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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

INSURANCE SPECIALIST 
 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε 
θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Περιγράφει με ολοκληρωμένο τρόπο έννοιες σχετικά με την Ασφαλιστική Νομοθεσία και Δίκαιο, τα Μαθηματικά και τη 

Θεωρία Πιθανοτήτων.  

 Αναγνωρίζει τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών συμβολαίων ανάλογα με τα είδη τους και τη μορφή 

τους (π.χ. κινδύνων ζωής, περιουσίας, ατομικά/ομαδικά). 

 Αναλύει με επάρκεια τις διαφοροποιήσεις των βασικών ασφαλιστικών εννοιών και παροχών αναλόγως της μορφής τους. 

 Αναπαράγει βασικές έννοιες της λογιστικής και της οικονομικής επιστήμης. 

 Παρουσιάζει τις βασικές αρχές marketing και της προώθησης πωλήσεων. 

 Αναλύει τις αρχές οργάνωσης του δικτύου πωλήσεων στον ασφαλιστικό κλάδο. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Αξιολογεί ερωτήματα για την ανάληψη κινδύνων που καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. 

 Εκτιμά και διακανονίζει Ζημιές-Αποζημιώσεις ανάλογα με το είδος και τις καλύψεις ενός συμβολαίου.   

 Χειρίζεται μετατροπές/ακυρώσεις ατομικών ή/και ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων ανάλογα με τους όρους τους.  

 Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου, τα πληροφοριακά συστήματα Επεξεργασίας Κειμένου, Υπολογιστικών 

Φύλλων, Βάσεων Δεδομένων, Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, καθώς και το Διαδίκτυο.  

 Αναλύει με ευχέρεια ασφαλιστικά προγράμματα με σκοπό την πώλησή τους. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, πολιτικές και κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 

 Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα της επιχείρησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών 

για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της επιχείρησης. 

 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων της επιχείρησης. 

 Αντιμετωπίζει θετικά και συνεργάζεται με πελάτες, συνεργάτες και εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου. 
 

4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες του ασφαλιστικού χώρου. 

Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 
39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει. 
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5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση 

του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί 
στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)  

Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Εισαγωγή στην ασφάλιση, Μαθηματικά, Οικονομικά μαθηματικά, Γενικές αρχές δικαίου, Γενική λογιστική, Αγγλικά 
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,Χρήση Η/Υ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Θεωρία πιθανοτήτων, Ασφαλίσεις κατά ζημιών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Αρχές οικονομικής, Ασφαλιστική νομοθεσία και 
δίκαιο, Δίκαιο των εταιριών, Μarketing Ι,ΙΙ, Ασφαλιστικά μαθηματικά, Στατιστική, Ανάλυση ισολογισμού, Προσωπικές 
ασφαλίσεις, Underwriting / Αντασφάλιση, οργάνωση και διοίκηση ασφαλιστικών εταιριών, Πωλήσεις ασφαλειών.  

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 
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