
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ για το Ειδικό Μητρώο  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ και ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 όπου πρέπει να συμπληρωθεί το εξής κείμενο:  

Α) «Δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα 

της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, 

καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.» 

ή σε αντίθετη περίπτωση 

       «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις .................»  

Β) Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Γ) Δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. 

Δ) Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός, υπάλληλος ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικός υπάλληλος ή Γενικός 

Δ/ντης ή Δ/ντης ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης. Δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος 

μου με τελεσίδικη απόφαση. 

Ε) Έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 4 και 7 του 

Π.Δ. 4 και 4 και 7 του Π.Δ. 190/ 2006». 

 Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος που ανανεώνεται ετησίως με μέριμνα του ιδίου 

(αρ. 54 Ν.4449/24-1-2017) 

 Μια πρόσφατη φωτογραφία. 

 Επιστροφή της ταυτότητας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

 Να εξοφληθούν οι συνδρομές που τυχόν οφείλονται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
 Η ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα, του Μεσίτη Ασφαλίσεων, του Ασφαλιστικού  
Συμβούλου και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων είναι ασυμβίβαστη με την  
ιδιότητα του Γενικού Δ/ντη ή Δ/ντη ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. 
 
Υποχρέωση Τακτικής Επανεκπαίδευσης : 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 αρ. 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 μνα επανεγγραφούν στο Μητρώο, πρέπει να 
προσκομίσουν το πιστοποιητικό της παρούσας απόφασης. 

 
Η ανανέωση γίνεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια 
υπηρεσία 
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