
 
 
 
 
 
 

 

Α.Π.: 3474 

                                                                                                            Αθήνα,  20 Ιανουαρίου 2017 

 D&O LIABILITY  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Πέμπτη 23 

Φεβρουαρίου 2017, 14:00 – 19:00 

 

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η Δρ. Αγλαΐα Πετσέτη, Client Director της Aon Benfield, UK.  

 

Πολλές φορές οι αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο σε επίπεδο Δ.Σ. όσο και από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και τα Διευθυντικά Στελέχη είναι σημαντικές και εκφράζουν την πολιτική μιας εταιρείας. Ειδικά 

στη σημερινή οικονομική συγκυρία οι εταιρείες πολλές φορές αναγκάζονται να λαμβάνουν σκληρές 

αποφάσεις με σκοπό τη βιωσιμότητά, την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και μία σειρά άλλων 

παραγόντων για την εταιρεία. Αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο σε πλήθος ανθρώπων τόσο εντός όσο και 

εκτός οργανισμού. Στις περιπτώσεις όπου κάποιοι θίγονται (ή πιστεύουν ή ισχυρίζονται ότι θίγονται) από 

τις αποφάσεις αυτές, μπορεί να εγείρουν απαιτήσεις όχι μόνο προς το Νομικό Πρόσωπο αλλά και προς τα 

διευθυντικά στελέχη προσωπικά διεκδικώντας αποζημιώσεις. Το συμβόλαιο καλύπτει τα στελέχη και τις 

προσωπικές τους περιουσίες από διεκδικήσεις που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι: 

η πληρέστερη κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όσο το δυνατό 

απλό αλλά και διαδραστικό τρόπο για τους συμμετέχοντες.  

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται: 

σε στελέχη της αγοράς ανεξαρτήτου βαθμίδας και αντικειμένου που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους στην ασφάλιση ευθύνης στελεχών. 

 

Η αναγκαιότητα και τα οφέλη του Σεμιναρίου: 

η κάλυψη D&O αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο τα στελέχη και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αλλά και 

τους οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες 

managers,  Έλληνες και ξένοι, καλούνται να διοικήσουν τους οργανισμούς αυτούς. 

Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και 

ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου: 

 Η εξέλιξή της ασφάλισης D&O 

 Λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες και τα Στελέχη τους 

επιλέγουν την κάλυψη 

 Επίδραση Νομοθεσίας – Οικονομικής Κρίσης 

 Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου 

 Καλύψεις & Ανάλυση Όρων  

 Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών ασφαλιστηρίων 

 Πηγές Απαιτήσεων – Ζημίες – Παραδείγματα – Σειρά 

Αποζημίωσης  

 Σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις, διαφορές, ιδιαιτερότητες, 

ηθικός Κίνδυνος και αντεπιλογή 

 Πως γίνεται το underwriting 

 Κριτήρια επιλογής Ασφαλιστή / Αντασφαλιστή 

 Κατάσταση της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς 

 



 

 

 

 

 
 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017. 

 

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας: 

Η Αγλαΐα Πετσέτη γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει 15ετή επαγγελματική εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο. 

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια εργάζεται στην AON Benfield στο Λονδίνο ως Client Director στον τομέα 

Facultative Reinsurance ΕΜΕΑ. Στην Ελλάδα έχει εργαστεί ως Senior Underwriter στην AIG και ως 

Υπεύθυνη Ανάπτυξης Προϊόντων στην International Life. Η Αγλαΐα Πετσέτη είναι Διδάκτωρ του Τμήματος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο της διατριβής της την 

ασφάλιση φυσικών καταστροφών, επί της οποίας έχει κάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επίσης πτυχιούχος του 

Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην 

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και 

Γερμανικά. 

 

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:  

 80€  για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.   

 90€ για τα μη μέλη 
 

 

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, 

το κόστος διαμορφώνονται σε 70€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 80€ για τις εταιρίες-μη μέλη 

του ΕΙΑΣ. 

 

ΟΑΕΔ 

Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες μας μπορούν να 

επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις 

Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους 

εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ 

http://laek.oaed.gr. 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΙΑΣ (T: 210 

9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr & 

eias@ath.forthnet.gr, Web site: www.eias.gr). 

 

 

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. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Σ 

 
Συνημμένα:  Αίτηση Συμμετοχής 

 
 

 

 

    ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 

 14:00 – 15:30 

          15:30 – 15:45 (διαλ.) 

 15:45 – 17:15 

         17:15 – 17:30 (διαλ.) 

 17:30 – 19:00 

http://laek.oaed.gr/
mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eias@ath.forthnet.gr
http://www.eias.gr/


 

 

 

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 Σεμινάριο «D&O LIABILITY ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, από την Εταιρία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι: 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΛ.: ΕΜAIL: 

     

     

     

     

     

 

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: GR8101401490114002786006633              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 ονοματεπώνυμο σας ή την εταιρία 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 Εταιρίας σας).   

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

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

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

ΑΦΜ:          ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                                                  ΠΟΛΗ:                                                                   Τ.Κ.: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                               FAX:                                              ΕΜAIL: 
 

Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;    ΝΑΙ               ΟΧΙ   

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 
  
 

ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________  
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