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ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  
  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΗΗ  
((ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ  ))  

  

    ΑΑγγ..  ΚΚωωνν//ννοουυ  33  ––  ΠΠεειιρρααιιάάςς  ––  1188553311  2266991177  ––  44112211550033  --  44117799006655        221100//  4411

  
  
  

ΟΟιι    εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  νναα  αασσκκήήσσοουυνν  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ      ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΗΗ  
((ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ  ))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  τταα  κκάάττωωθθιι  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  

δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά    ((  ΠΠ..ΔΔ..  119900//0066  ωωςς  ιισσχχύύεειι  ))  ::  
  
1. AITHΣΗ 

 
                     2.  ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (απλή – μεγέθους ταυτότητας) 
 

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο 
υγείας  

 
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ((  γγρρααμμμμααττιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  ααπποολλυυττηηρρίίοουυ  ΛΛυυκκεείίοουυ    ήή  εεξξααττααξξίίοουυ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  ήή  
ιισσόόττιιμμηηςς  ήή  ιισσοοδδύύννααμμηηςς  σσχχοολλήήςς  ττηηςς    ηημμεεδδααππήήςς  ήή  ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς  --    γγιιαα  ττιιςς  ιισσοοττιιμμίίεεςς  ττωωνν  ττίίττλλωωνν  σσπποουυδδώώνν  οοιι  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  θθαα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττοονν  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ,,  ΕΕθθνν..  
ΑΑννττιισσττάάσσεεωωςς  4411,,  ΝΝ..  ΙΙωωννίίαα,,  ττηηλλ..  221100..22770099113344--55))..  ΓΓιιαα  ττίίττλλοουυςς  σσπποουυδδώώνν  ααλλλλοοδδααππήήςς  ααππααιιττεείίττααιι  μμεεττάάφφρραασσήή  ττοουυςς  
ααππόό  ττοο  ΥΥππ..  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ββεεββααίίωωσσηη  ιισσοοττιιμμίίααςς  ααππόό  ττοο  ΥΥππ..  ΠΠααιιδδεείίααςς..  
  
5.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Ν.1599/86 ) :  
ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί  μμεε  ττοο  εεξξήήςς  κκεείίμμεεννοο::  
  

ΑΑ))  ««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»»  
  
  
ήή  ««ΈΈχχωω  κκααττααδδιικκαασσττεείί  γγιιαα  ττιιςς  εεξξήήςς  ααξξιιόόπποοιιννεεςς  ππρράάξξεειιςς::  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ΒΒ))  ««ΔΔεενν  ττεελλώώ  σσεε  ππττώώχχεευυσσηη  κκααιι  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκήήρρυυξξηηςς  ππττώώχχεευυσσηηςς»»  
  
ΓΓ))  ««ΔΔεενν  έέχχωω  ττεεθθεείί  σσεε  οολλιικκήή  ήή  μμεερριικκήή,,  σσττεερρηηττιικκήή  ήή  εεππιικκοουυρριικκήή  δδιικκαασσττιικκήή  σσυυμμππααρράάσστταασσηη»»  

  
ΔΔ))  ««ΈΈχχωω  σσυυννάάψψεειι  αασσφφάάλλιισσηη  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ππααρρ..  11,,  44  κκααιι  77  ττοουυ  
ΠΠ..ΔΔ..  119900//  22000066»»  ..  

  
ΕΕ))  ««ΔΔεενν  εείίμμααιι  δδηημμόόσσιιοοςς,,  δδηημμοοττιικκόόςς,,  κκοοιιννοοττιικκόόςς  υυππάάλλλληηλλοοςς,,  υυππάάλλλληηλλοοςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  ,,  ήή  υυππάάλλλληηλλοοςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  
ΔΔηημμόόσσιιοουυ  ΤΤοομμέέαα  ήή  υυππάάλλλληηλλοοςς  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ήή  ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ήή  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ήή  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  
αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ,,  ήή  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοοςς  αασσφφααλλιισσττιικκόόςς  δδιιααμμεεσσοολλααββηηττήήςς    ήή  αασσφφααλλιισσττιικκόόςς  ππρράάκκττοορρααςς  κκααιι  δδεενν  
οοφφεείίλλωω  σσεε  αασσφφααλλιισσττιικκήή  ήή  αανντταασσφφααλλιισσττιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ήή  σσεε  αασσφφααλλιισσμμέέννοο  χχρρέέηη  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  τταα  
οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  κκααττααψψηηφφιισσθθεείί  σσεε    ββάάρροοςς  μμοουυ  μμεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  δδιικκαασσττιικκήή  ααππόόφφαασσηη..  »»        
  
 
6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ  ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ: 

  είτε    για  4  έτη  ως  διευθύνων  σε  επιχείρηση  ασφαλιστικής  μεσιτείας  είτε  ως  μεσίτης  ασφαλίσεων  ή  ως  
συντονιστής  ασφαλιστικών  συμβούλων  ή  ασφαλιστικός  σύμβουλος  είτε  ως  υπάλληλος  σε  επιχειρήσεις  
ασφαλιστικής  μεσιτείας  ή  πρακτόρευσης  ή  συντονισμού  ασφαλιστικών  συμβούλων  και  ασφαλιστικού  
συμβούλου  ή  ασφαλιστικής  ή  αντασφαλιστικής  επιχείρησης  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό.  

είτε για 4 έτη ως διευθύνων σε επιχείρηση ασφαλιστικής μεσιτείας είτε ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως
συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος είτε ως υπάλληλος σε επιχειρήσεις
ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτόρευσης ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικού
συμβούλου ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  είτε    για  3  έτη  με  τις  πιο  πάνω  ιδιότητες  εφόσον  έχει  ειδική  εκπαίδευση  τουλάχιστον  ενός  χρόνου  σε  
ασφαλιστικά  θέματα.  
είτε για 3 έτη με τις πιο πάνω ιδιότητες εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε
ασφαλιστικά θέματα.

  είτε  για  2  έτη    με  τις  πιο  πάνω  ιδιότητες  ,  εφόσον  είναι  κάτοχος  πτυχίου  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  
Ιδρύματος  της  Ελλάδας  ή  αναγνωρισμένης  ισότιμης  ή  ισοδύναμης  Σχολής  του  Εξωτερικού.  
είτε για 2 έτη με τις πιο πάνω ιδιότητες , εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης ισότιμης ή ισοδύναμης Σχολής του Εξωτερικού.

  είτε      για  1  έτος  ως  ανεξάρτητος  επαγγελματίας  ,  αν  έχει  και  μεταπτυχιακή    εκπαίδευση  τουλάχιστον  
ενός  χρόνου  σε  ασφαλιστικά  θέματα  
είτε για 1 έτος ως ανεξάρτητος επαγγελματίας , αν έχει και μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον
ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα

  είτε      για  2  έτη  ως  μόνιμος  αντιπρόσωπος  ή  εκπρόσωπος  ή  διαχειριστής  εταιρείας  που  είναι  νόμιμος  
αντιπρόσωπος  αλλοδαπής  ασφαλιστικής  επιχείρησης  στην  Ελλάδα,  ή  γενικός  Διευθυντής  
ασφαλιστικής  επιχείρησης.  

είτε για 2 έτη ως μόνιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος
αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα, ή γενικός Διευθυντής
ασφαλιστικής επιχείρησης.

  
  
7.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και 
Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή. 
 
 
 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/E.05.01.18.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/dhlosh_mesith.pdf
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ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  
  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΗΗ  
((ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ  ))  
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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. 
 
  
AΛΛΟΔΑΠΟΙ  

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

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

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