
  

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  

  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ((ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΗΗ))  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ    

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΗΗ    

ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΚΚΕΕΙΙ  ΩΩΣΣ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣΗΗ  
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Οι ενδιαφερόμενοι  να ανανεώσουν το επάγγελμα του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα 
κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά ( N. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018) : 
 

1. ΑΙΤΗΣΗ 

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που να 
βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική 
διαχείριση & ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει 
πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί  
 

3.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει 

υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί, ή από την 
οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω 
ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις 
ενέργειες του διαμεσολαβητή σε σχέση με τα προωθούμενα προϊόντα της ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (αρ.23παρ. 1α Ν.4583/2018) 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Ν.1599/86 ) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο :  
«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. , ή υπάλληλος 
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ασφαλιστικός πράκτορας, ή συντονιστής ασφαλιστικών 
πρακτόρων, ή μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων»    

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας 
διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων  

 

Σημειώνεται ότι : 

  το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω 
διατάξεις) αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του 
αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα 
κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα 
για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, 
κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση 
ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης.  

  Τα πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται σε επαγγελματική 
εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών κατ΄ έτος προκειμένου να 
διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης (σχετικές διατάξεις Ν. 
4583/2018 αρ. 20 παρ. 2 & 3, 23 παρ. 1 εδαφ. 3 & αρ. 48 παρ. 5)   


