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Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις

τις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης (για φυσικά πρόσωπα) για

σκοπούς έκδοσης από το ΕΤΕΚ βεβαίωσης για ικανοποίηση απαίτησης ασφάλισης, 

στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης (Εντολή 2 

του 2020 και Κ∆Π 388/2020) (πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής για οικιστική 

ανάπτυξη μέχρι δυο οικιστικές μονάδες)
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Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης

Με βάση την «Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης» δημιουργείται μια νέα ταχεία διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση 
πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής για κατοικία μέχρι διπλοκατοικία/ δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία 
οικόπεδο. Βασική πρ ϋπόθεση για την εφαρμογή της νέας αυτής διαδικασίας είναι όπως οι μελετητές1 που θα υποβάλουν τις μελέτες 
κατέχουν κατάλληλη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και προς τούτο εκδίδει σχετική βεβαίωση το ΕΤΕΚ.

Το παρων έγγραφο καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους ή και απαιτήσεις και την καθορισμένη διαδικασία που θα πρέπει να ακο-
λουθείται για να διασφαλίζεται ότι μία ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης πληροί τις προϋποθέσεις της ασφάλισης σε ότι αφορά φυσικά 
πρόσωπα για σκοπούς υποβολής αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής για κατοικία μέχρι διπλοκατοικία/ δύο 
μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο.

Φιλοσοφία των Κανονισμών και καθορισμένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται

Με βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε την ευθύνη απόδειξης της 
συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς αυτούς, την έχουν τα φυσι-
κά πρόσωπα που επιθυμούν να τους εκδοθεί από το ΕΤΕΚ, σχετική 
βεβαίωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Μοναδικό τεκμήριο 
συμμόρφωσης αποτελεί η υποβολή με το αίτημα για έκδοση της σχε-
τικής βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ, ενυπόγραφης από τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες, βεβαίωσης ασφάλισης, η οποία καθορίζεται στο Παράρτη-
μα, με την οποία γίνεται αποδοχή συμμόρφωσης με τους «Εσωτερι-
κούς Κανονισμούς ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, 
όρους και απαιτήσεις της Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής 
Ευθύνης για φυσικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν μελέτες με βάση 
τη νέα διαδικασία.

Αποδεκτές προδιαγραφές και όροι της σύμβασης

Το πεδίο εφαρμογής τους ασφαλιστηρίου καθώς και οι ελάχιστα αποδεκτοί όροι και προδιαγραφές είναι οι εξής:

α. Υπηρεσίες που καλύπτονται: Όλες οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το φυσικό πρόσωπο και για τις οποίες λαμβάνει
άδεια από το ΕΤΕΚ

β.  Ορισμός ασφαλισμένου: το φυσικό πρόσωπο και το προσωπικό του

γ.  Ορισμός Κάλυψης: Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Αστικής Ευθύνης για Επαγγελματική Αφέλεια ή Παραλείψεις
(Errors and Omissions) στην προσφορά των Υπηρεσιών

δ. Ελάχιστο Όριο Κάλυψης: €300.000 ανά απαίτηση και περίοδο ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων

ε. Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος: δεν εφαρμόζεται, συστήνεται αναδρομική ισχύς από την ημέρα υποβολής της πρώτης αίτησης 
κάτω από το νέο πλαίσιο αδειοδότησης

στ. Γεωγραφικά Όρια: Κυπριακή ∆ημοκρατία (ελεγχόμενες από την Κυπριακή ∆ημοκρατία περιοχές)

ζ. ∆ίκαιο/ ∆ικαιοδοσία: Κυπριακά ∆ικαστήρια Κυπριακής ∆ημοκρατίας

η. Μέγιστη αποδεκτή απαλλαγή: 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία

θ. Ελάχιστη προειδοποίηση για ακύρωση ή μη ανανέωση: 60 μέρες

ι. Περίοδος κάλυψης: Ετήσια

κ. Αποδεκτές εξαιρέσεις: Μόνο αυτές που καθορίζονται στο σχετικό μέρος

1 Όπως ορίζονται στον περί ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νόμο 
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Αποδεκτές εξαιρέσεις

Οι μέγιστες αποδεκτές εξαιρέσεις (Κανονισμός 3.1 κ) εί-
ναι οι πιο κάτω:

i. Το κατάλληλο ποσό της Απαλλαγής (Excess)

ii. Ευθύνη από συμμετοχή σε Κοινοπραξία (εκτός εάν δη-
λωθεί και συμφωνηθεί με την ασφαλιστική εταιρεία)

iii. Ευθύνη από τη χρήση μμηχανοκίνητου οχήματος, 
θαλάσσιου σκάφους ή αεροσκάφους

iv. Ευθύνη Εργοδότη

v. Ευθύνη για ζημιά σε Περιουσία του Ασφαλισμένου

vi. Ευθύνη για ζημιά που δηλώθηκε σε προηγούμενη 
ασφαλιστική εταιρεία ή περιστάσεις οι οποίες δυνατόν 
να εγείρουν απαίτηση και για τις οποίες είχε γνώση ο 
Ασφαλισμένος κατα τη σύναψη της ασφάλισης και δεν 
δηλώθηκαν

vii. Ευθύνη για χρέη και επιχειρηματικές οικονομικές 
ζημιές του Ασφαλισμένου

viii. Ευθύνη ∆ιοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

ix. Ευθύνη Εργοδοτικών Πρακτικών

x. Ευθύνη για ζημιά σε περιουσία ή σωματικό τραυματισμό 
εκτός και αν οφείλεται σε επαγγελματική αμέλεια ή πα-
ράλειψη κατά την προσφορά των Υπηρεσιών

xi. Συμβατική Ευθύνη, εκτός αν η Ευθύνη αυτή θα ίσχυε 
ακόμα και στην απουσία τέτοιας Σύβασης

xii. Ευθύνη από Αφερεγγυότητα ή Χρεοκοπία του 
Ασφαλισμένου

xiii. Ευθύνη από Απάτη ή ∆όλο του Ασφαλισμένου και/ή 
οποιαδήποτε Εγκληματική Ενέργεια ή Πράξη

xiv. Ευθύνη από Μηχανολογική, Ηλεκτρική ή Τηλεπικοι-
νωνιακή κατάρρευση, εκτός και αν οφείλεται σε επαγ-
γελματική αμέλεια ή παράλειψη κατά την προσφορά των 
Υπηρεσιών

xv. Περιβαλλοντική Ευθύνη, εκτός και αν οφείλεται σε 
επαγγελματική αμέλεια ή παράλειψη κατα την προσφο-
ρά των Υπηρεσιών

xvi. Ευθύνη που προκύπτει από Υπηρεσίες εκτός των Γεω-
γραφικών Ορίων

xvii. Πόλεμος/ Τρομοκρατία

xviii. Ευθύνη από Αμίαντο

xix. Πρόστιμα ή Οποιασδήποτε μορφής Ποινική Ευθύνη

xx. Ευθύνη Προϊόντων

xxi. Ευθύνη από υπηρεσίες Επιμέτρησης ή Εκτιμήσεις Ακι-
νήτων εκτός και αν προσφέρονται σύμφωνα με τα Πρό-
τυπα του RICS, ή ανάλογα πρότυπα που είναι εγκεκριμέ-
να από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ).

xxii. Ευθύνη από/ προς θυγατρική ή μητρική εταιρεία εκτός 
και αν οφείλεται σε επαγγελματική αμέλεια ή παράλει-
ψη κατα την προσφορά των Υπηρεσιών

xxiii. Ευθύνη από Πυρηνική Ενέργεια ή Ακτινοβολία

xxiv. Ευθύνη για Απώλεια ∆εδομένων

xxv. Ευθύνη για παράλειψη σύναψης ασφάλισης

xxvi. Ευθύνη από Λίβελο ή Συκοφαντία

xxvii. Ευθύνη από παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή
εμπορικών μυστικών

xxviii. Ευθύνη από παραβίαση οποιασδήποτε κύρωσης, απαγό-
ρευσης, ή περιορισμού βάσει ψηφισμάτων του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών, ή των εμπορικών ή οικονομικών
κυρώσεων, νόμων ή κανονιστικών διατάξεων οποιασ-
δήποτε δικαιοδοσίας στην οποία ο Ασφαλιστής έχει κα-
θήκον συμμόρφωσης
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Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και μηχανικών

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει το ποσό αποζημίωσης για τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους, για 
σωματική βλάβη ή ζημιά, η οποία προέρχεται από την επαγγελματική αμέλεια, λάθη ή παραλείψεις του ίδιου του ελεύθερου επαγ-
γελματία ή των υπαλλήλων του, καθώς και τα νομικά έξοδα υπεράσπισης.

Το σχέδιο ασφάλισης απευθύνεται τόσο σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, όσο και 
σε αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, που εργάζονται μόνοι τους.

Η ασφάλιση αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, τηρουμένων πάντοτε των ορίων αποζημίωσης που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, 
για οποιοδήποτε ποσό καταστεί νομικά υπεύθυνος να καταβάλει σε σχέση με οποιαδήποτε αμελή πράξη, παράλειψη ή λάθος που 
διαπράχθηκε ή προβάλλεται ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε μέσα στα Γεωγραφικά ΄Όρια που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, από τον 
ασφαλισμένο και/ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτειται από τον Ασφαλισμένο, κατά τη διεξαγωγή, από ή εκ μέρους του 
ασφαλισμένου, οποιασδήποτε εργασίας υπό την επαγγελματική ιδιότητα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Τι είναι η Επαγγελματική Ευθύνη;

Είναι η ευθύνη που έχει ο κάθε ένας που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, να λειτουργεί αξιόπιστα, σύμφωνα με τους νόμους και 
σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ωστόσο, τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες, που πάντα υπάρχουν και μπορεί να βλάψουν. Τόσο η κοινωνία 
όσο και ο Νομοθέτης τα αποδέχονται ως αστικό αδίκημα με την υποχρέωση να συνοδεύονται από αποζημίωση του εκάστοτε πα-
θόντα («λάθη πληρώνονται»). Φτάνει να μην συνδέονται με σκόπιμο δόλο ή με αδικαιολόγητη βαρεία αμέλεια. Γιατί τότε προκύπτει 
θέμα Ποινικής Ευθύνης

Ποιους αφορά;

Όλους τους Επαγγελματίες Αρχιτέκτονες / Μηχανικούς που προσφέρουν υπηρεσίες Μελέτης, Επίβλεψης, Τεχνικού Συμβούλου και 
από λάθος ή παράλειψή τους μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες / θάνατος και επακόλουθες οικονομικές 
ζημιές Πελάτη ή και κάποιου Τρίτου. (Σημείωση: Παρόμοιες ευθύνες έχουν και άλλοι επαγγελματίες όπως: Γιατροί, ∆ικηγόροι, , 
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, Σύμβουλοι Πληροφορικής, Εργαστήρια, Τεχνικοί Ασφαλείας Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ασφαλιστές, 
Εκτιμητές – Πραγματογνώμονες, κλπ.).

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;

Κατά βάση, αποζημιώνει αξιώσεις για υλική ζημιά, σωματική βλάβη, θάνατο, άμεση ή έμμεση χρηματική απώλεια, ηθική βλάβη 
κλπ., που προκύπτουν από λάθος ή παράλειψη κατά την άσκηση του επαγγέλματος (Μελέτη, Επίβλεψη, Υπηρεσίες Συμβούλου). 
Επίσης, καλύπτει έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας. Και φυσικά νομικές – δικαστικές δαπάνες 
εφόσον η υπόθεση διευθετηθεί εξωδικαστικά ή δικαστικά.
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Γιατί η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης να θεωρείται τώρα ακόμη περισσότερο απαραί-
τητη;

Υπάρχει η αντίληψη σε ορισμένους ότι «δεν χρειαζόμαστε ασφάλιση. Αν μας τύχει μια ζημιά έχουμε την οικονομική ευχέρεια να 
την καλύψουμε από μόνοι μας». Η αντίληψη αυτή είναι αντικειμενικά Λάθος. Γιατί, με απλούς υπολογισμούς αποδεικνύεται ότι 
το κόστος κάλυψης μιας πιθανής ζημιάς «εξ ιδίων» είναι ασύγκριτα πολλαπλάσιο από το κόστος της ασφάλισης. Σε περιόδους 
όμως οικονομικής δυσπραγίας, είναι σκόπιμο να επισημανθεί πως η όποια «ευχέρεια» δεν υπάρχει και μια ενδεχόμενη ζημιά 
μπορεί να είναι καταστροφική για τον επαγγελματία (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση).

Επιπλέον, η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη δεν είναι όπως π.χ. η φωτιά για τον κίνδυνο της οποίας θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι «έχουμε πάρει όλα τα αναγκαία μέσα πρόληψης και καταστολής, οπότε δεν χρειαζόμαστε ασφάλιση». Ο κάθε Μηχανικός 
Μελετητής – Σύμβουλος, όπως και ο κάθε Επαγγελματίας, μπορεί να δεχθεί έστω και αναίτια ή κακόβουλα, αγωγή αποζημίωσης 
για βλάβη που απορρέει από την επαγγελματική ευθύνη του. Είναι γνωστό πως η διευθέτηση παρόμοιων περιπτώσεων είναι μια 
επίπονη διαδικασία με «μακριά ουρά»! Και μόνο το κόστος υπεράσπισης μιας τέτοιας αγωγής μπορεί να κάμψει οικονομικά τον 
επαγγελματία. Πόσο μάλλον η αποζημίωση που τυχών κληθεί να καταβάλλει. Γιατί, αντίθετα με τις υλικές ζημίες π.χ. από φωτιά 
ή από αυτοκινητικό ατύχημα των οποίων το κόστος μπορεί να υπολογιστεί αντικειμενικά, η φύση και το ύψος της αποζημίωσης 
για επαγγελματική ευθύνη έχει πολλές υποκειμενικές παραμέτρους ή καθορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου.

Είναι ανάγκη να δούμε τα πράγματα αντικειμενικά, με τη δέουσα ευρύτητα. Σε ένα οικονομικό - επιχειρηματικό περιβάλλον που 
αλλάζει και «σκληραίνει», η Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης δεν είναι «πολυτέλεια» αλλά «επένδυση» . Επένδυση που η 
οικονομική κρίση αλλά και οι ευρύτερες θεσμικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς (Απελευθέρωση Επαγγελμάτων, Προστασία 
Καταναλωτή κλπ.), καθιστούν απολύτως αναγκαία και στη χώρα μας

Παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που καλύπτονται από την 
εν λόγω ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αρχιτέκτονα/μηχανικού:

1. Σε περίπτωση λανθασμένης μελέτης κατά την εξέταση του υπεδάφους ή κατά τον υπολογισμό της στάθμης της θάλασσας 
ή για την εξακρίβωση της στάθμης του νερού κατά την εκσκαφή, ή για την κατασκευή λεκάνης αποστράγγισης, η εν λόγω 
ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τις υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν λόγω των 
εσφαλμένων υπολογισμών του από την εισροή νερών στο υπόγειο του κτιρίου.

2. ∆ιαπιστώνεται ότι λόγω λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού η οροφή ενός βιομηχανικού κτιρίου, στο οποίο κατασκευ-
άζεται ηλεκτρικός εξοπλισμός, αρχίζει να στάζει. Το νερό της βροχής ακολούθως διαρρέει από την οροφή και προξενεί ζη-
μιές στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τις 
ζημίες που προκλήθηκαν λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού του τόσο στην οροφή του κτιρίου όσο και στο εξοπλισμό του.

3. Σε περίπτωση λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σκάλας, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτο-
να / μηχανικού για τυχόν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο) που μπορεί να υποστεί διερχόμενο πρόσωπο 
λόγω του κατασκευαστικού λάθους της σκάλας.

4. Σε περίπτωση λανθασμένης μελέτης ηλεκτρικού δικτύου, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει τις ζημίες που μπορεί να προκύ-
ψουν εξ αυτής τόσο στο ίδιο το κτίριο όσο και σε γειτονικά κτίρια.

5. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει επιπλέον τυχόν εσφαλμένο σχεδιασμό δικτύου αποχέτευσης και τις ζημίες που μπορεί να προ-
κύψουν εξ αυτού του λόγου (όπως είναι π.χ. η αλλαγή σωληνώσεων των κτιρίων που επηρεάζονται από τον λανθασμένο 
σχεδιασμό).

6. Σε περίπτωση κατάρρευσης συγκροτήματος κτιρίων λόγω λανθασμένης μελέτης, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την αξία 
των κτιρίων ή το κόστος της εκ νέου ανέγερσης όλων των κτιρίων.
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Τι πρέπει να προσέξουμε σε ένα ασφαλιστήριο

Το πλέον βασικό είναι η αξιοπιστία του Ασφαλιστή ο οποίος είναι υπόλογος για την ποιότητα του Ασφαλιστηρίου (αρτιότητα και πληρότητα 
της κάλυψης, διαδικασία διευθέτησης της υποσχόμενης αποζημίωσης) και την αποφυγή αυτού που λέμε «ψιλά γράμματα» ή καταχρηστι-
κές εξαιρέσεις, όπως:

• Περίοδος αναδρομικής κάλυψης – προσέξτε να μην ‘’την ξεχάσουν’’ οι Ασφαλιστές σας, γιατί πιθανό να υπάρξει πρόβλημα, αν δεν 
την έχετε.

• Το αφαιρετέο ποσό είναι το ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος από την τσέπη του πριν τον καλύψει το ασφαλιστήριο. Πολλές ασφα-
λιστικές δινουν χαμηλότερο ασφάλιστρο από άλλες, αλλά δίνουν ψηλότερο αφεραιτεο ποσό.

• Μη κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που ανάγονται σε «περιπτώσεις με μεγάλη πιθανότητα να συμβούν»!

• Ρητή αναφορά πως το Ασφαλιστήριο αποζημιώνει μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης! (Σημείωση: Είναι προφανές πως 
ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να περιμένει επί σειρά ετών για να τον καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο μεταξύ, ο Ασφαλισμένος θα 
συνεχίζει να είναι υπόδικος και θα πληρώνει ασφάλιστρα!)

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές πως η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι απαραίτητη και πρέπει να την προσεγγίζουμε 
σωστά και με λογικό / χαμηλό κόστος. Και, το κυριότερο, με ένα άρτιο και ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο να πείθουμε για την αξιοπιστία 
του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
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H Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών μπορεί

να λεχθεί ότι είναι η ασφαλιστική

προστασία έναντι δυσαρεστημένων πελατών.

Καλύπτει πραγματικά, και ισχυριζόμενα 

επαγγελματικά λάθη και πράγματα που ίσως 

έχετε παραβλέψει.  Ακόμα κι αν είστε πάντα 

σωστός, υπάρχει περίπτωση  να έχετε έναν

πελάτη που θα σας μηνύσει ισχυριζόμενος 

ότι υπέστη οικονομική απώλεια ως

αποτέλεσμα της εργασίας σας, και θα πρέπει 

να υπερασπίσετε τον εαυτό σας. Εδώ

είναι που χρειάζεστε την Ασφάλιση

επαγγελματικής ευθύνης, και έναν

Ασφαλιστή δίπλα σας που καταλαβαίνει

το επάγγελμα σας
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Chartered Insurer

Ο Σάββας Χριστοφόρου είναι  ∆ιευθύνων

Σύμβουλος  στην εταιρεία Insurancelink.

Έχει σπουδάσει στο  American College of 

Financial Services στην Αμερική και του 

έχει απονεμηθεί ο τίτλος Chartered Life 

Underwiter (CLU). Είναι  κάτοχος πτυχίου

πολιτικού Μηχανικού (Bsc Civil Engineering), 

και μεταπτυχιακού στην διοίκηση επιχειρήσεων

(M.B.A) από το Πανεπιστήμιο του  New 

Haven της Αμερικής. Είναι  κάτοχος  του 

τίτλου Fellow  (LUTCF), από το αμερικανικό

επαγγελματικό σώμα Life Underwriters 

Training Council, και Fellow (FLMI) από το 

επίσης αμερικανικό επαγγελματικό σώμα Life 

Management Institute. 

Έχει διδάξει στην Αμερική στο Life 

Underwriters Training Council και του έχει 

απονεμηθεί και ο τίτλος του Moderator,

καθώς επίσης και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο

Κύπρου τα μαθήματα για την απόκτηση του 

επαγγελματικού τίτλου (LUTCF) και για την 

απόκτηση του πιστοποιητικού για την άσκη-

ση του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού

Σύμβουλου (Π.Β.Α.Κ). Από τις  τάξεις  έχουν 

περάσει  κορυφαίοι ασφαλιστές και στελέχη 

από τις μεγαλύτερες  ασφαλιστικές εταιρείες 

στην Κύπρο. 

Έχει  εργαστεί για πολλά χρόνια στην Αμερική

που θεωρείται η πιο ανεπτυγμένη ασφαλιστική

βιομηχανία, και συγκεκριμένα στην απο-

καλούμενη πρωτεύουσα των ασφαλίσεων

του κόσμου το Hartford στην πολιτεία 

Connecticut, σε διάφορους κολοσσούς της 

Ασφαλιστικής βιομηχανίας και έχει μελετήσει 

τα Ασφαλιστικά θέματα από πρώτο χέρι.

Στην εταιρεία Insurancelink εργάζεται 

σαν Ασφαλιστικός Σύμβουλος, (Chartered 

Insurer), και παρέχει επαγγελματικές

συμβουλές σε επιλεγμένα άτομα και επιχει-

ρήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σύντομο
Βιογραφικό



like | connect | follow | watch

Insurancelink Cyprus

Σαρώστε τον κωδικό με το smartphone σας 
για να έχετε τα στοιχεία μας ηλεκτρονικά

www.insurancelinkcyprus.com

Worldwide EXPERIENCE you can COUNT ON...

    Address: 10 Navarinou Street Ayios Andreas, 1100 Nicosia, Cyprus

    Pancyprian Phone: 700 88 88 3

    Phone: +357 22 26 77 33

    Fax: +357 22 02 77 18

    e-mail: info@insurancelinkcyprus.com


