Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2020
ΒΔ/μμ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα επανασχεδιάζει το
πρόγραμμα των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης, που ανεστάλη στις 09/03/2020 λόγω της πανδημίας.
Πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι η προστασία και η διαφύλαξη της υγείας όλων μας. Είναι χρέος
μας να διατηρήσουμε σε ασφαλές περιβάλλον ό,τι έχουμε δημιουργήσει, όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας. Να
συνεχίσουμε να συνδυάζουμε την θεωρία με την πράξη και να κρατάμε ζωντανό το βασικό στοιχείο της
εργασίας μας, την ανθρώπινη επαφή.
Για τον σκοπό αυτό μελετήσαμε προσεκτικά και επιλέξαμε να διεξάγουμε, σε πρώτη φάση, τα
σεμινάριά μας σε ξενοδοχειακές μονάδες με υψηλά επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και κανονισμούς, τους
οποίους με συνέπεια θα ακολουθήσουμε. Είναι ζωτική ανάγκη να προσαρμόσουμε την επαγγελματική
εκπαίδευση στις νέες συνθήκες, τηρώντας σχολαστικά τις απαραίτητες αποστάσεις και τα εξειδικευμένα
υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζουν. Φροντίζουμε για την ασφάλειά μας με πράξεις και ξεκινάμε τον
Ιούλιο:
•

στο Ηράκλειο Κρήτης, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, Υγείας 2 το
Σάββατο 04/07/2020 και την Κυριακή 05/07/2020,

•

στην Σπάρτη, στο ξενοδοχείο Mystras Grand Palace (Παλαιολόγιο), το
Σάββατο 11/07/2020 και την Κυριακή 12/07/2020,

και θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα το
πρόγραμμα των παρακάτω τριών σεμιναρίων μας.
Σεμινάριο Τομέα Α.
Θέμα: «Ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής στην Μηχανογραφική Εφαρμογή
“Τυπώνω-Πληρώνω”- Νέα εποχή: Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»,
διάρκειας 5 ωρών
Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2020-231-0059-12-100-01.
Σεμινάριο Τομέα Β.
Θέμα: «Νόμος 4583/2018 – Εποπτικό πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών
προϊόντων», διάρκειας 5 ωρών
Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2020-225-0059-11-010-01.
./..

-2Σεμινάριο Τομέα Γ.
Θέμα: «Βασικές και χρήσιμες Οικονομικές Έννοιες – Η
Διαπραγμάτευσης. Εφαρμογή στις ασφαλίσεις», διάρκειας 5 ωρών

τέχνη

της

Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2020-222-0059-13-001-01.
Υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες συνεργάτες μας στα σεμινάρια που διοργανώνουμε,
μπορούν χωρίς κανένα κόστος, να παρακολουθήσουν, να εξεταστούν και με την επιτυχή περαίωση των
σεμιναρίων να λάβουν την σχετική βεβαίωση.
Παρακαλούμε, ενημερώστε μας έγκαιρα για την συμμετοχή σας, στα τηλέφωνα 2310/492.270 &
2310/492.182 (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Δημήτριος Βαρσάμης) ή στο email: Varsamis.D@intersalonica.gr.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία των
σεμιναρίων.
Σημείωση:

Όσοι εκπαιδευόμενοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στα σεμινάρια που
παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους.

ανεστάλησαν,

