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ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2018, 
πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31-3-2019 σύμφωνα με το Ν..4583/18-12-2018. 

                                                 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
 

 Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων: 

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 

2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 

3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 

4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού 

διαμεσολαβητή(Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXISnet.gr) 

6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή. 

8.Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επισυνάπτεται(όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη 

δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογραφής) 

9.Συνδρομή 20 € και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση 

10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΔΩΔEKANHΣΟΥ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών  

12. Ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου 

της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική 

επιχείρηση κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (αρ. 23 παρ. 2 Ν.4583/2018). 

13.Οσοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό μητρώο πριν την 1-1-

2017 και δεν έχει λήξει η άδεια τους  και οφείλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο αστικής 

ευθύνης που έληξε,  θα πρέπει να προσκομίσουν ΜΟΝΟ την προηγούμενη βεβαίωση 

και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή καθώς και την μεταβολή του ΚΑΔ  σε 

ασφαλιστικό πράκτορα. 

14.Οσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που  αποκτούν νέα ιδιότητα θα πρέπει να 

προσκομίσουν και την  βεβαίωση μεταβολής της Δ.Ο.Υ  με τον νέο ΚΑΔ με την νέα ιδιότητα 

του,  προκειμένου να  καταχωρηθεί στην μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ.  
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Σημείωση 

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) 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2018, 
πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31-3-2019 σύμφωνα με το Ν..4583/18-12-2018. 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών: 

Για το νομικό εκπρόσωπο της εταιρίας: 

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 

2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 

3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 

4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού 

διαμεσολαβητή(Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXISnet.gr) 

6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή. 

8.Υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες επισυνάπτονται(όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η 

υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογραφής) 

9.Συνδρομή 50 € (για O.E & E.E),70€ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 100 € (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες 

συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση 

10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΔΩΔEKANHΣΟΥ  μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών 

11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν. 1599/86) του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις 

εξής πληροφορίες: 

 αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά 

πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά των εν 

λόγω συμμετοχών τους,  
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ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή 

γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την 

αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής. 

 Το πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και το πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική 

διαχείριση προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία). 

Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο 

τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου 

της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και 

αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη. σύμφωνα με το άρθρο 23 

παρ. 3 του ν. 4583/2018. 

Σημείωση 
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) 

  


