
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

Εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 

2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.01.2016 σχετικά 

με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ψηφίστηκε με το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 

212/τ. Α’/18-12-018). 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4583/2018 οι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσής (18.12.2018) του παρόντος 

νόμου λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου αυτού, 

είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες 

ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

δημοσίευσή του παρόντος νόμου (18.12.2018), να δηλώσουν στο αρμόδιο 

επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τις περιπτώσεις α΄ και 

β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν 

εγγεγραμμένοι. 

Οι κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 19 είναι: 

1. ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, 

2. μόνον ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Ν. 

4583/2018, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα αρμόδια επιμελητήρια έχουν 

καθήκον εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 

του άρθρου 48 του παρόντος νόμου, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 4: 

α) να διαγράψουν από το ειδικό μητρώο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν 

συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση της παραγράφου 1 από όλες τις κατηγορίες 

ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, 

β) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση, στην κατηγορία του 

ασφαλιστικού πράκτορα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις 

κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεμένου ασφαλιστικού πράκτορα, 

του ασφαλιστικού συμβούλου και του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου του 

ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006 καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη 

μετονομασία και ένταξη ανά περίπτωση όλων των προηγουμένων στην κατηγορία των 

« ασφαλιστικών πρακτόρων », 

γ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, στην κατηγορία των συντονιστών ασφαλιστικών 

πρακτόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες των 

συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και των συνδεδεμένων συντονιστών 

ασφαλιστικών συμβούλων του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006, αποτυπώνοντας 

μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε « συντονιστές ασφαλιστικών 

πρακτόρων », 



δ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων και 

αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 με την κατηγορία 

των μεσιτών ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006, αποτυπώνοντας 

μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε « μεσίτες ασφαλίσεων και 

αντασφαλίσεων ». 

Τέλος, όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 

1569/1985 και του π. δ. 190/2006 μετά την 1.1.2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι 

στην κατηγορία αυτή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (18.12.2018),μετονομάζονται και η μετονομασία αυτή αποτυπώνεται 

μηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρμόδια επιμελητήρια με τη μεταφορά 

τους στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) 

έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των επιμελητηρίων ή και το ειδικό μητρώο. Η 

κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου διατηρείται στο ειδικό μητρώο και στο Ενιαίο 

Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) μόνον για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου 

και μόνον μέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται 

η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου την 18.12.2018. 
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