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Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα e-learning 

 

Γενικά 

Το ΕΙΑΣ, αποκλειστικός - μη κερδοσκοπικός - εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς προσφέρει, 

μέσω e-learning, στα πλαίσια των εξετάσεων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση 

γνώσεων των (αντα)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, φροντιστηριακά μαθήματα καθώς επίσης και γενικά 

επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών.  

 

  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

  Για τη συμμετοχή στην επιμόρφωση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης του ΕΙΑΣ απαιτούνται:  

- Προσωπικός υπολογιστής ή laptop με επεξεργαστή τουλάχιστον Pentium IV / 1 GHz και κύρια   μνήμη 

μεγαλύτερη από ή ίση με 1GB) 

- Σύνδεση στο Διαδίκτυο ADSL, με ελάχιστη ταχύτητα  1 Μbps   

- Πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο – πρόσφατες εκδόσεις Internet explorer, Firefox, Chrome, Safari με 

δυνατότητα ανάγνωσης αρχείων  Adobe reader, Microsoft Office και Flash Player.  

- Aπλός Εκτυπωτής laser ή Inkjet  

 

Όροι συμμετοχής 
Η εγγραφή σας στα εξ αποστάσεως Προγράμματα του ΕΙΑΣ, προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία με τους 
Όρους Συμμετοχής, που περιγράφονται παρακάτω. Σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς που δεν 
ταιριάζουν με το πλαίσιο της καλόπιστης επικοινωνίας (που προβλέπει και επιτρέπει η εκπαιδευτική 
διαδικασία) μεταξύ των χρηστών και του διδάσκοντα, το EIAΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει 
προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί τον κωδικό του χρήστη που θα δοθεί κατά την εγγραφή. Ο κωδικός 
χρήστη είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται. 
 

Πνευματική Ιδιοκτησία 

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του προγράμματος αποτελεί περιουσιακό 

στοιχείο του ΕΙΑΣ και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετατροπή, αντιγραφή, ενοικίαση, μετάδοση και 

εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. 

  

Εγγραφές & Δίδακτρα 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται με την υποβολή της αίτησης εγγραφής 

(είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: eiasinfo@eias.gr ή  με αποστολή στο fax:  + 30 210 9219917)  και την εξόφληση 

των διδάκτρων. 

       

     Το ΕΙΑΣ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καταβάλλοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια, ώστε να 

διατηρήσει το σχετικό κόστος για τους σπουδαστές, προσιτό. Τα δίδακτρα των μαθημάτων καλύπτουν όλα 

τα έξοδα εγγραφής, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, παροχής 

εκπαιδευτικού υλικού, (αυτο-αξιολόγησης), και της συνολικής διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης των 

σπουδαστών.  

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα χρεώνεται ανά μάθημα.  
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Εκπτώσεις -  Πολιτική Εκπτώσεων  

 Ειδική πολιτική διδάκτρων μπορεί να ισχύσει σε περιπτώσεις πολλαπλών εγγραφών (π.χ εταιρείες, 

τραπεζικά ιδρύματα). 

Για τα μαθήματα που αφορούν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τα Πιστοποιητικά 

Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων και 

Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, οι κωδικοί των χρηστών ισχύουν για μια εξεταστική 

διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις και εφόσον ο σπουδαστής επιθυμεί να συνεχίσει να 

παρακολουθεί το μάθημα, θα πρέπει να το δηλώσει ηλεκτρονικά στο e-mail: eiasinfo@eias.gr και να 

καταβάλει το 50% των διδάκτρων.    

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται: 

 στα γραφεία του ΕΙΑΣ μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα 

 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στην επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών 

Σπουδών»  

 ALPHA BANK,  αρ. λογ/σμού: 114-00-2786006633, IBAN: GR GR8301401140114002786006633  

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  αρ.λογ/σμού: 142/48003627, IBAN: GR 65 0110 1420 0000 1424 8003 627 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αρ. λογ/σμου: 5032013025-298, IBAN: GR 68 0172 0320 0050 3201 3025 298  

 EUROBANK, αρ. λογ/σμου: 0026.0141.47.0200566956, IBAN: GR 40 0260 1410 0004 7020 0566 956 

(Το αντίγραφο του καταθετηρίου μπορείτε να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail:  

eiasinfo@eias.gr  ή  με fax  στο +30 210 9219917). 

 

Επιστροφές διδάκτρων  

Επιστροφές διδάκτρων δεν γίνονται, μετά την έναρξη του μαθήματος.  

Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
Σε κάποια μαθήματα προβλέπεται εξεταστική διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τεστ 
αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, εκπόνηση εργασιών, συνδυασμό και των δύο ή άλλο τρόπο που θα 
επιλέξει ο διδάσκων, με στόχο την αποτίμησης της επίτευξη των μαθησιακών στόχων.   
  

Επικοινωνία – Τεχνική Στήριξη Χρηστών 
Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των σπουδαστών από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε 
μαθήματος γίνεται ηλεκτρονικά κυρίως με γραπτό μήνυμα μέσα από το περιβάλλον του προγράμματος. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης στους σπουδαστές. 
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα τεχνικής φύσεως στη λειτουργία της εφαρμογής στείλτε μήνυμα στο 
eiasinfo@eias.gr. Ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης θα σας βοηθήσει να το αντιμετωπίσετε. 
 
 

Οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΑΣ είναι:  

 Εισηγητές με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους. 

 Πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ). 

 Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικότητες του Ασφαλιστικού και    

Οικονομικού χώρου. 

 Με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης 

ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008). 

mailto:eiasinfo@eias.gr
http://www.eias.gr/
mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eiasinfo@eias.gr

