτη και Πέμπτη, 18 και 20 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 19:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κατασκευαστικός τομέας της ελληνικής οικονομίας ανθεί και πάλι, έχει επανέλθει σε τροχιά ανόδου και 

οι ρυθμοί ανάπτυξης των εργασιών του επιταχύνονται διαρκώς. Μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα 

ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η οικοδομική δραστηριότητα έχει και αυτή ενταθεί, πρωτίστως στα 

αστικά και ημιαστικά κέντρα της Χώρας, καθώς και στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Στην ορατή 

και δυναμική επανεκκίνηση του κατασκευαστικού τομέα και των τεχνικών έργων έχουν συμβάλει οι 

διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο προγραμμάτων δημοσίων και ιδιωτικών 

επενδύσεων, κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αλλά και συνεχώς διευρυνόμενων  

προγραμμάτων τραπεζικού δανεισμού. Επομένως, οι τάσεις είναι θετικές και μάλιστα αναμένεται να 

ενδυναμωθούν περαιτέρω, κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Έτσι, αντίστοιχα ισχυρή είναι 

η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών 

Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών, των οποίων οι εργασίες εμφανίζουν έντονα αυξητικούς 

ρυθμούς και το ενδιαφέρον τους ανέρχεται ακόμη πιο πολύ στην στρατηγική των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

 

Στο πλαίσιο της παρατηρούμενης δυναμικής, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει 

το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και 

Ευθύνης Εργοληπτών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων 

της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.  

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, 

webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, ένα οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.   

 

Σημειώνουμε το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και προτείνουμε την παρακολούθησή 

του, καθώς ο τομέας Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών 

προβλέπεται, κατά το έτος 2022, να επιταχύνει περαιτέρω τους ρυθμούς ανάπτυξής του, αφού συνδέεται 

με την εξέλιξη των μεγάλων, μεσαίων και μικρότερων έργων που πραγματοποιούνται στη Χώρα μας, τις 

υψηλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτά, αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης και το Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., πλέον όσων άλλων πηγών ήδη 

αναφέραμε.  

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Τα τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, και η εισαγωγή ή η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και 

εξοπλισμών, συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, αφού βελτιώνουν τις υποδομές 

της, δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία, ενισχύουν την απασχόληση και διαμορφώνουν συνθήκες 

επίτευξης υψηλότερου οικονομικού αποτελέσματος. Όμως, την ίδια στιγμή εμπεριέχονται κίνδυνοι, που αν 

επέλθουν, οι επιπτώσεις τους, όχι μόνο μπορεί να αναστείλουν τις συνθήκες ανάπτυξης και το καλύτερο 

οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημίες, σε περιπέτειες, σε πτωχεύσεις και 

σε καταστροφές. 

 

 



 
 

 

Οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων είναι, επομένως, απαραίτητες και προστατεύουν έναντι των 

προηγούμενων απειλών. Μάλιστα, οι σχετιζόμενοι με την ανάληψη και την υλοποίηση τεχνικών έργων, 

εργολήπτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, κ.ο.κ., έχουν ουσιαστικούς λόγους να επιζητούν 

κατάλληλους τύπους ασφάλισης που εγγυώνται την προστασία τους έναντι τέτοιων τεχνικών κινδύνων, 

την προστασία των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων ή των περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεών τους, καθώς και την προστασία τους από ένδικες προσφυγές εναντίον τους, σχετιζόμενες με 

την επαγγελματική τους ευθύνη, άμεση ή έμμεση καθότι αυτά τα συμβόλαια δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν τα συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και 

Ευθύνης Εργοληπτών, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, εξετάζει το προαναφερόμενο 

περιβάλλον, αναδεικνύει τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, τις 

μελετά ενδελεχώς και παρουσιάζει εμπεριστατωμένα το σύγχρονο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψής τους. 

Ταυτοχρόνως, προτείνει τρόπους προβολής της εμβέλειας και του οφέλους αυτού του κλάδου 

ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ προσφέρει συστηματική επιχειρηματολογία ασφάλισης  των 

εμπεριεχομένων κινδύνων. 

 
 

Αναλυτικά, η θεματολογία του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής: 
 

 Γενικές Αρχές Ασφάλισης Τεχνικών Κινδύνων  

 Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Κινδύνων  

 Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Κινδύνων 

 Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών 

 Συμβόλαιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοληπτών 

 Συμβόλαιο Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργοληπτών & Συναρμολογήσεως  

 Εφαρμογές των Συμβολαίων  

 Κύρια Χαρακτηριστικά αυτών 

 Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι 

 Εξαιρέσεις 

 Περίοδοι Ασφαλίσεως 

 Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα  

 Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων  

 Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα 

 Έργα με τεχνικές δυσκολίες 

 Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου 

  Ζημίες και Διαχείριση αυτών 

  Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR 

  Αναλυτικές αναφορές στην Ευθύνη Εργοληπτών 

  Πρακτικά παραδείγματα και Ανάλυση περιπτώσεων 

  Προτάσεις Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών 
 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα 

ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα 

δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το 

εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό 

πλαίσιο των Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων και Κατασκευαστικών Έργων. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως 

ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις 

ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών και επιθυμούν να 

εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους. 

 Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να 

εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και στις ασφαλίσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

εργοληπτών. 

 Στελέχη των Διευθύνσεων Operations Γενικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Ομαδικών 

Ασφαλίσεων, Πωλήσεων, Product Development και Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναπτύξουν την 

ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενισχύσουν την 

λειτουργικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στις επιχειρήσεις τους. 

 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου 

τους στην αγορά ασφαλίσεων τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, προς τον σκοπό 

πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.  

 Εργολήπτες και Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των 

μηχανημάτων και των έργων της εταιρείας τους.  

 Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται την χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και 

τεχνικών έργων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, προς τον 

σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.   

 Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα θέματα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να 

ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων. 

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση 

του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και 

της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το εκπαιδευτικό 

σεμινάριο προσφέρει εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας 

ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσοι 

δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού 

ενδιαφέροντος, ενώ παρέχει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη 

φιλοσοφία της ασφάλισης τεχνικών κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο 

παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες του ρίσκου και της ασφάλισής του. 
 

Επίσης, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρέχει συγκροτημένη επιχειρηματολογία ασφάλισης τεχνικών 

κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, ενώ βασικοί στόχοι του εστιάζουν στα οφέλη αυτής της ασφάλισης, 

προς όφελος όλων των συμβαλλομένων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και, 

κυρίως, των πελατών τους. 
 

Προς επίτευξη των προηγούμενων στόχων του, το εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποιεί παραδείγματα, case 

studies και οπτικοακουστικό υλικό.  
 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και 

παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. 
 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Πτυχιούχος Χημικός 

Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Property, Energy and Marine, Aviation Manager της 

Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG Hellas. Η κα Τελωνιάτη διαθέτει αξιοπρόσεχτη εμπειρία ασφαλίσεων 

τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διετέλεσε μέλος της υπο-επιτροπής τεχνικών 

ασφαλίσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και εφαρμόζει σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών κινδύνων, ενώ 

αξιοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία τιμολόγησης (PUMA, MR-ET). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Κόστος Συμμετοχής 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ 

  εξατομικευμένες συμμετοχές: €100  

  πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή  

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ 

  εξατομικευμένες συμμετοχές: €130  

  πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή 
 

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY 

εξατομικευμένες συμμετοχές: €50  
 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022. 
 

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής 

εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. 

(Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). 

 
 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν. 
 

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar  

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη 
των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser 
(τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. 
Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων 
όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα. 
 

 

        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 
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 

2021, θα έχετε έκπτωση 30% 

επί των αναγραφομένων 
διδάκτρων, πλην αυτών της 

EIAS ALUMNI SOCIETY. 


