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Αζήλα, 07/02/2011 
 

 
 
 

Ξξνο ηνπο θνξείο  δηακεζνιαβεηώλ  ζηελ 
ηδησηηθή αζθάιηζε.                                                          

 
 

Θνηλνπνίεζε: Δθπαηδεπηηθά θέληξα. 

 
Θέκα: Δμεηάζεηο ππαιιήισλ δηακεζνιαβεηώλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ηεο 19ης Μαρηίοσ 
2011 - Ρξόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ  – .Α. Θ3-8010/8/8/07-ΦΔΘ 1600 Β/17/08/2007. 
 
Παο γλσξίδνπκε όηη ε Ρερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβεηώλ ζηελ 
Ηδησηηθή Αζθάιηζε, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17εο Καξηίνπ 2010 απνθάζηζε:  
 
α.- Ρελ απνζηνιή από ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ζηα αξκόδηα γξαθεία ησλ θνξέσλ 
δηακεζνιαβεηώλ ζηελ αζθάιηζε θαη όρη ζην πνπξγείν, ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (θαηαζηάζεηο, 
CD, αηηήζεηο, θσηναληίγξαθα αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, παξάβνια), ησλ ππαιιήισλ 
δηακεζνιαβεηώλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρεηηθό 
πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ζην αληίζηνηρν πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό θέληξν, ην βξαδύηεξν, 
κέρξη ηηο 13.30 κ.κ. ηεο 24ης Φεβροσαρίοσ 2011, εκέξαο Ξέκπηεο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ 
έξγνπ ησλ θνξέσλ ησλ δηακεζνιαβεηώλ θαη ηεο γξακκαηείαο  ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο, ελόςεη 
ησλ εμεηάζεσλ ηεο  19εο Καξηίνπ 2011 θαη  ηην σποβολή από ηοσς σπάλληλοσς 
διαμεζολαβηηών ζηην ιδιωηική αζθάλιζη, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο 
εμεηάζεηο ηεο 19εο Καξηίνπ 2011 ρσξίο λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο, 
ζηα αξκόδηα γξαθεία ησλ θνξέσλ δηακεζνιαβεηώλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη όρη ζην 
πνπξγείν, ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο (αίηεζε, θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη 
παξάβνιν) κέρξη ηηο 13.30 κ.κ. ηεο 24ης Φεβροσαρίοσ 2011, εκέξαο Ξέκπηεο θαη 
 
 
β.- ηελ ππνβνιή από ηνπο θνξείο δηακεζνιαβεηώλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ζηε Γξακκαηεία 
ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο, (γξαθείν 624, 6νο όξνθνο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο) ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ (θαηαζηάζεηο κε ηα 
ζηνηρεία ησλ ππνςήθησλ, CD, αηηήζεηο, θσηναληίγξαθα αζη. ηαπηόηεηαο θαη παξάβνια) ησλ 
ππαιιήισλ δηακεζνιαβεηώλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ ηνπο έρνπλ απνζηείιεη ηα 
εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο 
ηεο 19εο Καξηίνπ 2011  ρσξίο λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο, κέρξη ηελ 
7η Μαρηίοσ 2011,  εκέξα Γεπηέξα, ην βξαδύηεξν.  
 
Κε εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ θαζεγεηή Γεσξγίνπ Σηώηε,  
 
ε  γξακκαηέαο,  Αιεμάλδξα Πθηηδή.  


