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ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  
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Οι ενδιαφερόμενοι  να ασκήσουν το επάγγελμα του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ) θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά ( Π.Δ. 190/06 όπως ισχύει) : 
 
1. ΑΙΤΗΣΗ 
 
2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (απλή – μεγέθους ταυτότητας) 
 
3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας  
 
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ [ γραμματικές γνώσεις  απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ( για τις ισοτιμίες των τίτλων σπουδών οι 
ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , Εθν. 
Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, τηλ. 210.2709134-5). Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από 
το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.] 
 
5.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Ν.1599/86 ) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο :  
 
Α) ««ΔΔεενν  έέχχωω  κκααττααδδιικκαασσττεείί  ααμμεετταακκλλήήττωωςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  κκαακκοούύρργγηημμαα  ήή  γγιιαα  ππλληημμμμέέλληημμαα  γγιιαα  τταα  
ααδδιικκήήμμαατταα  ττηηςς  κκλλοοππήήςς,,  υυππεεξξααίίρρεεσσηηςς,,  ααππάάττηηςς,,  ππλλαασσττοογγρρααφφίίααςς,,  ααππιισσττίίααςς,,  ψψεευυδδοορρκκίίααςς,,  δδόόλλιιααςς  χχρρεεοοκκοοππίίααςς,,  
κκααττααδδοολλίίεευυσσηηςς  δδααννεειισσττώώνν,,  ττοοκκοογγλλυυφφίίααςς,,  κκααθθ΄́  υυπποοττρροοππήή  έέκκδδοοσσηη  αακκάάλλυυππττωωνν  εεππιιττααγγώώνν»»  
 
ή «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Β) «Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης» 
 
Γ) «Δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση» 
 
Δ) «Έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, 4 και 7 του Π.Δ. 
190/ 2006» . 
 
Ε) «Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. , ή υπάλληλος του ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα ή υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος 
ασφαλιστικής επιχείρησης , ή μεσίτης ασφαλίσεων, ή συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  και δεν 
οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα 
οποία έχουν καταψηφισθεί σε  βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. »    
 
6.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ 

 επί 4 τουλάχιστον έτη, ως ασκών την διεύθυνση σε  επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή μεσιτείας ή ως 
μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος ,  ως υπάλληλος 
σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας  ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή 
ασφαλιστικής  ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  ή 

 ασκεί  3 τουλάχιστον  έτη  τις δραστηριότητες που αναφέρονταιι παραπάνω  εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση 
καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους ,  σε ασφαλιστικά θέματα , ή 

 έχει εργασθεί επί  2 έτη  με οποιαδήποτε με τις προαναφερόμενες ιδιότητες , εφόσον έχει πτυχίο ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής , ή 

 έχει εργασθεί επί  1 χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας , αν έχει  μεταπτυχιακή  εκπαίδευση τουλάχιστον 
ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα , ή 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/E.05.01.20.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/N1599_1986_pr.pdf
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 έχει διατελέσει επί  2 χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι 
νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστιμκής επιχείρησης στην Ελλάδα  ή γενικός Διευθυντής 
ασφαλιστικής επιχείρησης. 

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται δεν πρέπει να έχουν παύσει να ασκούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των δέκα    ( 10 ) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών που πιστοποιούν τις ως άνω 
δραστηριότητες. 
 
 

7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ :  
 εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων  Διαμεσολαβούντων 
στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή (δηλαδή και για την κατηγορία του ασφαλιστικού 
συμβούλου και για την κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα ) . 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’αριθμ. 2647/7.11.2011 (ΦΕΚ 2603 Β 
/8.11.2011) όσοι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρ. 3 π.δ. 190/06 κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε επί τη βάσει Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης της προβλεπόμενης στην ΥΑ 
Κ3−11087/2000 Επιτροπής, είτε επί τη βάσει κεκτημένου δικαιώματος, υποβάλλονται ανά πενταετία σε 
υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου και προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση στο αρμόδιο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 3 π.δ. 190/06. Εάν τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου επιθυμούν να επανεγγραφούν στο Μητρώο, πρέπει να προσκομίσουν το πιστοποιητικό της παρούσας 
απόφασης. 
 
 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  
- Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ & άδεια 

παραμονής  - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ. 
- Υπήκοοι  χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης : επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ και άδεια 

διαμονής ευρωπαίου πολίτη για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε ισχύ (διαμονητήριο). 
 
 

 Σημείωση :  
 Κατά  την εγγραφή καταβάλλονται δικαιώματα εγγραφής και  ετήσιας συνδρομής 
 ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ   ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  


	 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

