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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΈΩΣΗ  ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ-

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) 

(άρθρο 21, Ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018) 

Πληροφορίες:                          

Μητρώο Ρόδου                                      
Μαρία Γκιάλη  2241 0 44223 

Email : giali@ebed.gr 

 

Γιώργος Τρουλλάκος  2241 044285  

Email : troullakos@ebed.gr 
 

Μητρώο Κω 

Email: gemi-kos@ebed.gr 

Θωμάς Σομός  2242 0 26179 

Email : somos@ebed.gr             

 

Μητρώο  Καλύμνου 

Email : Gemi-Kalymnos@ebed.gr 

Κατερίνα Μπιλλήρη 2243 0 51517 Εσωτ 2 

Email : billiri@ebed.gr          

        

 1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της σε περίπτωση που έχει 

εκδοθεί καινούργια  

2, ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  

3,Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του 

ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση του myAAΔΕ 

5. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο « 

Δεν είμαι δημόσιος , δημοτικός κοινοτικός υπάλληλος , υπάλληλος Ν.Π.ΔΔ ή υπάλληλος 

του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή υπάλληλος ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 

επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής, ή αλλοδαπής 

ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων»     

 Όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο 

υπογραφής. 

 Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει και μέσω gov.gr 

 

6. Βεβαίωση  ασφάλισής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης (Συμβόλαιο αστικής 

ευθύνης )  σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται 

7. Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος 
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8 . Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29/4/2020  15 Ώρες για το 2021  

9. Συνδρομή 20,48 ευρώ και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές  

 και 5,12 ευρώ για κάθε βεβαίωση ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  

10. Να είναι εξοφλημένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 30 ευρώ 

κατ’ έτος  

 Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  μετά την κατάθεση των παραπάνω 

δικαιολογητικών 

Επεξηγήσεις : 

 Για το ν.3. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση πρέπει να έχει σε εμφανές 

σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη. 

 

 Για το ν6. Η βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης πρέπει 

να υποβάλλεται στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο ΠΡΩΤΟ 3ΜΗΝΟ 

ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ( αρθρο 23,παρ.1 Ν.4358/2018) 

        Για το ν.8  

 Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης. Αν 

σταλούν ηλεκτρονικά ,σε PDF κάθε μια ξεχωριστά και                                              

ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ   

 Τα πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται σε 

επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών κατ’ετος ( αρθρο 

20 παρ.2&3 εδαφ 3 & αρθρο 48 παρ 5.Ν.4583/2018 

 Οι βεβαιώσεις των σεμιναρίων προσκομίζονται στο Επιμελητήριο 

Δωδεκανήσου το αργότερο εντός του πρώτου 3μήνου όχι αργότερα.  

 

 Από το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης & Γεν. Διεθ. Μεταρ. 

Πολιτικής & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  μας δίνετε το δικαίωμα 

Διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου σε εφαρμογή της παρ. 2β του 

άρθρου 1 του Ν.4250  

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  


