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ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  
  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΩΩΝΝ      
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΩΩΝΝ  ((ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ))  
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Τα Νομικά Πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία 
μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά ( Π.Δ. 190/06 ως ισχύει) : 
  

1.   ΑΙΤΗΣΗ    
 
 

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (ή επικυρωμένη φωτοτυπία του και όλες οι τυχόν 
τροποποιήσεις που έχουν γίνει ) 
• Για Α.Ε.  και   Ε.Π.Ε. απαιτούνται και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα 
καταστατικά και οι τροποποιήσεις . 
• Για  Α.Ε.. απαιτείται επιπλέον πρακτικό συγκρότησης ή μεταβολής του Δ.Σ. και η 
καταχώρηση στα μητρώα Α.Ε. της Νομαρχίας. 
 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (N. 1599/86) ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που πρέπει να συμπληρωθεί με το κείμενο :   
 
Α.  « η εταιρεία δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»  
 
B. « η εταιρεία έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το 
αρ. 4 παρ. 1,4 & 7 Π.Δ. 190/2006». 

 
 

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  που να περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων και τις 
προμήθειες που   εισέπραξε για κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με την οποία 
συνεργάσθηκε κατά το  προηγούμενο έτος. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να υποβάλεται στο 
Επιμελητήριο το πρώτο τρίμηνο  κάθε έτους. 
 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
- Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου 
σε ισχύ & άδεια παραμονής  - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ. 
-  Υπήκοοι χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης : επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ 
& άδεια  διαμονής ευρωπαίου πολίτη για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε ισχύ 
(διαμονητήριο). 

 
 Σημείωση :  

 
 στην επωνυμία της εταιρίας διαμεσολάβησης θα πρέπει να αποδίδεται ορθά η 
δραστηριότητά της        ( σκοπός ) θα πρέπει να διευκρινίζεται ρητά  ότι πρόκειται για μεσίτη 
ασφαλίσεων. 

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