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Αζήλα, 07/02/2011
Ξξνο ηα
εμεηαζηηθά & ηα εθπαηδεπηηθά
θέληξα.

Θέκα: Ρόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηεο 2ηρ Aππιλίος 2011 ησλ
ππνςήθησλ δηακεζνιαβνύλησλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε.
Παο ελεκεξώλνπκε γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβνύλησλ ζηελ
ηδησηηθή αζθάιηζε (αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ, κεζηηώλ αζθαιίζεσλ, αζθαιηζηηθώλ
πξαθηόξσλ, ζπληνληζηώλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ) ηεο 2εο Απξηιίνπ 2011, σο
αθνινπζεί:
Δμεηαζηηθά θέληξα – πξόζβαζε.
Η.- όζνλ αθνξά ην Ελληνικό Ινζηιηούηο Αζθαλιζηικών Σποςδών (Ε.Ι.Α.Σ), νη
γξαπηέο εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο αίζνπζεο, σο αθνινπζεί:
Δμεηάζεηο ςποψήθιων αζθαλιζηικών ζςμβούλων
Θηίξην Νηθνλνκηθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (πξώελ ΑΠΝΔΔ), είζνδνο από Ξαηεζίσλ
76. Πηάζε ιεσθνξείσλ θαη ηξόιετ: ΝΡΔ, ζηαζκόο ΖΠΑΞ: Ξιαηεία Βηθησξίαο. ηει. 210
9219660, θαμ 210 9219917 – e-mail: <eiasinfo@eias.gr> <eias@ath.forthnet.gr>
πεύζπλεο: πεύζπλεο: Νη θπξίεο Ρδέθε Βάξζνπ, Πνθία Πνθηθίηνπ.
Διιεληθό Ηλζηηηνύην Αζθαιηζηηθώλ Ππνπδώλ, (Δ.Η.Α.Π.) Ιεσθόξνο Ππγγξνύ 106, 5 νο
όξνθνο ηει. 210 9219660, θαμ 210 9219917 – e-mail: <eiasinfo@eias.gr>
<eias@ath.forthnet.gr> < varsou@eias.gr>

Eμεηάζεηο ςποψήθιων ειδικών καηηγοπιών (ππνςήθηνη κεζίηεο αζθαιίζεσλ,
αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο, ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ).
Διιεληθό Ηλζηηηνύην Αζθαιηζηηθώλ Ππνπδώλ, (Δ.Η.Α.Π.) Ιεσθόξνο Ππγγξνύ 106, 5 νο
όξνθνο ηει. 210 9219660, θαμ 210 9219917 – e-mail: <eiasinfo@eias.gr>
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<eias@ath.forthnet.gr>
Πνθία Πνθηθίηνπ.

varsou@eias.gr> πεύζπλεο: Νη θπξίεο Ρδέθε Βάξζνπ,

ΗΗ.- όζνλ αθνξά ην Πανεπιζηήμιο Πειπαιά Αηηικήρ, νη γξαπηέο εμεηάζεηο ζα
δηεμαρζνύλ ζην Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά, νδόο Θαξανιή θαη Γεκεηξίνπ 80, η.θ. 18534,
Ξεηξαηάο. πεύζπλνο ν επίθνπξνο θαζεγεηήο θ. Γεώξγηνο Ξηηζέιεο, ηει: 210 41 42
026, θαμ: 210 41 42 340, email: <pitselis@unipi.gr>
ΗΗΗ.- όζνλ αθνξά ην Επεςνηηικό Πανεπιζηημιακό Ινζηιηούηο ηος
Πανεπιζηήμιος Μακεδονίαρ (Ε.Π.Ι), νη γξαπηέο θαη νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζα
δηεμαρζνύλ ζην Δξεπλεηηθό Ξαλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλσλ Νηθνλνκηθώλ
θαη Θνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Ξαλεπηζηήκηνπ Καθεδνλίαο, Δγλαηία 156, η.θ. 540 06,
Θεζζαινλίθε. Ρει: 2310 89 17 96, θαμ: 2310 83 22 02, email uri@uom.gr.
πεύζπλνο ν θαζεγεηήο θ. Διεπζέξηνο Πθαιίδεο.
΄Ωξα πξνζέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ:
εμεηάζεσλ, σο αθνινπζεί:

Μιζή ώπα ππιν ηελ ώξα δηεμαγσγήο ησλ

΄Ωξεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ:
α.- 11.00 γηα ηνπο ππνςήθηνπο αζθαιηζηηθνύο ζπκβνύινπο - (δηάξθεηα γξαπηώλ
εμεηάζεσλ - 2 ώξεο)
β.- 14.00 γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο (κεζίηεο, πξάθηνξεο, ζπληνληζηέο) – (δηάξθεηα
γξαπηώλ εμεηάζεσλ 1 ώξα θαη 30 ιεπηά).
Οι πποθοπικέρ εξεηάζειρ ησλ ππνςήθησλ ησλ εμεηαζηηθώλ θέληξσλ Δ.Η.Α.Π θαη
Ξαλεπηζηήκηνπ Ξεηξαηά ζα δηεμαρζνύλ ζην πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο
θαη Λαπηηιίαο, (πξώελ Αλάπηπμεο), ζηελ Ξιαηεία Θάληγγνο, ζηελ αίζνπζα κε αξηζκό
611, ζηνλ 6ν όξνθν, ζηιρ 11 ηο ππωί, (νη ππνςήθηνη αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη) θαη
ζηιρ 2 ηο μεζημέπι (νη ππνςήθηνη κεζίηεο αζθαιίζεσλ, αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο θαη
ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ). Νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ησλ ππνςήθησλ
ηνπ εμεηαζηηθνύ θέληξνπ ΔΞΗ Καθεδνλίαο ζα δηεμαρζνύλ ζην ΔΞΗ Καθεδνλίαο ζηηο σο
άλσ ώξεο αληίζηνηρα.
Νη ώξεο πξνζέιεπζεο ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ απζηεξά πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ
θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία.
1.

Δηδηθή ζήκαλζε ζηελ θεληξηθή είζνδν θάζε εμεηαζηηθνύ θέληξνπ ζα θαηεπζύλεη
ηνπο ππνςήθηνπο ζηηο αίζνπζεο.

2.

Γηα ηελ είζνδν ησλ ππνςήθησλ ζηηο αίζνπζεο ησλ εμεηάζεσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηαπηόηεηαο ζηηο γξακκαηείεο. Από ηνπο ππνςήθηνπο ζα
δεηείηαη ε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην. Πε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο δελ
δηαζέηεη νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ, δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο.
Αθνύ ειεγρζεί ε ηαπηόηεηα θαη ν ππνςήθηνο ππνγξάςεη ζηε ζρεηηθή νλνκαζηηθή
θαηάζηαζε, ζα ιακβάλεη από ηε γξακκαηεία ην ηεηξάδην απαληήζεσλ πνπ ηνπ
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αληηζηνηρεί. Ππγθεθξηκέλα, νη ππνςήθηνη αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη ζα παίξλνπλ
ηεηξάδην ρξώκαηνο πξάζηλνπ, ελώ νη ππνςήθηνη ησλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ
(πξάθηνξεο, ζπληνληζηέο, κεζίηεο) ζα παίξλνπλ ηεηξάδην ρξώκαηνο ξνδ.
Κεηά ηελ εγγξαθή ζηε γξακκαηεία, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα κπνπλ ζηελ
αίζνπζά ηνπο θαη λα παξακείλνπλ εθεί έσο όηνπ παξαδώζνπλ ην ηεηξάδην
απαληήζεσλ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ είζνδνο ζηηο αίζνπζεο
εμεηάζεσλ ρσξίο πξνεγνύκελε εγγξαθή ζηε γξακκαηεία απαγνξεύεηαη.
3.

Νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα έρνπλ καδί ηνπο ζηπιό (καύξν ή κπιε), κνιύβη θαη
γνκνιάζηηρα. Πεκεηώλεηαη όηη ηπρόλ ρξήζε ρξσκαηηζηώλ κειαληώλ ή ζήκαλζε ηνπ
ηεηξαδίνπ απαληήζεσλ κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν αλαγλώξηζεο απνθιείεη ην
γξαπηό από ηε βαζκνιόγεζε.

4.

Κεηά ηελ είζνδν ζην ρώξν ησλ εμεηάζεσλ νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα
απελεξγνπνηήζνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, ηα νπνία ζε θακκία πεξίπησζε δελ
πξέπεη λα βξίζθνληαη επάλσ ζην ζξαλίν. Δπίζεο νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα
θέξνπλ βηβιία, ζεκεηώζεηο γξαπηέο ή άιινπ είδνπο βνεζήκαηα. Κπνξνύλ λα
έρνπλ καδί ηνπο έλα ζεξκόο ή κηα κηθξή θηάιε κε λεξό. Ρν θάπληζκα εληόο ησλ
αηζνπζώλ απαγνξεύεηαη.

5.

Ν ρξόλνο εμέηαζεο αξρίδεη αθνύ δνζνύλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ νκαιή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηαλεκεζνύλ ηα ζέκαηα ζε όινπο ηνπο ππνςεθίνπο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπνληαη εξσηήζεηο επί ηεο νπζίαο ησλ ζεκάησλ.
Ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε αλαγξάθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ν ρξόλνο έλαξμεο θαη
ιήμεο ηεο εμέηαζεο. Γεθαπέληε (15) ιεπηά πξηλ από ηε ιήμε νη εμεηαδόκελνη
εηδνπνηνύληαη ζρεηηθά.
Ζ έμνδνο από ηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ απαγνξεύεηαη πξηλ από ηελ παξέιεπζε κηαο
ώξαο από ην ρξόλν έλαξμεο.

6.

Ζ απνζηνιή ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν
(email), κε ππνρξεσηηθή επηβεβαίσζε ιήςεο. Πε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ε
απνζηνιή ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε fax.

7.

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο νη επηηεξεηέο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από
ππνςήθην λα αιιάμεη ζέζε. Νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα αθνινπζνύλ ηηο
ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηώλ.

8.

Νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ
απαληήζεσλ σο πξόρεηξν, ζεκεηώλνληαο ζην πάλσ κέξνο ησλ ζειίδσλ απηώλ ηελ
έλδεημε «πξόρεηξν».

9.

Όζνλ αθνξά ππνςήθην, πνπ ρξεζηκνπνηεί θηλεηό ηειέθσλν ή βνεζήκαηα ή
επηθνηλσλεί κε άιινπο ππνςήθηνπο ή ζέηεη ζην απαληεηηθό ηεηξάδην ζεκεία
αλαγλώξηζεο θαη γεληθά δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ή νδεγίεο ησλ
επηηεξεηώλ ή δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή δνιηεύεηαη γεληθά ηελ εμέηαζε, πξνβιέπεηαη
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αθαίξεζε ηνπ ηεηξαδίνπ απαληήζεσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν επηηεξεηήο ζα
κνλνγξάθεη ην ηεηξάδην απαληήζεσλ, ζεκεηώλνληαο ηελ έλδεημε «Αληηγξαθή» ή
«Σξεζηκνπνίεζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ» θαη ν ππνςήθηνο ζα απνβάιιεηαη.
10. H έμνδνο από ηελ αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ε επάλνδνο γηα ηε
ζπλέρηζή ηεο απαγνξεύνληαη. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί σζηόζν λα
επηηξαπεί νιηγόιεπηε θαηά ηελ θξίζε ησλ επηηεξεηώλ έμνδνο εμεηαδόκελνπ θαη
επηζηξνθή κε ζπλνδεία επηηεξεηή.
11. Ξξηλ απνρσξήζεη νξηζηηθά από ηελ αίζνπζα ν ππνςήθηνο παξαδίδεη ην ηεηξάδην
απαληήζεσλ θαη ην θύιιν εξσηήζεσλ θαη ππνγξάθεη ζε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε.
Ν επηηεξεηήο, πνπ παξαιακβάλεη ην ηεηξάδην, ζθξαγίδεη κε εηδηθό απηνθόιιεην ηα
ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ – ελώπηόλ ηνπ – θαη ζηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο
απνρσξεί.
12. Κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ παξακείλεη ζηελ
αίζνπζα νθείινπλ λα ζηακαηήζνπλ λα γξάθνπλ – αλεμάξηεηα από ην αλ έρνπλ
νινθιεξώζεη ηηο απαληήζεηο ηνπο - θαη λα πεξηκέλνπλ ηελ θαζνδήγεζε ησλ
επηηεξεηώλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ απαληεηηθώλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ θύιισλ
εξσηήζεσλ.
13. Δπηηεξεηέο: ΄Νζνη ρξεηάδνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λόκηκεο δηεμαγσγήο ησλ
εμεηάζεσλ.
14. Ρα ηεηξάδηα δηαγσληζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο εμεηάζεηο θαη ζα ζαο
απνζηαινύλ, ζα θέξνπλ ζην εμώθπιιν ην ινγόηππν ηνπ πνπξγείνπ θαη ηα κελ
πξάζηλα ηηο ιέμεηο ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΩΛ ΠΚΒΝΙΩΛ σο
θαη ηε ιέμε Ζκεξνκελία, ε νπνία ζα ζπκπιεξσζεί ρεηξόγξαθα από ηνπο
ππνςήθηνπο, ηα δε ξνδ ηηο ιέμεηο ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΗΓΗΘΩΛ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ, ηηο ιέμεηο Θαηεγνξία δηακεζνιάβεζεο, ε νπνία ζα ζπκπιεξσζεί
ρεηξόγξαθα από ηνπο ππνςήθηνπο σο θαη ηε ιέμε Ζκεξνκελία, ε νπνία επίζεο ζα
ζπκπιεξσζεί ρεηξόγξαθα από ηνπο ππνςήθηνπο.
Ρν νλνκαηεπώλπκν θαη ην παηξώλπκν ησλ ππνςήθησλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ
εμώθπιινπ ζα ζπκπιεξσζνύλ επίζεο από ηνπο ίδηνπο.
15. Απνζηνιή γξαπηώλ ζην πνπξγείν θαη βαζκνινγία – Δπηζηξνθή
αρξεζηκνπνίεησλ θαη αρξεζηεπκέλσλ ηεηξαδίσλ.
Κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ ηα γξαπηά (ηεηξάδηα), κε θαιπκκέλα ηα νλόκαηα,
ζα απνζηέιινληαη ακέζσο – απζεκεξόλ – ζηελ Αζήλα, κε απόδεημε, ζην
πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο (πξώελ Αλάπηπμεο),
Ρερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνύλησλ, όπνπ ζα γίλεη
ε βαζκνιόγεζή ηνπο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Ρα ηεηξάδηα, πνπ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπλνδεπόκελα από ζεκείσκα ππνγεγξακκέλν από ηνλ
ππεύζπλν ηνπ εμεηαζηηθνύ θέληξνπ ζα απνζηέιινληαη καδί κε ηα σο άλσ γξαπηά.
Πην σο άλσ ζεκείσκα ζα αλαιύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηεηξαδίσλ
δηαγσληζκνύ, όπσο: ‘’Ξαξειήθζεζαλ π.ρ. 1.000 ηεηξάδηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 800,
ππόινηπν 200, εθ ησλ νπνίσλ 10 αρξεζηεπκέλα’’, θαζώο ζα επηζηξέθνληαη θαη
ηπρόλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αρξεζηεπκέλα.
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Ρα γξαπηά ησλ ππνςήθησλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζην ΔΞΗ Θεζζαινλίθεο ζα
απνζηαινύλ ζην πνπξγείν γηα δηόξζσζε θαη ίζνο αξηζκόο γξαπηώλ ππνςήθησλ
πνπ εμεηάζζεθαλ ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Ξεηξαηά ζα απνζηαιεί ζην ΔΞΗ
Θεζζαινλίθεο γηα επηηόπηα δηόξζσζε θαη επαλαπνζηνιή ζην πνπξγείν.
Ξέξαο βαζκνιόγεζεο: 15η Αππιλίος 2011, εκέξα Ξαξαζθεπή, ην βξαδύηεξν.
16. Βαζκνινγεηέο: Ζ βαζκνιόγεζε θάζε γξαπηνύ ζα γίλεη από δπν βαζκνινγεηέο.
Κε εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ θαζεγεηή Γεώξγηνπ Σηώηε,
ε γξακκαηέαο
Αιεμάλδξα Πθηηδή.
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