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Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α. το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β. τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/3.8.2010) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 

κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,

γ. τον Ν.3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10.2.2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος 

τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 1(β) αυτού,

δ. τον Ν.1569/1985 (ΦΕΚ Α 183/25.10.1985), «∆ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, 

σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς 

ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ε. το ν.δ.400/1970 (ΦΕΚ Α 10/17.1.1970) «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει και 

ιδίως τα άρθρα 6 παρ. 3 και 120 αυτού,

στ. το π.δ.190/2006 (ΦΕΚ Α 196/14.9.2006) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική 

διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3, 4 παρ. 1 Α ε, το άρθρο 4 παρ. 4 

και το άρθρο 5 αυτού,

ζ. την απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β 1600/17.8.2007) «Καθορισµός των 

απαιτούµενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εµπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές 

εµπορικές και επαγγελµατικές γνώσεις των διαµεσολαβητών στην Ασφάλιση», όπως ισχύει,

η. την κοινή απόφαση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1168/16.6.2009),
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θ. την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257/23.5.2013) και ιδίως το άρθρο 9 

αυτής,

ι. την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 30/30.9.2013 (ΦΕΚ Β 2556/10.10.2013) «Ρύθµιση θεµάτων 

διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά µε την 

εµπορική πολιτική, την πρόσκτηση εργασιών και τα συναφή µε αυτήν δίκτυα, καθώς και την 

παρακολούθηση της παραγωγής, της είσπραξης ασφαλίστρων και της απόδοσης προµηθειών και 

συναφείς κανόνες ∆εοντολογίας»,

ια. την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 31/30.9.2013 (ΦΕΚ Β 2556/10.10.2013) «Κανονισµός 

Συµπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών»,

ιβ. το από 20.11.2014 εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και

ιγ. ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 

αποφασίζει τα εξής:

ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

`Αρθρο 1 `Αρθρο 1 `Αρθρο 1 `Αρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογήςΠεδίο εφαρµογήςΠεδίο εφαρµογήςΠεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα Πράξη εφαρµόζεται αφενός στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή προτίθενται να 

ασκήσουν δραστηριότητα (αντ)ασφαλιστικού διαµεσολαβητή κατά τις διατάξεις του π.δ. 190/2006 και 

του Ν. 1569/1985, αφετέρου στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 

190/2006 , περιλαµβανοµένων εκείνων που είναι µέλη διοίκησης ή είναι υπάλληλοι, κατά την 

ανωτέρω έννοια, αγροτικών συνεταιρισµών και πιστωτικών ιδρυµάτων.

2. Η παρούσα Πράξη εφαρµόζεται:

(α) στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους αλ-ληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς µε έδρα την 

Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που αυτοί συνάπτουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα 

κράτη-µέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, µέσω υποκαταστηµάτων ή µε καθεστώς ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών, πλην όσων αλληλασφα-λιστικών συνεταιρισµών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 

παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει,

(β) στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ και του 

ΕΟΧ και ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς 

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και

(γ) στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς τρίτων χωρών, 

δηλαδή χωρών µη κρατών-µελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν στην 

Ελλάδα, εφεξής αναφερόµενες ως «Εταιρείες».

`Αρθρο 2`Αρθρο 2`Αρθρο 2`Αρθρο 2

Αντικείµενο ρύθµισης - ΟρισµοίΑντικείµενο ρύθµισης - ΟρισµοίΑντικείµενο ρύθµισης - ΟρισµοίΑντικείµενο ρύθµισης - Ορισµοί

1. Οι χορηγούµενες κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της παρούσας βεβαιώσεις, καθώς και τα 

πιστοποιητικά γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013, αποτελούν το κατ΄ άρθρο 4 παρ. 

1 Α ε του π.δ. 190/2006 απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή και για τη διατήρηση της 

εγγραφής του (αντ) ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 , 

ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ) ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.



2. Ως επαναπιστοποίηση γνώσεων, νοείται η κατάθεση των βεβαιώσεων του άρθρου 5 παρ. 3 της 

παρούσας για την ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006.

3. Ως σεµινάρια για την επαναπιστοποίηση γνώσεων (εφεξής «σεµινάρια»), νοούνται σεµινάρια 

ασφαλιστικής εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και επαγγελµατικής εξέλιξης που διεξάγουν παροχείς 

αυτής της εκπαίδευσης, όπως ενδεικτικά, Εταιρείες, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και το Ελληνικό Τραπεζικό 

Ινστιτούτο (ΕΤΙ), υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας.

`Αρθρο 3`Αρθρο 3`Αρθρο 3`Αρθρο 3

Υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαµεσολαβητών προς παρακολούθηση σεµιναρίωνΥποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαµεσολαβητών προς παρακολούθηση σεµιναρίωνΥποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαµεσολαβητών προς παρακολούθηση σεµιναρίωνΥποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαµεσολαβητών προς παρακολούθηση σεµιναρίων

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να επικαιροποιούν και 

να διευρύνουν τη γνώση και την επαγγελµατική τους επάρκεια µέσω παρακολούθησης σεµιναρίων 

σύµφωνα µε την παρούσα πράξη.

2. Κάθε πρόσωπο της προηγούµενης παραγράφου συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) 

ώρες παρακολούθησης σεµιναρίων σε διάστηµα πέντε ετών από την ηµεροµηνία απόκτησης του 

πιστοποιητικού γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013 και έκτοτε τουλάχιστον 

εβδοµήντα πέντε (75) ώρες για κάθε επόµενη πενταετία. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για τους 

κατόχους πιστοποιητικών γνώσεων και τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο βάσει του άρθρου 5 του 

π.δ. 190/2006, ως έναρξη της πρώτης πενταετίας του προηγούµενου εδαφίου νοείται η ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας.

3. Το ελάχιστο σύνολο των εβδοµήντα πέντε (75) ωρών παρακολούθησης σεµιναρίων κατανέµεται 

κατά το δυνατόν ισοµερώς εντός των ετών της αντίστοιχης πενταετίας και καλύπτονται κατά το δυνατόν 

ισοµερώς οι τοµείς της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές τηρούν επι-καιροποιηµένο ατοµικό αρχείο των προσώπων του 

άρθρου 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/2006 που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων, το οποίο 

αποκτήθηκε είτε στο πλαίσιο της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013 είτε βάσει προγενέστερου 

πλαισίου και τις βεβαιώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 της παρούσας. Ελάχιστο περιεχόµενο του αρχείου 

αποτελούν το αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και τα έγγραφα που αποδεικνύουν 

τον χρόνο που το πιστοποιηµένο πρόσωπο άρχισε και έπαψε να εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 

παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/2006. Το αρχείο τηρείται για τουλάχιστον 5 χρόνια από την 

ηµεροµηνία που το πιστοποιηµένο πρόσωπο έπαψε να εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 

περ. α και β του π.δ. 190/2006.

5. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύµατα, το αρχείο δύναται να τηρείται ξεχωριστά σε κάθε κατάστηµα.

`Αρθρο 4`Αρθρο 4`Αρθρο 4`Αρθρο 4

Υποχρεώσεις των (Αντ)Ασφαλιστικών Εταιρειών προς διεξαγωγή των σεµιναρίων και χορήγηση Υποχρεώσεις των (Αντ)Ασφαλιστικών Εταιρειών προς διεξαγωγή των σεµιναρίων και χορήγηση Υποχρεώσεις των (Αντ)Ασφαλιστικών Εταιρειών προς διεξαγωγή των σεµιναρίων και χορήγηση Υποχρεώσεις των (Αντ)Ασφαλιστικών Εταιρειών προς διεξαγωγή των σεµιναρίων και χορήγηση 

αντίστοιχης βεβαίωσηςαντίστοιχης βεβαίωσηςαντίστοιχης βεβαίωσηςαντίστοιχης βεβαίωσης

1. Οι Εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται είτε µε (αντ) ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές βάσει συµβάσεων 

αποκλειστικής συνεργασίας είτε µε τους κατ΄ άρθρο 2 παρ. 7 του π.δ. 190/2006 συνδεδεµένους (αντ)

ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, αναλαµβάνουν οι ίδιες να διεξάγουν τα σεµινάρια των εν λόγω 

συνεργατών τους υποχρεωτικά για τον τοµέα της περίπτωσης (α) και προαιρετικά για τους τοµείς των 

περιπτώσεων (β) και (γ), της παρα-γράφου1του άρθρου 5της παρούσας και να χορηγούν σε αυτούς τη 

βεβαίωση περαίωσης της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου:

2. Οι Εταιρείες δύνανται να παρέχουν την αντίστοιχη (επαν)εκπαίδευση και στους (αντ)ασφαλιστικούς 

διαµεσολαβητές µε τους οποίους διατηρούν ανεξάρτητη συνεργασία.



3. Οι Εταιρείες δύνανται να προβαίνουν σε συνέργειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 

1 του παρόντος άρθρου ή να αναθέτουν το έργο σε εκπαιδευτικούς φορείς, τα σεµινάρια των οποίων 

έχουν υποβληθεί στη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Οι Εταιρείες υιοθετούν κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 6 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 , ώστε να διασφαλίζουν ότι οι (αντ)ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές 

µε τους οποίους συνεργάζονται διαθέτουν διαρκώς τις αναγκαίες γνώσεις για την αποτελεσµατική 

παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλιζόµενους-πελάτες. Ειδικότερα για τις Εταιρείες του άρθρου 1 

παρ. 2 περιπτώσεις (α) και (γ) της παρούσας, η εν λόγω πολιτική εντάσσεται στο πλαίσιο της Εµπορικής 

τους Πολιτικής. Ελάχιστο περιεχόµενο των πολιτικών και διαδικασιών είναι η δηµιουργία και τήρηση 

αρχείου µε αντίγραφα των βεβαιώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

`Αρθρο 5`Αρθρο 5`Αρθρο 5`Αρθρο 5

Τοµείς (επαν)εκπαίδευσης -Βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης γνώσεωνΤοµείς (επαν)εκπαίδευσης -Βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης γνώσεωνΤοµείς (επαν)εκπαίδευσης -Βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης γνώσεωνΤοµείς (επαν)εκπαίδευσης -Βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης γνώσεων

1. Οι τοµείς στους οποίους αφορά η (επαν)εκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι:

(α) Τοµέας Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόµενος προωθεί στην αγορά, τα αµιγώς 

ιδιωτικοασφαλιστικής φύσεως χαρακτηριστικά τους και οι φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, 

επενδυτικές και άλλες προεκτάσεις τους για τον ασφαλιζόµενο-καταναλωτή,

(β) Τοµέας Β: Θεσµικά θέµατα της ασφαλιστικής αγοράς, οι επελθούσες ή επικείµενες αλλαγές στο 

θεσµικό πλαίσιο του τοµέα της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης του ασφαλιζόµενου-καταναλωτή, η εξυπηρέτηση 

του πελάτη σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ζητήµατα κανονιστικής 

συµµόρφωσης, διαφάνεια, σύγκρουση συµφερόντων, γνώσεις για την προστασία του πελάτη και όλων 

των µερών µιας συναλλαγής από απάτη, κανόνες δεοντολογίας, πρόληψη της επαγγελµατικής 

ευθύνης, χειρισµός αιτιάσεων ασφαλισµένων-καταναλωτών, θέµατα ευρύτερου νοµικού πλαισίου 

όπως, ενδεικτικά, για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, καθώς και για την πρόληψη 

της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας, και

(γ) Τοµέας Γ: Ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσµατική επικοινωνία, προ- 

και ενδοσυµβατικά, µε τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, αναγνώριση του προφίλ (κινδύνου) του 

πελάτη και αξιολόγηση των καταναλωτικών του αναγκών, µέθοδοι και τεχνικές πωλήσεων, οργάνωση 

και διοίκηση επιχειρήσεων, γενικές και ειδικές γνώσεις επί χρηµατοοικονοµικών θεµάτων.

2. Για την κάλυψη των ως άνω αναγκών (επαν)εκπαίδευσης, τα σεµινάρια δύνανται να αξιοποιούν όλα 

τα µέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, να απαιτούν παρακολούθηση µε φυσική παρουσία ή να 

βασίζονται σε προγράµµατα e-learning, όπως για παράδειγµα παρακολούθηση µέσω video-link, ή εξ 

αποστάσεως (distancelearning). Σε κάθε περίπτωση, το σεµινάριο περατώνεται µε τη διεξαγωγή 

δοκιµασίας (τεστ) κατανόησης.

3. Στους συµµετέχοντες οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δοκιµασία (τεστ) κατανόησης χορηγούνται 

βεβαιώσεις περαίωσης του σεµιναρίου, οι οποίες θα περιλαµβάνουν:

(i) το αντικείµενο του σεµιναρίου,

(ii) τον τοµέα από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στον οποίο 

εντάσσεται το σεµινάριο,

(iii) τις ώρες διάρκειας του σεµιναρίου και



(iv) εφόσον έχει γίνει αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας, την ένδειξη ότι το σεµινάριο 

είναι κατάλληλο για την επαναπιστοποίηση του συµµετέχοντος.

`Αρθρο 6`Αρθρο 6`Αρθρο 6`Αρθρο 6

Αξιολόγηση των σεµιναρίων για την επαναπιστοποίησηΑξιολόγηση των σεµιναρίων για την επαναπιστοποίησηΑξιολόγηση των σεµιναρίων για την επαναπιστοποίησηΑξιολόγηση των σεµιναρίων για την επαναπιστοποίηση

1. Οι ενδιαφερόµενοι παροχείς ασφαλιστικής εκπαίδευσης υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, το 

αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους, τα εκπαιδευτικά τους σεµινάρια για το επόµενο έτος 

τα οποία δύνανται να ενταχθούν στα σεµινάρια για την επαναπιστοποίηση των διαµεσολαβητών. Κατά 

ειδική παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, για το πρόγραµµα του 2015, η προθεσµία υποβολής 

του λήγει στις 31.12.2014.

2. Για κάθε εκπαιδευτικό σεµινάριο καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης ποσού €3.000. Εξαιρούνται τα 

εκπαιδευτικά σεµινάρια που έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, έχουν ενταχθεί στην επαναπιστοποίηση και 

επαναλαµβάνονται αυτούσια.

3. Τα υποβαλλόµενα προς αξιολόγηση σεµινάρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστον:

(α) σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου/ύλης εκάστου εκπαιδευτικού σεµιναρίου και το υλικό που θα 

δίδεται στους συµµετέχοντες, (β) βιογραφικό σηµείωµα των εκπαιδευτών/εισηγητών, (γ) ώρες διάρκειας 

του εκπαιδευτικού σεµιναρίου, (δ) ποιοτικά χαρακτηριστικά (επαγγελµατική εµπειρία, ελάχιστες 

απαιτούµενες γνώσεις, εξειδίκευση κ.λπ.) των προσώπων στα οποία απευθύνεται το εκπαιδευτικό 

σεµινάριο, και (ε) δοκιµασία (τεστ) κατανόησης.

4. Εφόσον τα υποβαλλόµενα σεµινάρια αξιολογηθούν ως κατάλληλα για την επαναπιστοποίηση των 

συµµετεχόντων, οι χορηγούµενες βεβαιώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας δύνανται 

να προσκοµίζονται στο αρµόδιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, αυτών επεχόντων θέση πιστοποιητικών 

γνώσεων κατά τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Τράπεζας της Ελλάδος 16/2013.

5. Η αξιολόγηση των σεµιναρίων διεξάγεται από τριµελή διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Σεµιναρίων 

Επαναπιστοποίησης για την Ασφαλιστική ∆ιαµεσολάβηση (εφεξής «Επιτροπή Αξιολόγησης»), η οποία 

συγκροτείται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από δύο µέλη από την Τράπεζα 

της Ελλάδος και ένα µέλος καθηγητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ιδρύµατος µε εκπαιδευτικό αντικείµενο 

συναφές µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ή την ιδιωτική ασφάλιση εν γένει. Ένα εκ των µελών της 

Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ως Πρόεδρος.

6. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έχουν το δικαίωµα και οι παροχείς ασφαλιστικής εκπαίδευσης 

υποχρεούνται να τα διευκολύνουν, να παρακολουθούν τη διεξαγωγή οποιουδήποτε σεµιναρίου, 

προκειµένου να διακριβώνουν ότι τηρεί τις προδιαγραφές που είχαν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της 

Ελλάδος για την αξι-ολόγησή του.

7. Οι παροχείς ασφαλιστικής εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναρτούν και να διατηρούν αναρτηµένα 

µέχρι την ολοκλήρωσή τους, στην επίσηµη ιστοσελίδα τους πληροφορίες για τα εγκεκριµένα, στο 

πλαίσιο της παρούσας Πράξης, σεµινάρια και κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου.

`Αρθρο 7`Αρθρο 7`Αρθρο 7`Αρθρο 7

1. Με την παρούσα καταργείται το άρθρο 9 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 

1257/23.5.2013).



2. Η συµµετοχή ως µέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 6 παρ. 5 της παρούσας δεν 

συµβιβάζεται µε την παράλληλη συµµετοχή ως εκπαιδευτή/εισηγητή στα σεµινάρια του άρθρου 2 παρ. 

3 της παρούσας.

3. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εξουσιοδοτείται να ρυθµίζει κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.

`Αρθρο 8`Αρθρο 8`Αρθρο 8`Αρθρο 8

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της.

2. Η παρούσα πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.
Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net. 

Συνδρομητής: 


