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Θέµα:

Προκήρυξη πρόσληψης α) τριάντα οκτώ (38) ατόµων, Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και β) πέντε (5)
∆ικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α).

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 65/2-10-2006
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. α) Του άρθρου 10 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής
ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 17, 18, 19, 25, 26 και 28 του Π.∆. 20/2006 (ΦΕΚ 17 Α΄ /7-2-2006,)
«Οργανισµός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».
2. Την µε αριθµ.16184/Β463/12-4-2006 (ΦΕΚ 515 Β’/25-4-2006) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία καθορίζονται οι αµοιβές του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού και των δικηγόρων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.).
3. Του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.∆. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-8-1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆ του ∆ηµοσίου,
ΝΠ∆∆, κλπ».
5. Την µε αριθµό ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ.4.5/447/7135/19-9-2006 «Έγκριση πρόσληψης α) τριάντα οκτώ
(38) ατόµων, Ειδικό Προσωπικό, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και β)
πέντε (5) ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
(ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)» Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθµ. 55/1998 ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/Α/12-11-1998) όπως ισχύει.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Την πλήρωση στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ν.Π.∆.∆.) τριάντα
οκτώ (38) θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εσωτερικοί Ελεγκτές
Ειδικός επί Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών θεµάτων
Αναλογιστές
Οικονοµολόγοι ειδικοί στην επιστήµη της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Οικονοµολόγοι ειδικοί στην επιστήµη Λογιστικής-Προτύπων
Οικονοµολόγοι ειδικών επί των Επενδύσεων
Οικονοµολόγοι
Νοµικοί
Στατιστικολόγοι
Ειδικούς στην Επιστήµη της Πληροφορικής
Ειδικοί επί Θεµάτων Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης

άτοµα τρία (3)
» ένα (1)
» οκτώ (8)
» τέσσερα (4)
» τέσσερα (4)
» δύο (2)
» δύο (2)
» πέντε (5)
» δύο (2)
» τρία (3)
» τέσσερα (4)

Καθώς και πέντε (5) θέσεων δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής.
2.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή και πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τον όρο όµως ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.
β) Να έχουν εκπληρώσει, οι άνδρες, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικασθεί
τελεσίδικα για λιποταξία (άρθρο 5 Υ.Κ.).
γ) Να µην έχουν κώλυµα από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 5,7, 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.2683/1999) ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψης, δηλαδή:
i) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή,
ii) να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήµατα της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
iii) να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε,
iv) να µην έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και δεν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,
v) να µην τελούν είτε υπό στερητική είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση είτε
υπό συνδυασµό των δύο προηγούµενων,
vi) να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠ∆∆, ΟΤΑ ή
ΝΠΙ∆ του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 ως ισχύει, ή από ΝΠΙ∆ του άρθρου 1
παρ.3 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης
ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε
υπαιτιότητα του εργαζοµένου εκτός αν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
δ) Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να ασκήσουν
τα καθήκοντά της συγκεκριµένης θέσης στην οποία θα προσληφθούν.
ε) Να έχουν τα εξής προσόντα :

A. Εσωτερικοί Ελεγκτές τρία (3) άτοµα
Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Εσωτερικοί Ελεγκτές απαιτούνται α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο
οικονοµικής ή διοικητικής κατεύθυνσης, β) Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος σε
Εσωτερικό Έλεγχο, γ) Επιθυµητός ο επαγγελµατικός τίτλος ACCA (Association of
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Chartered Certified Accountants), CIA (Certified Internal Auditors), CFA (Chartered
Financial Analysts), δ) ∆ιετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία σε υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου, ε) Άριστη γνώση µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου, στ) Άριστη ή πολύ καλή
γνώση µιας ξένης γλώσσας, ζ)Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.
B. Ειδικός επί Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών θεµάτων ένα (1) άτοµο
Για την πλήρωση της θέσης ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνεται ως
Ειδικός επί Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών θεµάτων απαιτούνται α) Πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµο της αλλοδαπής νοµικών ή οικονοµικών σπουδών, β) Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών συναφής προς το γνωστικό αντικείµενο της οικείας θέσης, γ) Άριστη ή πολύ καλή
γνώση µιας ξένης γλώσσας, ε) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.

Γ. Αναλογιστές οκτώ (8) άτοµα
Γ1. Αναλογιστές τέσσερα (4) άτοµα: Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού που προσλαµβάνονται ως Αναλογιστές απαιτούνται α) άδεια άσκησης
επαγγέλµατος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά το Π.∆. 56/1985 όπως ισχύει,
επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος στην Αναλογιστική επιστήµη ή σε συναφές προς την
ασφάλιση αντικείµενο, β) ∆ιετής τουλάχιστον προϋπηρεσία, ως αδειούχοι αναλογιστές, στο
ανάλογο αντικείµενο σε ασφαλιστική εταιρία, εταιρία συµβούλων, ελεγκτική εταιρία ή σε
εποπτική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, γ) Άριστη γνώση µηχανογραφικών
εφαρµογών γραφείου, δ) άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση
αγγλικής, ε) Επιθυµητός ο τίτλος ή εξειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη στ) Θα
συνεκτιµηθεί, η εµπειρία και η γνώση σε «Τεστ επάρκειας των τεχνικών αποθεµάτων» και
της «Φερεγγυότητας ΙΙ» καθώς και η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.
Γ2. Αναλογιστές-Πτυχιούχοι θετικών επιστηµών τέσσερα (4) άτοµα. Για την πλήρωση των
θέσεων αυτών απαιτούνται α) Πτυχίο Μαθηµατικού τµήµατος Πανεπιστηµίου είτε της
ηµεδαπής είτε της αλλοδαπής, εφόσον η ισοτιµία του έχει αναγνωρισθεί από τις
αρµόδιες ελληνικές αρχές ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµης Σχολής της
αλλοδαπής, της οποίας η ισοτιµία έχει αναγνωρισθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές,
εφόσον διδάχθηκε σ' αυτή σαν κύρια µαθήµατα, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δύο
ετών, διαφορικό και ολοκληρωτικό λογ/σµό, γραµµική άλγεβρα, θεωρία πιθανοτήτων
και µαθηµατική στατιστική και πέτυχε στις σχετικές εξετάσεις των µαθηµάτων αυτών,
συνεκτιµωµένης της επιτυχούς εξέτασης µαθηµάτων ή της παρακολούθησης αυτών, που
προβλέπονται στο Π∆ 56/29.1.1985 (ΦΕΚ τ.Α΄ 21/21.2.1985, β) Τουλάχιστον δύο χρόνια
προϋπηρεσία σε αναλογιστικό αντικείµενο σε ασφαλιστική εταιρία, εταιρία συµβούλων ή
ελεγκτική εταιρία ή σε εποπτική αρχή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, γ) Επιθυµητός ο
µεταπτυχιακός τίτλος στην Αναλογιστική επιστήµη ή σε συναφές προς την ασφάλιση
αντικείµενο, δ)Άριστη γνώση µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου, ε) Άριστη ή πολύ
καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση αγγλικής, στ)Θα συνεκτιµηθεί η γνώση
µίας δεύτερης γλώσσας.
∆. Οικονοµολόγοι ειδικοί στην επιστήµη της Ιδιωτικής Ασφάλισης τέσσερα (4) άτοµα

Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Οικονοµολόγοι ειδικοί στην επιστήµη της Ιδιωτικής Ασφάλισης απαιτούνται α) Πτυχίο ή
δίπλωµα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισοτίµου της
αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο ασφαλιστική ή οικονοµικής κατεύθυνσης, β)
Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος καθώς η παρακολούθηση σεµιναρίων στα
χρηµατοοικονοµικά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, γ) Τριετής τουλάχιστον εργασιακή
εµπειρία σε οικονοµικές υπηρεσίες ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε σε εταιρίες συµβούλων
– ελεγκτών µε συµµετοχή σε τουλάχιστον τέσσερα έργα που αφορούν ασφαλιστικές
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επιχειρήσεις, είτε σε εποπτική αρχή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, δ)Άριστη γνώση µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου, ε) Άριστη ή πολύ καλή
γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση αγγλικής, στ) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας
δεύτερης γλώσσας.
Ε. Οικονοµολόγοι ειδικοί στην επιστήµη Λογιστικής-Προτύπων τέσσερα (4) άτοµα

Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Οικονοµολόγοι ειδικοί στην επιστήµη Λογιστικής-Προτύπων απαιτούνται α) Πτυχίο Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο
ασφαλιστικής ή οικονοµική κατεύθυνσης β) Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος στα
οικονοµικά καθώς και οι επαγγελµατικοί τίτλοι ( ACCA(Association of Chartered Certified
Accountants),, CFA(Chartered Certified Analysts), κλπ) όπως και η παρακολούθηση
σεµιναρίων στα χρηµατοοικονοµικά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων γ) Καλή λογιστική
επιδεξιότητα ( εξοικείωση µε το Κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και τα ∆ΛΠ/ ∆ΠΧΠ) δ) ∆ιετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία σε λογιστήριο ή
οικονοµικές υπηρεσίες ασφαλιστικής επιχείρησης ε) Άριστη γνώση µηχανογραφικών
εφαρµογών γραφείου στ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση
αγγλικής, ζ) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.
ΣΤ. Οικονοµολόγοι ειδικών επί των Επενδύσεων δύο (2) άτοµα
Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Οικονοµολόγοι ειδικών επί των Επενδύσεων απαιτούνται α) Πτυχίο Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής σε γνωστικό
αντικείµενο ασφαλιστικής ή οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης ΑΕΙ, β) Εξειδίκευση κατά
προτίµηση σε θέµατα επενδύσεων και στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη, γ) Εµπειρία και
γνώση των επενδυτικών αγορών (οµόλογα, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια, παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, προϊόντα βραχυπρόθεσµου cash management, κλπ.) τόσο για
την εγχώρια αγορά όσο και για τις αγορές του εξωτερικού (Ευρωζώνη, ΗΠΑ,
αναπτυσσόµενες αγορές, κλπ.), δ) Εµπειρία στην εφαρµογή διαδικασιών µέτρησης και
παρακολούθησης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, ε) Τριετής τουλάχιστον εργασιακή
εµπειρία σε επιχείρηση του χρηµατοοικονοµικού χώρου µε αντικείµενο συναφές µε την
διαχείριση επενδύσεων, στ)Άριστη γνώση µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου καθώς
και ευχέρεια στην χρήση συστηµάτων real time financial information (π.χ. BLOOMBERG,
REUTERS), ζ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση αγγλικής,
θ) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας
Ζ. Οικονοµολόγοι δύο (2) άτοµα

Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Οικονοµολόγοι απαιτούνται α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο οικονοµικής
κατεύθυνσης, β) Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος στα οικονοµικά, γ) Τετραετής
τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία σε οικονοµικές υπηρεσίες, δ) Άριστη γνώση
µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου, ε) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας
κατά προτίµηση αγγλικής, στ)Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας

Η. Νοµικοί πέντε (5) άτοµα
Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Νοµικοί απαιτούνται α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της
ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο Νοµικής κατεύθυνσης, β)
Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος σε Εµπορικό ∆ίκαιο ή στο ∆ίκαιο της Ιδιωτικής
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Ασφάλισης, γ) τετραετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία σε επιχείρηση του ασφαλιστικού
ή ευρύτερα του χρηµατοοικονοµικού χώρου, δ) Άριστη γνώση µηχανογραφικών εφαρµογών
γραφείου, ε) Άριστη ή Πολύ καλή γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, στ)Θα
συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.
Θ. Στατιστικολόγοι δύο (2) άτοµα
Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
στατιστικολόγοι απαιτούνται α) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής
ή ισότιµου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο οικονοµικής κατεύθυνσης ή στα
µαθηµατικά β) Μεταπτυχιακός τίτλος στη στατιστική, γ) Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια
εργασιακή εµπειρία σε γνωστικό αντικείµενο της οικείας θέσης, δ) Άριστη γνώση
µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου καθώς και µηχανογραφικών στατιστικών πακέτων,
ε) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά προτίµηση αγγλικής, στ) Θα
συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.
Ι. Ειδικούς στην Επιστήµη της Πληροφορικής τρία (3) άτοµα

Για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, απαιτούνται α)
πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισοτίµου
της αλλοδαπής, β) Τριετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία κατά προτίµηση σε ανάλογη
θέση σε Ασφαλιστική Εταιρία, γ)Εµπειρία σε ανάπτυξη και σχεδιασµό εφαρµογών σε
περιβάλλον Rdbms(Relational Database), σε δίκτυα υπολογιστών, σε νέες τεχνολογίες (Web
Applications , CRM , ERP), δ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κατά
προτίµηση αγγλικής, ε) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας.
ΙΒ. Ειδικοί επί Θεµάτων Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης τέσσερις (4) άτοµα
Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνονται ως
Ειδικοί επί Θεµάτων Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης απαιτούνται α) Πτυχίο ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής κατά προτίµηση νοµικής ή οικονοµικής κατεύθυνσης,
β)Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός τίτλος, γ) ∆ιετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία σε
επιχείρηση του ασφαλιστικού ή ευρύτερα του χρηµατοοικονοµικού χώρου, δ) Άριστη
γνώση µηχανογραφικών εφαρµογών γραφείου, ε) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης
γλώσσας, στ) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση µίας δεύτερης γλώσσας
ΙΓ. ∆ικηγόροι πέντε (5)
Για την πλήρωση των ως άνω θέσεων δικηγόρων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να: α) Είναι δικηγόροι,
µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας , β) Έχουν εξειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο, που

αποδεικνύεται µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο της
αλλοδαπής ή/και µε πρακτική δικηγορική απασχόληση. γ) Έχουν ενεργό τουλάχιστον
τριετή δικηγορία µε εµπειρία κατά κύριο λόγο στο αντικείµενο των εξειδικεύσεων του
σηµείου β. Εκτός του παραπάνω κλάδου δικαίου θα συνεκτιµηθεί και τυχόν εµπειρία στο
διοικητικό δίκαιο. Η τριετής τουλάχιστον δικηγορία πρέπει να αποδεικνύεται από
πιστοποιητικό του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας και η πρακτική δικηγορική απασχόληση
και η εµπειρία όπως αναφέρονται ανωτέρω υπό (β) και (γ) πρέπει να αποδεικνύονται µε
δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συµβάσεις, καταστατικά και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
δ) Έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, στ) Θα συνεκτιµηθεί η γνώση
µίας δεύτερης γλώσσας.
3. Συστατικές επιστολές θα ληφθούν υπόψη εφόσον προέρχονται από έγκριτα πρόσωπα µε
επαγγελµατική συνάφεια µε το αντικείµενο απασχόλησης του υποψηφίου.
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4.

Οι προσλήψεις θα γίνουν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.

5.

Η ένταξη του προσλαµβανοµένου υποψηφίου στην ισχύουσα κλίµακα µισθολογίου θα γίνει
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση 16184/B463/2006 (ΦΕΚ 515 Β’/25-42006).

6. Ολόκληρο το κείµενο της Απόφασης – Προκήρυξης καθώς και το έντυπο της αίτησης των
υποψηφίων παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (9.30 - 14.00), από τα γραφεία της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγµατος, Γραφείο 817,
τηλέφωνο 210 3332782. Ολόκληρο το κείµενο της Απόφασης – Προκήρυξης καθώς και το έντυπο
της αίτησης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών (www.mnec.gr).
7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα µέχρι και σε δύο θέσεις µε χωριστές
αιτήσεις.
8. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι 31 Οκτωβρίου 2006.
9. Αντίγραφο της προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί κατά τη νόµιµη διαδικασία στα Καταστήµατα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασ. Σοφίας 15) και της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και θα δηµοσιευθεί σε περίληψη εντός πλαισίου, σε
τρείς ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθµ. Πρωτ. ………………
Ηµερ/νία
………………..

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ……………………
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ : την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
1. ΕΠΩΝΥΜΟ :

(κεφαλαία)
2. ΟΝΟΜΑ :

(κεφαλαία)
3. ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ :

4. ΟΝΟΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ:

(κεφαλαία)

(κεφαλαία)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (ηµέρα, µήνας, έτος) :
6. ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤ. ΤΑΥΤ. :
7. ΦΥΛΟ :

α.

□

ΑΝ∆ΡΑΣ

β.

□

ΓΥΝΑΙΚΑ

8. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ : Οδός ……………………………………………. αριθµός .. ….
πόλη (δήµος ή κοινότητα) …………………………………….. Τ.Κ. …………
Επαρχία : ………………………………………… Νοµός : ……………………………….
Τηλέφωνα για επικοινωνία :

…………………………………………………..

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ
Μην. ΄Ετος

ΕΩΣ
Μην. Έτος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
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ΗΜΕΡΟΜ.
ΧΟΡΗΓ.

Άλλοι κύκλοι µαθηµάτων, επιµορφώσεις, µακροχρόνια σεµινάρια καθώς και επαγγελµατικοί τίτλοι
ΑΠΟ
ΕΩΣ
Μην. Έτος Μην. Έτος

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΩΡΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΗΜΕΡ.
ΧΟΡΗΓ.

Β. Γνώση ξένων γλωσσών
ΓΛΩΣΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Γ. Άλλες γνώσεις, προσόντα ή εµπειρία που έχω και απαιτούνται από την προκήρυξη για τις
θέσεις που επιδιώκω :
1. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
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∆. Επαγγελµατική απασχόληση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ :

από

έως
µήνας

έτος

µήνας

έτος

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ : ………………………… ΘΕΣΗ : ………………………………..

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ : από

έως
µήνας

έτος

µήνας

έτος

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ : ………………………… ΘΕΣΗ : ………………………………..

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ : από

έως
µήνας

έτος

µήνας

έτος

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ : ………………………… ΘΕΣΗ : ………………………………..

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ : από

έως
µήνας

έτος

µήνας

έτος

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ : ………………………… ΘΕΣΗ : ………………………………..

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ε. ∆ηµοσιεύσεις
1. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
ΣΤ. Θεµελίωση του ενδιαφέροντος για την επιδιωκόµενη θέση :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Ζ. Συνηµµένα καταθέτω «Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα» για την υποψηφιότητά µου.
Η. Τα πρωτόγραφα των δικαιολογητικών θα κατατεθούν κατά την πρόσληψη.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
∆ηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
Επιπλέον δηλώνω ότι:
1. Έχω την ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα, ή την υπηκοότητα χώρας-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές και είµαι ανυπότακτος ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία (άρθρο 5
Υ.Κ.). (Για άντρες υποψηφίους)
3. Να µην έχουν κώλυµα από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 5,7, 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999) ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψης, δηλαδή:
i) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή,
ii) δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήµατα της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
iii)
δεν είµαι υπόδικος λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα
παραγράφηκε,
δεν έχω λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και δεν έχει
iv)
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,
v) δεν τελώ είτε υπό στερητική είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση είτε
υπό συνδυασµό των δύο προηγούµενων,
vi) δεν έχω απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠ∆∆, ΟΤΑ ή
ΝΠΙ∆ του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 ως ισχύει, ή από ΝΠΙ∆ του άρθρου 1
παρ.3 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης
ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε
υπαιτιότητα του εργαζοµένου εκτός αν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4. Είµαι υγιής και έχω την αρτιµέλεια και τη φυσική καταλληλότητα η οποία απαιτείται
για το έργο το οποίο θα εκτελώ.
Σε περίπτωση ανακρίβειας ή ψευδούς δήλωσης γνωρίζω ότι θα υποστώ τις συνέπειες
του νόµου 1599/1986 και επιπλέον ότι δεν θα προσληφθώ ή, αν έχω προσληφθεί, θα απολυθώ
χωρίς να µου καταβληθεί καµία αποζηµίωση.
Ο/Η υποψήφι…….

Ηµεροµηνία ……………………..

………………………….
(Υπογραφή)
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