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Στο παρόν παρουσιάζονται το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η 
ανάπτυξη του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς και των 
συµπληρωµατικών Εδικών Κανονισµών Πιστοποίησης Προσώπων. 
 
Ειδική νοµοθεσία για τους Αναλογιστές  

• Ν∆ 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ 10/Α’/17-01-
1970), όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 23/2005 (ΦΕΚ 31/Α’/14-02-2005) και ισχύει.  

• Π∆ 56/1985 «Απαιτούµενα προσόντα για τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 21/Α’/21-02-1985), 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 314/1999 (ΦΕΚ 301/Α’/30-12-1999) και το Π∆ 
126/2003 (ΦΕΚ 113/Α’/09-05-2003) και ισχύει. 

• Ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών 
παιγνίων, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
38/Α’/10-02-2004), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α’/16-02-
2009) και ισχύει.  

• Π∆ 53/2013 «Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» 
(ΦΕΚ 96/Α’/26-04-2013), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4254/2014 (85/Α’/07-04-
2014) και ισχύει. 

• Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο 
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4026/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α’/16-02-
2009). 

 
Νοµοθεσία αρµοδιότητας εποπτείας του ΥΠΟΙΚ επί θεµάτων Αναλογιστών 

• Π∆ 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α’/05-11-2009).  

• Ν. 3867/2010 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-
2010). 

• Ν. 4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013). 

 
Νοµοθεσία για την άρση περιορισµών στην άσκηση επαγγελµάτων 

• Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων 
περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (ΦΕΚ 32/Α’/02-03-2011). 

 
Κοινοτικές οδηγίες 

• Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης 
Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων (ΕΕΕΕ L 
255). 

• Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2006 για την 
προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και  της Ρουµανίας (ΕΕΕΕ L 
363). 
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Το Παράρτηµα αυτό τελεί υπό δυναµική κατάσταση και υπόκειται σε σχετικές 
επικαιροποιήσεις ή/ και αναθεωρήσεις, ανάλογα µε την πορεία των αλλαγών στις 
απαιτήσεις που προκύπτουν είτε νοµοθετικά ή από την Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή. 

 

 

 

 


