
                                                                                                           

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 

 (VETPRO) 

 

Το Επιµελητήριο Αρκαδίας εγκρίθηκε να υλοποιήσει στα πλαίσια του Leonardo Da 

Vinci το πρόγραµµα µε τίτλο:  

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - 

Χρηµατοοικονοµικό Management στους τοµείς της ασφαλιστικής 

διαµεσολάβησης και µεσιτείας». 

Αριθµός ∆ικαιούχων: 15 

∆ιάρκεια αποστολής: 1 εβδοµάδα  

Ηµεροµηνία υλοποίησης: 26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2013 

 

 Η αποστολή θα υλοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριµένα στη Λευκωσία, σε 

συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Οι συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

παραµονής τους θα παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα σεµινάρια και θα ενηµερωθούν 

για τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα τους. 

 

Τα έξοδα της αποστολής (αεροπορικά, διαµονή, µετακινήσεις κ.λπ.) θα 

καλυφθούν εξολοκλήρου από το πρόγραµµα.  

 

Το Επιµελητήριο καλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν αίτηση 

συµµετοχής στο Πρόγραµµα Leonardo da Vinci «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΜΕ 

ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- Χρηµατοοικονοµικό Management 

στους τοµείς της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης και µεσιτείας» από 3 έως 11 

Ιανουαρίου 2012.  

 

 



Οι απαραίτητες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν 

την αίτηση είναι τα εξής: 

 

I. Να είναι ενήµερα µέλη του Επιµελητηρίου Αρκαδίας (Πιστοποιητικό 

Επιµελητηριακής Κατάστασης – Αναζητείται αυτεπάγγελτα) 

II. Η δραστηριότητά τους (σύµφωνα µε τη δήλωσή τους στα µητρώα του 

Επιµελητηρίου ή στη ∆.Ο.Υ.) να σχετίζεται µε την Ασφαλιστική 

διαµεσολάβηση ή τη Μεσιτεία– Ο έλεγχος θα γίνει από τα Μητρώα του 

Επιµελητηρίου. Αν η δραστηριότητα έχει προστεθεί πρόσφατα και δεν έχει 

δηλωθεί στο Επιµελητήριο, παρακαλούµε προσκοµίστε τη ∆ήλωση 

Μεταβολής στη  ∆.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται η σχετική 

δραστηριότητα) 

III. Να υπάρχει αντίστοιχη άδεια ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή µεσίτη σε ισχύ 

(Ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από τα Μητρώα του Επιµελητηρίου) 

IV. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία) 

V. Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα 

στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τα εξής: «Θα συµµετάσχω στο πρόγραµµα 

κατάρτισης επιχειρήσεων του Επιµελητηρίου Αρκαδίας Leonardo Da Vinci 

µε κωδικό αριθµό 2012-1-GR1-LEO03-09934  για κατάρτιση ΜΜΕ στη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το χρονικό 

διάστηµα από 26/01/2013 έως 1/02/2013 στη Λευκωσία, Κύπρος». 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει από 

Τριµελή Επιτροπή του Επιµελητηρίου Αρκαδίας βάσει όλων των ανωτέρω 

αναφεροµένων δικαιολογητικών. Αν οι αιτούντες που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά υπερβαίνουν σε αριθµό τους 15, τότε θα γίνει κλήρωση για την τελική 

επιλογή των 15 συµµετεχόντων. Κάθε επιχείρηση µπορεί να υποβάλει περισσότερες 

από µία αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 15, θα επιλεγεί 

µόνον ένας συµµετέχοντας από κάθε επιχείρηση.  

 

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα υποβάλλονται στο Επιµελητήριο Αρκαδίας στη 

διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Πανός 21, 22100, Τρίπολη ή στο fax 2710233738 ή 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@arcadianet, µε την ένδειξη ‘Leonardo Da 

Vinci”  και υπόψιν της υπεύθυνης του έργου κας Ευγενίας Τζανετοπούλου. Την 

αίτηση συµµετοχής µπορείτε να τη κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα του 

Επιµελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr  ή να τη ζητήσετε από τα γραφεία του 

Επιµελητηρίου Αρκαδίας.  



Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε το 

Επιµελητήριο Αρκαδίας και την υπεύθυνη του έργου κα Ευγενία Τζανετοπούλου στα 

τηλέφωνα 2710227141-2, 2710227927 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ 


