Λ. 1569/1985 (ΦΔΘ Α 183) : Γηακεζνιάβεζε ζηηο ζπκβάζεηο
ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε ζψκαηνο εηδηθψλ πξαγκαηνγλσκφλσλ
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ιεηηνπξγία γξαθείνπ δηεζλνχο αζθάιηζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο

[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ θαηαξγείηαη θάζε
δηάηαμε ηνπ λ. 1569/1985 (Φ.Δ.Θ. Α/183) πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο
απηνχ ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα ξπζκηδφκελα απφ απηφ – ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ
14 ΡΝ Ξ.Γ. 190/06, ΦΔΘ-196 Α’. Πχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ
Ξ.Γ. 190/06 νξίδεηαη φηη: «Ζ ηζρχο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ αλαηξέρεη
ζηελ 15.1.2005 κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ επηβνιή
θπξψζεσλ ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
δηαηάγκαηνο απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο») [Ρέινο
Ρξνπνπνίεζεο]
ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ
ΓΗΑΚΔΠΝΙΑΒΖΠΖ ΠΡΗΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΗΓΗΩΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' : "ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ"
(αληηθ. ηνπ κέζα ζε "" ηίηινπ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
"Άξζξν 1: Γηακεζνιάβεζε γηα ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ
"Γηακεζνιάβεζε ζηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, αζθνχλ νη αζθαιηζηηθνί
πξάθηνξεο, νη κεζίηεο αζθαιίζεσλ, νη αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη, νη
ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθνί
ππάιιεινη" (αληηθ. ηνπ κέζα ζε "" α' εδαθ. απφ ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
Ζ ηνπνζέηεζε εξγαζηψλ κεηαμχ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ππνθαηαζηεκάησλ
ή
λφκηκσλ
αληηπξνζψπσλ
αιινδαπψλ
αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ
επηηξέπεηαη
θαη
δελ
απνηειεί
δηακεζνιάβεζε".
(Ρν άξζξν 1 είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 1 ηνπ αξζ. 11 ηνπ
Λνκ.2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠ"
(πξνζζ. ηνπ κέζα ζε "" ηίηινπ απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
"Άξζξν 2:
1. Αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
έρεη σο απνθιεηζηηθφ έξγν ηελ αλάιεςε κε ζχκβαζε, έλαληη
πξνκήζεηαο, αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ν
αζθαιηζηηθφο
πξάθηνξαο
παξνπζηάδεη,
πξνηείλεη,
πξνπαξαζθεπάδεη, πξνζππνγξάθεη, ή ζπλάπηεη ν ίδηνο ή δηακέζνπ
άιισλ δηακεζνιαβνχλησλ γηα ινγαξηαζκφ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Δπίζεο παξέρεη
ζηνλ αζθαιηζκέλν θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ επέιεπζε
αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο.
2. Κε ηελ πξαθηνξηαθή ζχκβαζε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα λα ζπλάπηεη ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο θαη κε
άιιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο"
(Ρν άξζξν 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξζ. 11
ηνπ Λνκ.2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
Άξζξν 3: Ξξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα
"1. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα
απαηηείηαη εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα αξζ. 5 θαη 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ".
(Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 3 ηνπ αξζ. 11 ηνπ
Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
2. Όπνηνο ρσξίο λα πιεξνί ηηο Ξξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ αζθεί
εξγαζίεο αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ρξεζηκνπνηεί κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ηελ ηδηφηεηα ή ηνλ ηίηιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα
ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ αξζ. 175 παξ. 1 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα.
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηηο πην πάλσ πνηλέο ηηκσξνχληαη
νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ.

Άξζξν 4: Πρέζεηο κε ηνλ εληνιέα
1. Ρα δηθαηψκαηα, νη ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαζνξίδνληαη κε έγγξαθε ζχκβαζε
αλάκεζα ζηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα θαη ζηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε πνπ πξνηίζεηαη λα πξαθηνξεχεη (πξαθηνξηαθή ζχκβαζε).
Αληίγξαθν ηεο πξαθηνξηαθήο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη απφ ηελ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ.
"Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ρσξίο ππαίηηα
βξαδχηεηα ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ ηελ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιχζε
ηεο πξαθηνξηαθήο ζχκβαζεο" (αληηθ. ηνπ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
"Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γλσζηνπνηεί επίζεο ηε ιήμε ηεο
πξαθηνξηαθήο ζχκβαζεο κε δχν ζπλερείο δεκνζηεχζεηο ζε κηα
εθεκεξίδα ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ν
αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο θαη κε κία δεκνζίεπζε ζε κηα εθεκεξίδα
παλειιήληαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα.
Όπνηνο ζπλάπηεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζην φλνκα
θαη γηα
ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία έρεη ιήμεη ε
πξαθηνξηαθή ηνπ ζχκβαζε ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο
ηνπιάρηζηνλ 30 κελψλ.
"Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πξνβάιεη ηε ιήμε ηεο
πξαθηνξηαθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ δελ γλψξηδε
ή δελ φθεηιε λα γλσξίδεη ηε ιήμε ηεο" (αληηθ. ηνπ κέζα ζε "" εδαθ.
απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.2496/97, ΦΔΘ-87 Α'). (Ρν
κέζα ζε "" ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ
ηελ πεξηπ. α' ηεο παξ. 4 ηνπ αξζ. 11 ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη.
1993 ΦΔΘ Α 150)
2. Δθπξφζσπνο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ελ γλψζεη ηνπ
ρξεζηκνπνηεί σο αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε
ζχκβαζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ
λφκνπ ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ, ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ αξζ.
458 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, εθφζνλ ε πξάμε ηνπ δελ ηηκσξείηαη
βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
"Ζ σο άλσ πνηλή επηβάιιεηαη, εθφζνλ ην πξφζσπν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε σο πξάθηνξαο είλαη
γξακκέλν ζην θαη' άξζξν 3 ηνπ παξφληνο επηκειεηήξην.
Αλ ην πξφζσπν απηφ δελ είλαη εγγεγξακκέλν ζην νηθείν
επηκειεηήξην, ν εθπξφζσπνο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξία ρξφληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη

ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο δξαρκέο" (αληηθ. ησλ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
3. "Ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί ηηο
αζθαιίζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ (παξαγσγή) ζηηο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ πξαθηνξεχεη. Θαη' εμαίξεζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζα αθνινπζήζεη πξαθηνξηαθή ζχκβαζε, επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεί
θαη ζε άιιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πξαθηνξεχεη ζηηο
εμήο πεξηπηψζεηο" (αληηθ. ησλ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α') :
α) Θιάδσλ αζθάιηζεο νη νπνίνη δελ αζθνχληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο πξαθηνξεχεη.
β) Αζθαιίζεσλ πνπ εγγξάθσο δελ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηηο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο πξαθηνξεχεη.
γ) Αζθαιίζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έγγξαθε ζπλαίλεζε εθ κέξνπο
ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο πξαθηνξεχεη.
4.
"Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιπζεί ή ιήμεη ε πξαθηνξηαθή
ζχκβαζε, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζηνλ πξάθηνξα
πξνκήζεηα ηξηψλ εηψλ πνπ αλαινγεί ζηελ παξαγσγή ηνπ, ε νπνία
εμαθνινπζεί, γηα απηφ ην δηάζηεκα, λα παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε
ζην κέηξν πνπ ζα ηελ εδηθαηνχην αλ δελ είρε ιπζεί ή ιήμεη ε
ζχκβαζε. Γελ νθείιεηαη πξνκήζεηα, αλ ε ζχκβαζε ιχζεθε κε
θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ νθείιεηαη
ζε βαξχ παξάπησκα ηνπ πξάθηνξα, πνπ ζπλεπάγεηαη πνηληθή ή
αζηηθή επζχλε ηνπ ή αλ ιχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ πξάθηνξα"
(αληηθ. ηνπ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
"Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζηα
πξφζσπα πνπ ν πξάθηνξαο φξηζε εηδηθά σο δηθαηνχρνο ή, αλάινγα κε
ηε ζπκθσλία, ζηνλ ίδην ή αλ δελ φξηζε δηθαηνχρνπο γηα ηελ
πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζηνπο κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο
θιεξνλφκνπο ηνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα ηελ πξνκήζεηα πνπ εδηθαηνχην
θαη αλαινγνχζε ζηελ παξαγσγή ηνπ, θαηά ηελ ηάμε ηεο
θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, εθφζνλ εμαθνινπζεί γη' απηφ ην δηάζηεκα
λα παξακέλεη ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζεο".
(Ρν δεχηεξν κέζα ζε "" εδάθην, πξνζηέζεθε απφ ηελ πεξηπη. β' παξ.
4 αξζ. 11 Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"Άξζξν 5: Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην
Γηα λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή, ζην ακηγέο
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ Ρκήκα ηνπ
εληαίνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ" (Ρν αξζξν 5 αληηθαηαζηάζεθε
σο άλσ απφ ηελ παξ. 5 ηνπ αξζ. 11 ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη.
1993 ΦΔΘ Α 150)
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ θαηαξγείηαη θάζε
δηάηαμε ηνπ λ. 1569/1985 (Φ.Δ.Θ. Α/183) πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο
απηνχ ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα ξπζκηδφκελα απφ απηφ – ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ
14 ΡΝ Ξ.Γ. 190/06, ΦΔΘ-196 Α’. Πχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ
Ξ.Γ. 190/06 νξίδεηαη φηη: «Ζ ηζρχο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ αλαηξέρεη
ζηελ 15.1.2005 κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ επηβνιή
θπξψζεσλ ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
δηαηάγκαηνο απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο») [Ρέινο
Ρξνπνπνίεζεο]

Άξζξν 6: Κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ
1. "Ρα νλφκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, νη νπνίνη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην θαη' άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ νηθείν
επηκειεηήξην, θαηαρσξνχληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε εηδηθφ βηβιίν (
κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ πνπ ηεξείηαη ρσξηζηά απφ ηα
κεηξψα ησλ κεζηηψλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ) ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο,
νη αλαλεψζεηο θαη ηπρφλ δηαγξαθέο, νη εηαηξείεο αζθαιηζηηθήο
πξαθηφξεπζεο, ησλ νπνίσλ ζηε δηνίθεζε ζπκκεηέρνπλ ή έρνπλ
ζπκκεηάζρεη, θαζψο θαη ε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπκκεηνρήο" (αληηθ.
ηνπ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
Θαηαρσξείηαη επίζεο ε επσλπκία θάζε αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηελ
νπνία πξαθηνξεχνπλ.
"Ρα κεηξψα αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ηεξνχληαη απφ ηα
επηκειεηήξηα, πνπ είλαη ηνπηθψο αξκφδηα θαηά ην
αξζ. 5 ηνπ
παξφληνο
λφκνπ".
(Ζ
ηειεπηαία
κέζα
ζε
""
πεξίνδνο
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 6 ηνπ αξζ. 11 ηνπ Λνκ.

2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
"2. Ν πξάθηνξαο ππνρξενχηαη ζε φια ηα έγγξαθα ηνπ θαη ζε φιεο
ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο λα αλαγξάθεη θαη λα δειψλεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ησλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ πξαθηνξεχεη, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ"
(αληηθ. ηεο παξ. 2 απφ ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97,
ΦΔΘ-87 Α').
3.Νη επηηξνπέο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηε
Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηνπ
πνπξγείνπ Δκπνξίνπ ζηελ νπνία ηεξείηαη γεληθφ κεηξψν
πξαθηφξσλ, γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ αλαλέσζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. (Ζ παξ. 3 θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 7
ηνπ αξζ. 11 ηνπ Λνκ. 2170/10- 10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ. (Ζ παξ. 4 θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ.
7 ηνπ αξζ. 11 ηνπ Λνκ. 2170/10- 10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 7:πνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά
1. Ξξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί, σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο, ζην θαηά
ην αξζ. 5 ηνπ παξφληνο ηνπηθψο αξκφδην Δπηκειεηήξην, ν
ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην Δπηκειεηήξην απηφ ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Απνιπηήξην Ιπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή
ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε, ηνθνγιπθία,
αηζρξνθέξδεηα, απάηε , εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, δφιηα
ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία.
γ)
Ξηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή
αληίιεςε.
δ)

Ξηζηνπνηεηηθφ κε πησρεχζεσο.

ε)
Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ φηη ν ελδηαθεξφκελνο θαηέρεη
γεληθέο εκπνξηθέο ή επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη έρεη εξγαζζεί:
"Α)1) είηε ηέζζεξα ρξφληα σο δηεπζχλσλ ζε επηρείξεζε αζθαιηζηηθήο

κεζηηείαο είηε σο κεζίηεο αζθαιίζεσλ ή σο ζπληνληζηήο
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο είηε σο
ππάιιεινο ζε επηρεηξήζεηο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο ή πξαθηφξεπζεο ή
ζπληνληζκνχ
αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ
θαη
αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ ή αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ
Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ" (αληηθ. ηεο κέζα ζε "" ππνπεξίπησζεο Α1
απφ ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
2)
είηε γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα κε ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο,
εθφζνλ έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε
αζθαιηζηηθά ζέκαηα.
3)
είηε γηα δχν ρξφληα κε ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο, εθφζνλ είλαη
θάηνρνο πηπρίνπ αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Διιάδαο ή
αλαγλσξηζκέλεο ηζνηίκνπ ή ηζνδπλάκνπ ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ.
4) είηε γηα έλα ρξφλν σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, αλ έρεη θαη
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε αζθαιηζηηθά
ζέκαηα.
5) είηε γηα δχν ρξφληα σο λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή σο εθπξφζσπνο
ή δηαρεηξηζηήο εηαηξείαο πνπ είλαη λφκηκνο αληηπξφζσπνο αιινδαπήο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή γεληθφο δηεπζπληήο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
Β) Γελ νθείιεη ζε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ζε
αζθαιηζκέλν ρξέε απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηα νπνία έρνπλ
θαηαςεθηζηεί ζε βάξνο ηνπ κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. Γηα
ηελ ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε
δήισζε ηνπ Λνκ.1599/1986.
"2. α. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ Θξάηνπο Κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αληί ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1
πεξίπησζε (α) θαη πεξίπησζε (ε) ππνπεξηπηψζεηο Α 3 θαη Α4 απηνχ
ηνπ άξζξνπ αζθεί λα έρεη πξαγκαηηθά θαη αδηάιεηπηα εξγαζζεί:
α) είηε γηα ηέζζεξα (4) ζπλερή ρξφληα σο αλεμάξηεηνο αζθαιηζηηθφο
πξάθηνξαο ή κεζίηεο αζθαιίζεσλ ή δηεπζπληήο ζε αληίζηνηρεο
επηρεηξήζεηο.
β) είηε γηα δχν (2) ζπλερή έηε, σο άλσ ππφ α' φηαλ ν
ελδηαθεξφκελνο επηπιένλ απνδεηθλχεη φηη έρεη εξγαζζεί ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξάθηνξεο ή κεζίηεο
αζθαιίζεσλ ή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
γ) είηε γηα έλα (1) ρξφλν, σο άλσ απφ α' φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο
επηπιένλ απνδεηθλχεη φηη γηα ην επάγγεικα ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξάθηνξα έρεη θαηάξηηζε πνπ βεβαηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ

αλαγλσξηζκέλν απφ ην Θξάηνο ή θξίλεηαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ
απφ ηελ αξκφδηα επαγγεικαηηθή έλσζε.
β. Θεσξείηαη φηη έρεη αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα δηεπζχλνληα
επηρείξεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε πξφζσπν
πνπ έρεη αζθήζεη ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα:
α)

είηε ηα θαζήθνληα δηεπζπληή επηρείξεζεο ή ππνθαηαζηήκαηνο

β) είηε ηα θαζήθνληα ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ δηεπζπληή επηρείξεζεο ή
ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ λα ηελ εθπξνζσπεί εθφζνλ ηα θαζήθνληα
απηά ζπλεπάγνληαη επζχλε αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ δηεπζπληή ηεο
επηρείξεζεο πνπ εθπξνζσπεί.
Ρα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 πεξ. β' απηνχ ηνπ
άξζξνπ πξέπεη λα ζπλεπάγνληαη επζχλεο ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο,
δηαρείξηζεο θαη εθπιήξσζεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
3. α) Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ Θξάηνπο Κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο , ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ
απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ή νξγαληζκφ ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Θξάηνπο -κέινπο
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππνβάιιεηαη ζην
πνπξγείν Δκπνξίνπ. Ωο πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ζεσξείηαη
ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ
θξάηνπο Κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ην αξζ. 2
ηνπ π.δ./ηνο 530/1991 (ΦΔΘ 205 Α)
β. Βεβαηψζεηο πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αξκφδηεο
αξρέο Θξαηψλ - Κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη αθνξνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ζηελ Διιάδα ρνξεγνχληαη
απφ ηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα επηκειεηήξηα" (αληηθ. ησλ παξ. 2 θαη 3
απφ ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
"4. Ζ εγγξαθή γίλεηαη εθφζνλ ην αξκφδην επηκειεηήξην δηαπηζηψζεη
ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 , 2 θαη 3
απηνχ ηνπ άξζξνπ.
Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 εδ.ε' θαη 2
απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ παχζεη λα αζθνχληαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο σο
άλσ δξαζηεξηφηεηεο.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη

αξρέο, νξγαληζκνί, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή άιια πξφζσπα πνπ
ζα εθδίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο γεληθέο, εκπνξηθέο ή
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη
ην είδνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απηήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν απηφ. Κε φκνηεο απνθάζεηο κπνξνχλ επίζεο λα θαζνξίδνληαη
ηα επίπεδα ησλ σο άλσ γλψζεσλ, νη Ξξνυπνζέζεηο θηήζεσο ηνπο, ν
ηξφπνο ειέγρνπ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟ. 3 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 21 Β ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ
ΛΝΚΝ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΡΝ ΑΟΘΟΝ ΑΡΝ (21Β) ΑΞΝ ΡΖΛ
ΞΑΟ. 5 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 3 ΡΝ Λ. 2837/00, ΦΔΘ-178 Α' [Ρέινο
Ρξνπνπνίεζεο]
(πξνζζ. ησλ παξ. 4 θαη 5 απφ ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
(Ρν αξζ 7 είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 8 ηνπ αξζ. 11 ηνπ
Λνκ. 2170/10- 10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 8: Ξξνυπεξεζία Βεβαηψζεηο
"Γελ γίλνληαη δεθηά έγγξαθα ησλ πεξηπη. β', γ', δ' θαη ε' ζηνηρ. Β ηνπ
αξζ. 7 αλ έρνπλ εθδνζεί ζε ρξφλν πνπ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνζθνκίδνληαη".
(Ρν αξζ 8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 9 ηνπ αξζ. 11 ηνπ
Λνκ. 2170/10- 10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"Άξζξν 9: Αζπκβίβαζηα
Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ, είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεληθνχ
δηεπζπληή ή δηεπζπληή εθπξνζψπνπ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο"
(Ρν 9 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 10 ηνπ αξζ. 11 ηνπ
Λνκ. 2170/10- 10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
(Ρν άξζξν 9 κεηαθέξεηαη σο άξζξν 19α θαη ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ
παξφληα λφκν απφ ηελ παξ. 30 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97,
ΦΔΘ-87 Α')

Άξζξν 10: "Δηαηξείεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο"
(Ν ηίηινο ηνπ αξζ. 10 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 11 ηνπ
αξζ. 11 Λνκ 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
"1. Νη εηαηξείεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο θαηαρσξίδνληαη ζε
εηδηθή κεξίδα ηνπ κεηξψνπ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Πηηο
πξνζσπηθέο εηαηξείεο
αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο φινη νη
νκφξξπζκνη εηαίξνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Πηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
πξέπεη, ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ, ν έλαο
λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν. Ν δηαρεηξηζηήο απηφο δελ
κπνξεί λα ππνθαζίζηαηαη απφ άιινλ ηπρφλ ζπλδηαρεηξηζηή πνπ δελ
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν.
2. Νη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο
είλαη νλνκαζηηθέο, ν δε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο πξέπεη λα είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ.
Απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζηηθέο
πξαθηνξηαθέο εξγαζίεο ιακβάλνληαη έγθπξα κφλν κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ σο άλσ κέινπο".
(Νη παξ. 1 θαη 2 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ απφ ηελ παξ. 12 ηνπ
αξζ. 11 ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
3. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε εμνπζίαο εθπξνζψπεζεο ζε κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζε ηξίηνπο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ηα νπνία παξαβαίλνπλ ηε
δηάηαμε απηή, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ
Ξνηληθνχ Θψδηθα (Θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 13 αξζ. 11 Λνκ.
2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)
3.(4) Ρν παξάβνιν θαηαρψξεζεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηηθψλ
πξαθηνξηαθψλ εηαηξηψλ ζην κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ είλαη
δηπιάζην απφ ην παξάβνιν πνπ θαηαβάιινπλ ηα θπζηθά πξφζσπα.
4.(5) Πην κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη δίπια ζηα νλφκαηα
ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, πνπ είλαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
αζθαιηζηηθήο πξαθηνξηαθήο εηαηξίαο, ζεκεηψλεηαη θαη ε εηαηξεία ηελ
νπνία εθπξνζσπνχλ.

5.(6) Γηα ηνλ έγθπξν δηνξηζκφ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
γεληθψλ
δηεπζπληψλ,
δηεπζπλφλησλ
θιάδσλ,
εληεηαικέλσλ
ζπκβνχισλ, αλαπιεξσηψλ γεληθψλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληψλ
εηαηξηψλ αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο απαηηείηαη απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα
ηηο πξάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 πεξηπη. β' ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ παξφληνο λφκνπ".
(Νη παξ. 4 ,5 θαη 6 αλαξηζκήζηεθαλ ζε 3,4 θαη 5 αληίζηνηρα απφ ηελ
παξ. 13, αξζ. 11 Λνκ. 2170/10-10 Πεπη., 1993 ΦΔΘ Α 150 ε δε
παξ. 5, φπσο αξηζκήζεθε, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 14
αξζ. 11 ηνπ ίδηνπ Λνκ.2170/93)

"Άξζξν 11: Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή
Αλ απνξξηθζεί απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζ'
απηφ, ν αηηψλ κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ
Αλάπηπμεο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απνξξηπηηθήο απφθαζεο" (αληηθ. ηνπ άξζξνπ 11 απφ ηελ παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').

Άξζξν 12: Δπαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε
O αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε ηξεηο κήλεο
απφ ην δηνξηζκφ ηνπ λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ίδηα επαγγεικαηηθή
εγθαηάζηαζε (γξαθείν θιπ.)
ζηνλ ηφπν πνπ νξίδεηαη κε ηελ
πξαθηνξηαθή ζχκβαζε θαη λα ηεξεί βηβιίν θαηαρψξεζεο
αζθαιηζηεξίσλ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη
κέζσ απηνχ θαη βηβιίν δεκηψλ πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο ζπκβάζεηο.
"Κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζην
αξκφδην επηκειεηήξην ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.δ./ηνο 1599/1986, κε
ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ηήξεζε ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ"
(αληηθ. ηνπ κέζα ζε "" εδαθ. απφ ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').

"Άξζξν 13: Αλαλέσζε δηθαηνινγεηηθψλ
"1. Ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή
ηνπ, κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, ιακβάλνληαο σο
αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή
ηνπ, ππνβάιιεη ζην αξκφδην επηκειεηήξην λέα πηζηνπνηεηηθά ησλ
πεξηπηψζεσλ β', γ', δ' θαη ε' ππνπεξηπη. Β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ" (αληηθ. ηεο παξ. 1 απφ ηελ παξ. 15
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
2. Αλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ είλαη
πιήξε,
ν
αζθαιηζηηθφο
πξάθηνξαο
δηαγξάθεηαη
απφ
ην
Δπηκειεηήξην".
(Ρν αξζξν 13 είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 15 ηνπ αξζ. 11 ηνπ
Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"Άξζξν 14: Θνηλνπνίεζε δηαγξαθήο
1. Ζ απφθαζε γηα ηε δηαγξαθή θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
παξφληνο λφκνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απηφο πξαθηνξεχεη κε επηκέιεηα ηνπ αξκφδηνπ
Δπηκειεηεξίνπ.
2. Νη εθπξφζσπνη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ κέζα
ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε ηνπο κε ηνλ αζθαιηζηηθφ
πξάθηνξα, ν νπνίνο δηαγξάθεθε απφ ην Δπηκειεηήξην. Νη παξαβάηεο
ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξία έηε θαη
ρξεκαηηθή πνηλή ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 1.100 ECU. Ιφγσ ηεο
θαηαγγειίαο δελ νθείιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα".
(Ρν άξζξν 14 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ.16 ηνπ αξζ. 11
ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 15: Κεηαβαηηθή δηάηαμε

Κέζα ζε δχν έηε αθφηνπ ηζρχζεη ν λφκνο απηφο κπνξνχλ λα
απνθηνχλ άδεηα αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα θαη λα εγγξάθνληαη ζην
κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ νη κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
απηνχ γεληθνί πξάθηνξεο θαη νη πξάθηνξεο αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο έρνπλ ππνβιεζεί ζην
πνπξγείν Δκπνξίνπ θαζψο θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη αζθαιηζηηθψλ
πξαθηνξηαθψλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο Ξξνυπνζέζεηο ηνπ
αξζ. 7 παξ. 1 εδαθ. α', β', γ', δ' θαη ζη' πεξηπη. (ββ) θαη λα κελ
έρνπλ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ αξζ. 9.
Νη πξάθηνξεο απηνί πξέπεη λα έρνπλ κέζε εηήζηα παξαγσγή φρη
θαηψηεξε απφ ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζην αξζ. 7 θαη λα έρνπλ
αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε.
Γηα φζνπο δελ έρνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ ή εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ, ε
παξαπάλσ πξνυπεξεζία απαηηείηαη λα είλαη ηέζζεξα έηε. Γηα ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ απνθαίλεηαη ε νηθεία επηηξνπή
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ.
(Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξαπάλσ άξζξν
παξαηάζεθε, αθφηνπ έιεμε, κέρξη 31.12.1988 απφ ηελ παξ. 5 ηνπ
Λνκ. 1746/31 Γεθ.1987-8 Ηαλ. 1988 (ΦΔΘ Α 2)

"ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' : ΚΔΠΗΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ"
(πξνζζ. ηνπ κέζα ζε "" ηίηινπ απφ ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ
Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α')

Άξζξν 15α :
"1. Κεζίηεο αζθαιίζεσλ είλαη ην πξφζσπν, ην νπνίν έρεη σο
απνθιεηζηηθφ έξγν, θαη' έληνιή ηνπ αζθαιηδνκέλνπ, ρσξίο λα
δεζκεχεηαη
σο
πξνο
ηελ
επηινγή
ηεο
αζθαιηζηηθήο
ή
αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, έλαληη πξνκήζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα θέξεη ζε
επαθή αζθαιηδνκέλνπο ή αληαζθαιηζκέλνπο θαη αζθαιηζηηθέο ή
αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ή
αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, λα ιακβάλεη ηελ απνδνρή απφ ηελ
αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ

αζθαιηδνκέλνπ ή αληαζθαιηδνκέλνπ θαη λα βνεζά θαηά ηε
δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπο, ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ
θηλδχλνπ" (αληηθ. ηεο παξ. 1 απφ ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
2.
Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ
απαηηείηαη εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή,
ζην ακηγέο Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, ή ζην επαγγεικαηηθφ Ρκήκα
ηνπ εληαίνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ.
«3. Ξξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί σο κεζίηεο αζθαιίζεσλ ζην θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν Δπηκειεηήξην, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα
ππνβάιεη ζην Δπηκειεηήξην απηφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Απνιπηήξην Ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή
ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε, ηνθνγιπθία,
αηζρξνθέξδεηα, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, δφιηα
ρξενθνπία, ιαζξεκπνξία.
γ) Ξηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή
αληίιεςε.
δ) Ξηζηνπνηεηηθφ κε πησρεχζεσο.
ε) Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ φηη έρεη εξγαζζεί:
Α) 1) είηε γηα ηέζζεξα ρξφληα σο πξάθηνξαο ή σο ζπληνληζηήο
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή σο δηεπζπληήο γξαθείνπ πσιήζεσλ
αζθαιίζεσλ ή σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ή σο
δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ειιεληθήο ή αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή επηρείξεζεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ,
2) είηε γηα ηξία ρξφληα κε ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο, εθφζνλ έρεη εηδηθή
εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα,
3) είηε γηα δχν ρξφληα κε ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο, εθφζνλ είλαη
θάηνρνο πηπρίνπ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Διιάδαο ή
αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο ζρφιήο ηνπ εμσηεξηθνχ,
4) είηε γηα έλα ρξφλν κε ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο, αλ έρεη θαη
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε,
5) είηε γηα δχν ρξφληα σο λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή σο εθπξφζσπνο ή
δηαρεηξηζηήο εηαηξίαο πνπ είλαη λφκηκνο αληηπξφζσπνο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή αληηπξφζσπνο κεζίηε Ιιφυδο Ινλδίλνπ ή

γεληθφο δηεπζπληήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Νη δηαηάμεηο ησλ δχν
ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηνπ ζηνηρείνπ Α ηεο πεξίπησζεο ε' ηνπ άξζξνπ 7
εθαξκφδνληαη θαη γηα ην κεζίηε αζθαιίζεσλ.
Β) Γελ νθείιεη ζε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ζε
αζθαιηζκέλν ρξέε απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηα νπνία έρνπλ
θαηαςεθηζηεί ζε βάξνο ηνπ κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
4. Ξξνθεηκέλνπ γηα ππήθνν άιινπ θξάηνπο-κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ, ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απνδεηθλχεηαη απφ
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ή νξγαληζκφ ηνπ
θξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη
ππνβάιιεηαη ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ.
5. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, σο πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ
ζεσξείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 2 ηνπ π.δ. 530/1991 (ΦΔΘ 205 Α').
6. Ζ εγγξαθή γίλεηαη εθφζνλ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην δηαπηζηψζεη
ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
7. Βεβαηψζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αξκφδηεο Αξρέο θξαηψλκειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζηελ Διιάδα ησλ κεζηηψλ αζθαιίζεσλ, ρνξεγνχληαη απφ ην
πνπξγείν Δκπνξίνπ, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.»
(Νη παξ. 3-7 θαηαξγνχληαη απφ ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ.
2496/97, ΦΔΘ-87 Α' θαη αλαξίζκεζε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ).
"3(8).Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6,7,8,10 θαη 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί κεζηηψλ αζθαιίζεσλ. Νη ρξνληθέο
Ξξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηά πεξηιακβάλνπλ θαη
ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε σο πξάθηνξα ή ππαιιήινπ
ειιεληθήο ή αιινδαπήο επηρείξεζεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο"
(αληηθ. ηεο παξ. 3 απφ ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97,
ΦΔΘ-87 Α').
4(9)."O κεζίηεο αζθαιίζεσλ πξέπεη λα έρεη δεζκεχζεη πεξηνπζία
χςνπο ίζνπ κε ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 200.000 Δπξσπατθψλ
Ινγηζηηθψλ Κνλάδσλ (Δ.Ι.Κ.) πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ δέζκεπζε κπνξεί λα πεξηνξηζζεί αλ
ν
ελδηαθεξφκελνο
πξνζθνκίζεη
ζην
πνπξγείν
Δκπνξίνπ
αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο επζχλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ιάζε θαη

παξαιείςεηο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κε φξην
θάιπςεο ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 400.000 Δ.Ι.Κ. ηνπιάρηζηνλ.
Ρν πνπξγείν Αλάπηπμεο γλσζηνπνηεί ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ
πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ επηκειεηήξην γηα ηελ εγγξαθή ή αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο
ζην νηθείν κεηξψν κεζηηψλ αζθαιίζεσλ" (αληηθ. ησλ κέζα ζε""
εδαθ. απφ ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
Πηε δεζκεπκέλε πεξηνπζία νη αζθαιηζκέλνη αληηζπκβαιιφκελνη
έρνπλ πξνλφκην πνπ πξνεγείηαη θάζε άιινπ γεληθνχ ή εηδηθνχ
πξνλνκίνπ. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο σο άλσ δέζκεπζεο, θαζψο θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αζθάιηζεο αζηηθήο
επαγγεικαηηθήο επζχλεο ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ.
5(10).Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο κπνξεί λα επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ επηρεηξήζεσλ κεζηηείαο αζθαιίζεσλ.
6(11).Ρα κεηξψα κεζηηψλ αζθαιίζεσλ ηεξνχληαη απφ ηα
Δπηκειεηήξηα πνπ είλαη ηνπηθψο αξκφδηα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
"7.Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ πξέπεη λα απνιαχεη λνκηθήο θαη
νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ν
κεζίηεο αζθαιίζεσλ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, γλσζηνπνηεί πξνο ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο λα πξνβνχλ ζε αζθάιηζε ή αληαζθάιηζε
νπνηαδήπνηε άκεζε λνκηθή ή νηθνλνκηθή δέζκεπζε πξνο κηα
αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή νπνηαδήπνηε θαηνρή
εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ζε ή απφ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, πνπ
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πιήξε ειεπζεξία επηινγήο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο,
ιακβάλνληαο σο αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο
κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ ππνβάιιεη ζην
αξκφδην επηκειεηήξην ηελ θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ηηο
δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο"
(πξνζζ. ηεο παξ. 7 απφ ηελ παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97,
ΦΔΘ-87 Α') - (Ξξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 15α απφ ην άξζξν 12 ηνπ
Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 15β

Δηαηξίεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ
1. Πηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ φινη νη
νκφξξπζκνη εηαίξνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
κεζηηψλ αζθαιίζεσλ. Πηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κεζηηείαο
αζθαιίζεσλ πξέπεη, ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ
δηαρεηξηζηψλ, ν έλαο λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν. Ν
δηαρεηξηζηήο απηφο δελ κπνξεί λα ππνθαζίζηαηαη απφ άιινλ ηπρφλ
ζπλδηαρεηξηζηή πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν.
2. Νη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κεζηηείαο αζθαιίζεσλ είλαη
νλνκαζηηθέο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο πξέπεη λα είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν κεζηηψλ αζθαιίζεσλ. Απνθάζεηο ηνπ
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
πνπ
αθνξνχλ
εξγαζίεο
κεζηηείαο
αζθαιίζεσλ ιακβάλνληαη έγθπξα κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
σο άλσ κέινπο.
3. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο
λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εηαηξίεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ
(Ξξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 15 β απφ ην άξζξν 12 ηνπ Λνκ. 2170/10-10
Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150) - (Καταργήθηκε ην άξζξν 15 β απφ ηελ
παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').

Άξζξν 15γ : Αλαλέσζε δηθαηνινγεηηθψλ
"1. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν κεζηηψλ
αζθαιίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ, κέζα ζην
πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, ιακβάλνληαο σο αθεηεξία ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ππνβάιιεη ζην
αξκφδην επηκειεηήξην λέα πηζηνπνηεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη
δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαζψο θαη ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 7 παξ. 1Β ηνπ παξφληνο" (αληηθ. ηεο παξ. 1 απφ ηελ παξ. 22
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
2. Αλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ είλαη πιήξε
θαη ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέζε εηήζηα
παξαγσγή χςνπο ίζνπ κε ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 105.000 ECU
θαηά ηε δηαδξακνχζα ηξηεηία, γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην κεηξψν
κεζηηψλ αζθαιίζεσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ
δηαγξάθεηαη απφ ην Δπηκειεηήξην θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη
δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ (Ξξνζζήθε ηνπ άξζξνπ
15 γ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α
150)

Άξζξν 15δ : Ππκθσλεηηθά αζθαιηζηηθήο θάιπςεο
1. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ζηνπο
αζθαιηζηέο "ζπκθσλεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο" ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη φιεο νη Ξξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη απνδνρήο ηεο
αζθάιηζεο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζθαιηζηέο, νη νπνίνη
βεβαηψλνπλ ηελ απνδνρή ηεο θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ.
2. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ εθδίδεη "πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο"
βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκθψλεζε κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία,
νπνίν παξαδίδεη ζηνλ αζθαιηζκέλν. Ν κεζίηεο αληηθαζηζηά
πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα κε
αζθαιηζηήξην.

κε
ην
ην
ην

3. Νη δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 51 ηνπ λ.δ. 400/1970 εθαξκφδνληαη θαη
γηα αζθαιίζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ κεζηηψλ
αζθάιηζεο, νη νπνίνη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. (Ξξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 15 δ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Λνκ.
2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 15ε : Δπζχλε έλαληη αζθαιηδνκέλνπ
Ζ επζχλε ηνπ κεζίηε έλαληη ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πεξηνξίδεηαη ζηε
ζσζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ εγγξάθσλ εληνιψλ ηνπ δεχηεξνπ .
(Ξξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 15 ε απφ ην άξζξν 12 ηνπ Λνκ. 2170/10-10
Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ': ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ ΘΑΗ ΠΛΡΝΛΗΠΡΔΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΩΛ ΠΚΒΝΙΩΛ"
(πξνζζ. ηνπ κέζα ζε "" ηίηινπ απφ ηελ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ
Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').

"Άξζξν 16: Αζθαιηζηηθνί Πχκβνπινη
"1. Αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν , ην
νπνίν κειεηά ηελ αγνξά, παξνπζηάδεη θαη πξνηείλεη ιχζεηο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κε αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ή κεζηηψλ ή ζπληνληζηψλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ γηα ηελ πξφζθηεζε εξγαζηψλ. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ
αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν κε ηνπο σο άλσ είλαη ζχκβαζε έξγνπ. Ν
αζθαιηζηηθφο
ζχκβνπινο
δελ
έρεη
δηθαίσκα
ππνγξαθήο
αζθαιηζηεξίσλ νχηε εθπξνζψπεζεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή κεζίηε.
Θάζε αληίζεηε ζπκθσλία είλαη άθπξε" (αληηθ. ηεο παξ. 1 απφ ηελ
παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
2. Γελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ζπκβαηηθφο φξνο,
κε ηνλ νπνίν πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ
λα ζπλάπηεη ζχκβαζε θαη κε άιιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ρν
δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηε ζπκβαιιφκελε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε κφλν γηα ηνπο θιάδνπο πνπ αζθεί.
"3. Νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο" (αληηθ. ηεο παξ. 3 απφ ηελ παξ. 25 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').
4. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα αλαζέηεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ
ζχκβνπιν ηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ.
Πηελ πεξίπησζε απηή πνπ θαηαβάιιεη, επηπιένλ πξνκήζεηα, ην χςνο
ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηα κέξε κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
"5. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχνληαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα εηζάγεηαη ν ζεζκφο θαη
νη φξνη εξγαζίαο ηνπ δφθηκνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, λα
εηζάγνληαη πξφηππα βαζηθψλ φξσλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο, λα
πξνβιέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ
είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην επάγγεικα ηνπο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ" (αληηθ. ηεο
παξ. 5 απφ ηελ παξ. 26 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87
Α')".
(Ρν αξζξν 16, είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ.1 ηνπ αξζ.13, ηνπ
Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"Άξζξν 17: Δγγξαθή αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ζην Δπηκειεηήξην
1. Γηα λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ, ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή, ζην ακηγέο
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα ηνπ εληαίνπ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπο.
2. Ξξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί σο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, ζην θαηά
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπηθψο αξκφδην Δπηκειεηήξην, ν
ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζην Δπηκειεηήξην απηφ ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Απνιπηήξην Ιπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή
ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ έρεη ππεμαίξεζε, ηνθνγιπθία, αηζρξνθέξδεηα, απάηε, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξεσθνπία θαη ιαζξεκπνξία.
γ)
Ξηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή
αληίιεςε.
δ) Ξηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο.
"3. Ρα κεηξψα ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ηεξνχληαη ζηα θαηά
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ επηκειεηήξηα. Νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1 ηνπ άξζξνπ 6,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ησλ άξζξσλ
10,13 θαη 14 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
4. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ Θξάηνπο- Κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αληί ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ εδ. α' ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ αξθεί λα έρεη πξαγκαηηθά θαη
αδηάιεηπηα εξγαζζεί:
α) είηε γηα δχν (2) ζπλερή έηε, σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο ή
σο εξγαδφκελνο ζε επηρείξεζε αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή κεζίηε
αζθαιηζηψλ ή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
β) είηε γηα έλα (1) έηνο κε ηηο Ξξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε α' φηαλ ν δηθαηνχρνο δχλαηαη λα απνδείμεη γηα ηελ ελ
ιφγσ δξαζηεξηφηεηα πξνεγνπκέλε θαηάξηηζε, ε νπνία βεβαηψλεηαη
κε πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο ή θξίλεηαη σο
απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα επαγγεικαηηθή έλσζε.
5. Ζ πξαγκαηηθή άζθεζε ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) έηνο εξγαζηψλ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή κεζίηε ζεσξείηαη ηζφηηκε κε ηηο
Ξξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ" (αληηθ. ησλ
παξ. 3,4 θαη 5 απφ ηελ παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97,

ΦΔΘ-87 Α').
(Ρν άξζξν 17 είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
Λνκ 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 18: Κεηαβαηηθή δηάηαμε
Κέζα ζε δχν έηε απφ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ άδεηα παξαγσγνχ αζθαιίζεσλ φζνη θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ εξγάδνληαη σο αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο θαη φζνη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία κεηξψα αζθαιεηνκεζηηψλ (παξαγσγνί), αλ
έρνπλ γξακκαηηθέο γλψζεηο ηνπιάρηζηνλ δεπηέξαο ηάμεο εμαηάμηνπ
γπκλαζίνπ ή αληίζηνηρεο ηάμεο δεκφζηαο εκπνξηθήο ζρνιήο θαη ηηο
Ξξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 1 ζηνηρ α' γ' δ'.
Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ
επηκειεηήξην.

πξνυπνζέζεσλ απηψλ απνθαζίδεη ην νηθείν

(Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξαπάλσ άξζξν
παξαηάζεθε, αθφηνπ έιεμε κέρξη 31.12.1988 απφ ηελ παξ. 5 ηνπ
Λνκ. 1746/31 Γεθ. 1987 - 8 Ηαλ. 1988 (ΦΔΘ Α 2))

"ΘΔΦΑΙΑΗΝ
ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ"

Δ'

:

ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ

ΞΑΙΙΖΙΝΗ

ΘΑΗ

ΙΝΗΞΔΠ

(αλαξίζκεζε ηνπ θεθαιαίνπ Γ' ζε Δ θαη αληηθαηάζηαζε ηίηινπ απφ
ηελ παξ. 29 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').

"Άξζξν 19:
1. πάιιεινη αζθαιηζηηθψλ, επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ
αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο ή εηαηξηψλ κεζηηείαο αζθαιίζεσλ
κπνξνχλ λα αζθνχλ δηακεζνιάβεζε ζηε ζχλαςε αζθαιίζεσλ γηα
ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη ή άιισλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηέο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε ηνπο, ρσξίο
ηηο Ξξνυπνζέζεηο ηνπ αξζ. 17.
2. Ζ ζρέζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο

επηρεηξήζεηο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ δηακεζνιαβεί θαηά ηα
αλσηέξσ, είλαη ζχκβαζε έξγνπ θαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζχκβαζε
εξγαζίαο.
3. Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ είλαη αζπκβίβαζηε κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ."
(To άξζξν 19 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

"Άξζξν 19α : Αζπκβίβαζηα
(Ρν άξζξν 19α είλαη απφ κεηαθνξά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο
λφκνπ).
"Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ, είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεληθνχ δ/ληή ή
δ/ληή εθπξνζψπνπ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο" (άξζξν 9 Λ.
1569/85).
"Δπίζεο ε ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα είλαη αζπκβίβαζηε κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ" (ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ
19α απφ ηελ παξ. 30 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ-87 Α').

"Άξζξν 20: Ππληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ
1. Ππληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ην νπνίν γηα ινγαξηαζκφ κηαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
δσήο ή θαη κηαο κφλν αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο αζθαιίζεσλ θαηά
δεκηψλ, έλαληη πξνκήζεηαο δηακεζνιαβεί ζηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ δηακέζνπ νκάδαο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, ηνπο
νπνίνπο επηιέγεη, εθπαηδεχεη θαη επνπηεχεη.
Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ κε
ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη ζχκβαζε έξγνπ, ε νπνία
θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο επηπιένλ ζχκβαζεο
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπ ζπληνληζηή σο δηεπζπληή γξαθείνπ
πσιήζεσλ αζθαιίζεσλ, ε ζχκβαζε έξγνπ παξακέλεη αλεμάξηεηε θαη
δελ απνξξνθάηαη απφ ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.

"2. Ρν άξζξν 17 ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη θαη επί ζπληνληζηψλ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ. Γηα ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ αζθνχληεο ην επάγγεικα ηνπ ζπληνληζηή
αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ
θαη
δηεπζπληή
ππνθαηαζηήκαηνο
αζθαιίζεσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ
εδαθίνπ.
3. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιπζεί ή ιήμεη ε ζχκβαζε ηνπ
ζπληνληζηή κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζην ζπληνληζηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ θαηαγγειία ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ αλαινγεί ζηελ
παξαγσγή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ ζπληνλίδεη, ζην κέηξν πνπ
ε παξαγσγή απηή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη γηα ην δηάζηεκα απηφ
ζηελ επηρείξεζε.
Γελ νθείιεηαη πξνκήζεηα αλ ε ζχκβαζε ιχζεθε κε θαηαγγειία εθ
κέξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε βαξχ
παξάπησκα ηνπ ζπληνληζηή, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αζηηθή ή πνηληθή
επζχλε ή αλ ιχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπληνληζηή" (αληηθ. ησλ
παξ. 2 θαη 3 απφ ηελ παξ. 28 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2496/97, ΦΔΘ87 Α')".
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο ζπληνληζηή
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιεη ζηα πξφζσπα πνπ ν ζπληνληζηήο φξηζε εηδηθά σο
δηθαηνχρνο ή, αλάινγα κε ηε ζπκθσλία, ζηνλ ίδην ή αλ δελ φξηζε
δηθαηνχρνπο γηα ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζηνπο κέρξη θαη ηέηαξηνπ
βαζκνχ ζπγγέλεηαο θιεξνλφκνπο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
(3) εηψλ, ηελ πξνκήζεηα πνπ δηθαηνχληαλ θαη αλαινγνχζε ζηελ
παξαγσγή ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ ζπληφληδε, εθφζνλ γη΄
απηφ ην δηάζηεκα ε παξαγσγή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε - ΞΟΝΠΘ. ΔΓΑΦ. ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟ. 5 ζη ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ. 2741/99, ΦΔΘ-199 Α’ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
(Ρν άξζξν 20 είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ Λνκ. 2170/10-10 Πεπη. 1993 ΦΔΘ Α 150)

Άξζξν 21: Άιιεο δηαηάμεηο
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]

1. Κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο
(ΔΞ.Δ.Η.Α.) κπνξεί: α) λα θαηαξηίδεηαη θαλνληζκφο ζπκπεξηθνξάο
ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, φπσο απηά
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 190/2006, φπσο ηζρχεη. Απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ θαηαξγείηαη ην π.δ.
298/1986 (ΦΔΘ 183 Α΄), β) λα νξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα
ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ θαλνληζκνχ
ζπκπεξηθνξάο, θαη γ) γεληθφηεξα λα ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφ ζέκα θαη
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ. Θαη’
ειάρηζην, ν θαλνληζκφο ζπκπεξηθνξάο πεξηέρεη θαλφλεο νη νπνίνη
δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παξαπάλσ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα
ελεξγνχλ εληίκσο, λνκίκσο θαη κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαη
επηκέιεηα θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, δηαζέηνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ θαη ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε λα απνηξέπνπλ ηηο
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ – ΑΛΡΗΘ. ΡΖΠ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 21
ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 9 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 71 ΡΝ Λ. 3746/09, ΦΔΘ-27 Α/16-209 [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
2. Ρα άξζξα 26 έσο 28 ηνπ λ.δ. 400/1970 θαηαξγνχληαη.
Ρν αξζξν 25 ηνπ λ.δ. 400/1970 θαηαξγείηαη δχν έηε κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
3. Κέρξη λα εθδνζεί ην π.δ./γκα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ην
β.δ. 503/1972 (ΦΔΘ
148) παξακέλεη ζε ηζρχ θαη εθαξκφδεηαη
αλάινγα ζηα πξφζσπα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ κεζνιαβνχλ
ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε – ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ Ζ ΞΑΟ. 3 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 21
ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 9 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 71 ΡΝ Λ. 3746/09, ΦΔΘ-27 Α/16-209 [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]

"Άξζξν 21α: Ξνηληθέο θπξψζεηο
Όπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε κέρξη έλα (1)έηνο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε ην ζε
δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 4.000 ECU εάλ δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε
άιιεο δηαηάμεηο". (Ρν άξζξν 21α πξνζηέζεθε απφ ην αξζ. 15 ηνπ
Λνκ.2170/10-10 Πεπη. 1993, ΦΔΘ Α 150)

[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Άξζξν 21β
1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε
ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία
δηακεζνιαβνχλ ζηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, σο πξνζζέησλ
πξνυπνζέζεσλ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην γηα ηελ άζθεζε
ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, φπσο ελδεηθηηθά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ε
πηζηνπνίεζε θαηνρήο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θ.ιπ..
2. Νη παξαβαίλνληεο ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηηκσξνχληαη κε ηηο
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 21α ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1569/1985, ε νπνία πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2496/1997, θαηαξγείηαη –
ΞΟΝΠΘ. ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟ. 5 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 3 ΡΝ Λ. 2837/00, ΦΔΘ-178
Α' [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]

Άξζξν 22 : Πχζηαζε - Δπσλπκία.
1. Ππληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία
«Πψκα Δηδηθψλ Ξξαγκαηνγλσκφλσλ Ρξνραίσλ Αηπρεκάησλ»
(Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.).
2. Ρν Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. επνπηεχεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ κε επνπηηθφ
ζπκβνχιην πνπ δηνξίδεηαη απφ απηφλ. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 22
απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 23 : Δδξα - πνθαηαζηήκαηα.
1. Ρν Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. εδξεχεη ζηελ Αζήλα.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. κπνξνχλ λα ηδξχνληαη
ππνθαηαζηήκαηα ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ηνπ. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνλ θαλνληζκφ

ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 23 απφ ηελ παξ.
1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 24 : Πθνπφο.
1. Ρν Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ
απηνθίλεηα, γλσκνδνηεί γηα ην είδνο, ην χςνο ησλ πιηθψλ δεκηψλ
θαη ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο, ρσξίο φκσο λα
εθθέξεη θξίζεηο γηα ηελ ππαηηηφηεηα.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ απηνθίλεην είλαη θάζε φρεκα
φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ. 489/1976 (ΦΔΘ 331).
(Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 24 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989
ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 25 : Αξρέο ιεηηνπξγίαο.
1. Κέιε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. είλαη νη εηδηθνί πξαγκαηνγλψκνλεο πιηθψλ
δεκηψλ. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. αλαζέηεη ζ απηνχο
ηε γλσκνδφηεζε γηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ. Ρνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο
επηθνπξνχλ νη αζθνχκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο.
2. Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα θαηαζηήζεη
ππνρξεσηηθή ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. γηα πεξηπηψζεηο
δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ γηα απνδεκίσζε απφ απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα
εθφζνλ ην χςνο ηεο αμηνχκελεο απνδεκίσζεο ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ
πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηεο απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο
αγσγήο αλαβάιιεηαη κέρξηο φηνπ πξνζαρζεί νξηζηηθή γλσκνδφηεζε
ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. Ρε δίθε κπνξεί λα επηζπεχζεη θάζε δηάδηθνο
πξνζάγνληαο ηελ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Ν πνπξγφο
Δκπνξίνπ κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα αλαπξνζαξκφδεη ην παξαπάλσ
πνζφ.
3. Ρν Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. γλσκνδνηεί επίζεο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ην
δεηήζεη ην δηθαζηήξην ή ν ππφρξενο ή ν δηθαηνχρνο απνδεκίσζεο γηα
αηχρεκα πνπ πξνθιήζεθε απφ απηνθίλεην.
4.

Ζ

έθζεζε

πξαγκαηνγλσκνζχλεο

ηνπ

Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.

εθηηκάηαη

ειεπζέξσο απφ ηα δηθαζηήξηα.
5. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο
θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ρσξίο ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., ηεξεί θαθέινπο ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη φια ηα
ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε γηα λα θαηαβάιεη ηελ απνδεκίσζε
απηή.
Ρν Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., έπεηηα απφ εληνιή ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, δηελεξγεί
έιεγρν ησλ θαθέισλ δεκηψλ ηνπ θιάδνπ απηνθηλήησλ θαη ππνβάιιεη
ζρεηηθή έθζεζε ζηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ. Πηελ πεξίπησζε άξλεζεο
ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο λα επηηξέςεη ηνλ έιεγρν απηφλ ή ζε
πεξίπησζε πνπ νη θάθεινη δεκηψλ επαλεηιεκκέλα δελ πεξηέρνπλ
πιήξε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν πνπξγφο Δκπνξίνπ επηβάιιεη ηηο
πνηλέο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 489/1976 (ΦΔΘ 331), φπσο
ηξνπνπνηείηαη. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 25 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16
Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 26 : Ξξφιεςε πξαγκαηνγλσκφλσλ - Αζπκβίβαζηα- Δμαηξέζεηο.
1. Νη πξαγκαηνγλψκνλεο πιηθψλ δεκηψλ θαη νη αζθνχκελνη
πξαγκαηνγλψκνλεο πξνζιακβάλνληαη απφ ην Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. έπεηηα απφ
δηαγσληζκφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 993/1979 (ΦΔΘ 281), φπσο ηζρχεη. Κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
ξπζκίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά πέξα απφ φζα πξνβιέπνληαη απφ ην λ.
993/1979 ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπο, ηα
πξνζφληα, ηε δηαδηθαζία θαη δηάξθεηα ηεο πξφζιεςεο ηνπο, θαζψο
θαη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο, ηα πξνζφληα ηνπ κφληκνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαη ηε ζχλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
2. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη πξαγκαηνγλψκνλεο
θαη νη αζθνχκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο έρνπλ πιήξε αλεμαξηεζία.
3. Γελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα πιηθψλ
δεκηψλ θαη ηνπ αζθνχκελνπ πξαγκαηνγλψκνλα ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.:
α) Νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε ή άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή
ζε θάζε κνξθήο αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαζψο θαη ε άζθεζε
δηακεζνιαβεηηθνχ επαγγέικαηνο ζρεηηθνχ κε ηηο αζθαιίζεηο,
β)

ε

άζθεζε

ηεο

επηρείξεζεο

ηνπ

επηζθεπαζηή

ή

εκπφξνπ

απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, είηε άκεζα είηε κε έκκεζε
ζπκκεηνρή ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε πνπ έρεη αληίζηνηρεο
δξαζηεξηφηεηεο.
γ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α θαη β κε ζχκβαζε εληνιήο, εξγαζίαο ή
έξγνπ.
δ) ε παξνρή νπνηαζδήπνηε έκκηζζεο ή άκηζζεο ππεξεζίαο ζην
δεκφζην ηνκέα.
4.
Απνθιείεηαη
απφ
ηελ
άζθεζε
ησλ
θαζεθφλησλ
ηνπ
πξαγκαηνγλψκνλα ή ηνπ αζθνχκελνπ πξαγκαηνγλψκνλα θαη νθείιεη
λα απέρεη απφ απηά φπνηνο: α) Εεκηψζεθε απφ ην αηχρεκα ή θέξεηαη
απφ ην δεκησζέληα σο ππαίηηνο,
β) είλαη ζχδπγνο ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ή
ζπγγελείο εμ αίκαηνο ησλ ίδησλ πξνζψπσλ, θαηεπζείαλ γξακκή
απεξηφξηζηα θαη εθ πιαγίνπ κέρξη θαη ηνλ ηέηαξην βαζκφ ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη θαη ην δεχηεξν βαζκφ ή ζχδπγνο ησλ παξαπάλσ
ζπγγελψλ. Ν πην πάλσ ιφγνο απνθιεηζκνχ δηαηεξείηαη θαη κεηά ηε
ιχζε ή αθχξσζε ηνπ γάκνπ θαη
γ) ζπλδέεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ εδαθίνπ α κε ζρέζε πηνζεζίαο ή
επηηξνπείαο. Ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ππάξρεη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο
πηνζεζίαο ή ηε ιήμε ηεο επηηξνπείαο.
Γηα ηελ εμαίξεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 376 θαη 377 ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
Ππκβνχιην ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.

εμαίξεζεο

θξίλεη

ην

Γηνηθεηηθφ

5. Δθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη απφ πξαγκαηνγλψκνλα, ζην πξφζσπν
ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, είλαη άθπξε. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 26
απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 27 : Θαλνληζκφο Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ
Δκπνξίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., θαηαξηίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ν Θαλνληζκφο ηνπ. Πηνλ
θαλνληζκφ απηφλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε,

απνρψξεζε θαη ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
(πξαγκαηνγλσκφλσλ,
αζθνχκελσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ
θαη
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ), ηε δηάξζξσζε θαη θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ,
ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 27 απφ ηελ
παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 28 : Ξξνζφληα θαη θσιχκαηα δηνξηζκνχ.
Νη πξαγκαηνγλψκνλεο θαη νη αζθνχκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο γηα λα
δηνξηζηνχλ πξέπεη:
α) λα έρνπλ ειιεληθή ηζαγέλεηα,
β) λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα
έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ απηέο,
γ) λα έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο ζρνιήο ηερλνιφγσλ κεραληθψλ
απηνθηλήησλ ή πηπρίν άιιεο ζρνιήο Ρ.Δ.Η. ή πηπρίν αλψηαηεο
ζρνιήο (Α.Δ.Η.) ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ,
δ) λα έρνπλ ειηθία κέρξη 35 εηψλ,
ε) λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,

πνιηηηθά

ηνπο

δηθαηψκαηα

κε

ζη) λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα νπνηνδήπνηε
θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή άξζξα 372, 373
Ξ.Θ.), απάηε (άξζξν 386 Ξ.Θ.), ππεμαίξεζε θνηλή ή ζηελ ππεξεζία
(άξζξν 375, 258 Ξ.Θ.), εθβίαζε (άξζξν 385 Ξ.Θ.), πιαζηνγξαθία
(άξζξν 216 Ξ.Θ.), πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ (άξζξν 217 Ξ.Θ.),
πιαζηνγξαθία θαη θαηάρξεζε ελζήκσλ (άξζξν 218 Ξ.Θ.), ςεπδή
βεβαίσζε θαη λφζεπζε (άξζξν 242 Ξ.Θ.), ςεπδνξθία θαη ςεπδή
αλψκνηε θαηάζεζε (άξζξα 224, 225 Ξ.Θ.), παξαπιάλεζε ζε
ςεπδνξθία (άξζξν 228 Ξ.Θ.), ςεπδή θαηακήλπζε (άξζξν 229 Ξ.Θ.),
απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία (άξζξν 256 Ξ.Θ.), δσξνδνθία (άξζξα
235, 236, 237 Ξ.Θ.), θαηαπίεζε (άξζξν 244 Ξ.Θ.), παξάβαζε
θαζήθνληνο (άξζξν 259 Ξ.Θ.), ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε (άξζξν 363
Ξ.Θ.), πθαξπαγή ςεπδνχο βεβαηψζεσο (άξζξν 220 Ξ.Θ.),
ππεμαγσγή εγγξάθνπ (άξζξν 252 Ξ.Θ.) θαζψο θαη γηα ιαζξεκπνξία,
έθδνζε αθάιππησλ επηηαγψλ θαη παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί εκπνξίαο ή δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ,
δ) λα κελ έρνπλ παπζεί, απφ ζέζε δεκφζηνπ ππάιιεινπ ή

ππάιιεινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή απφ ζέζε
άκηζζνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
πεηζαξρηθνχο ιφγνπο ή γηα αλεπάξθεηα,
ε) λα κελ έρνπλ παξαπεκθζεί γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ
εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην ζη, θαζψο επίζεο λα κελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί θαη κε νξηζηηθή απιψο απφθαζε γηα έλα απ απηά ηα
αδηθήκαηα. Γηα ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ν ππνςήθηνο
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.δ. 105/1969. Ρν θψιπκα απηφ
ηζρχεη κέρξηο φηνπ εθδνζεί ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα ή
ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε,
ζ) λα είλαη πγηείο ζσκαηηθά ή ςπρηθά ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ
άξζξνπ
27.
Ζ
εμέηαζε
ηεο
πγείαο
ησλ
ππνςεθίσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη αζθνχκελσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο
δηνηθεηηθνχο ππάιιεινπο. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 28 απφ ηελ παξ.
1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 29 : Ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο.
1. Ζ ζρέζε εξγαζίαο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ αζθνχκελσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ ιχεηαη:
α) κε ην ζάλαην ηνπο,
β) κε ηελ έθπησζε,
γ) κε ηελ απφιπζε,
δ) κε ηελ θαηαγγειία,
ε) κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο θαη
ζη) κε ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο ηνπο.
2. Νη πξαγκαηνγλψκνλεο θαη νη αζθνχκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο
εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία, αλ ράζνπλ ηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα ή αλ θαηαδηθαζηνχλ κε ακεηάθιεηε απφθαζε:
α) ζε πνηλή ηνπιάρηζηνλ πξφζθαηξεο θάζεηξμεο,
β) ζε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ,

γ) γηα πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε ζη ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Ζ έθπησζε επέξρεηαη θαη
αλ αθφκα αλαζηαιεί ε πνηλή. Γηα ηελ έθπησζε εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή
πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. πνπ δελ απαηηείηαη
λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
3. Νη πξαγκαηνγλψκνλεο θαη νη αζθνχκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο
απνιχνληαη:
α) κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ
ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ην 60φ
έηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξίνπ ειηθίαο σο αθεηεξία ιακβάλεηαη
ε 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο,
β) γηα ππεξεζηαθή αλεπάξθεηα,
γ) γηα αληθαλφηεηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή,
δ) αλ θαηαξγεζεί ε ζέζε.
Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ β, γ θαη δ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λ. 993/1979, φπσο ηζρχνπλ
θάζε θνξά.
4. α) Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ
αζθνχκελσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαηαγγέιιεηαη νπνηεδήπνηε γηα
ζπνπδαίν ιφγν. Ππνπδαίν ιφγν ζπληζηνχλ ηδίσο:
αα) ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπο γηα επηδίσμε ηδηνηειψλ
ζθνπψλ,
ββ) ε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο,
γγ) ε παξάβαζε ηεο ππεξεζηαθήο ερεκχζεηαο,
δδ) ε απνζηψπεζε λφκηκσλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή εμαίξεζεο ηνπο,
εε) ε παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ πνηληθφ θψδηθα ή άιιν εηδηθφ
πνηληθφ λφκν,
ζηζη) ε δηάπξαμε κέζα ζην ίδην έηνο δχν πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ
πνπ ην θαζέλα ηηκσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κε πξφζηηκν ίζν κε ηηο
απνδνρέο ελφο κήλα,
δδ) ε ζπζηεκαηηθή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ θαη

εε) ε ζνβαξή απείζεηα ζηηο λφκηκεο εληνιέο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηνπ
επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
β) Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη θαη ε ιχζε ηεο επέξρεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 993/1979. Πηνλ
απνιπφκελν δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε απφ ην Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
5. Γηα ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ
αζθνχκελσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 993/1979. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 29 απφ ηελ παξ. 1 αξζ.
16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 30 : παιιειηθή ηδηφηεηα.
Νζνη ππεξεηνχλ ζην Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. ζεσξνχληαη ππάιιεινη θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν
30 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 31 : Όξγαλα
Όξγαλα ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. είλαη:
α) ε Γεληθή Ππλέιεπζε,
β) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην,
γ) ην Δπνπηηθφ Ππκβνχιην θαη
δ) ην Ρερληθφ Γξαθείν. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 31 απφ ηελ παξ. 1
αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 32 : Γεληθή Ππλέιεπζε.
1. Νη πξαγκαηνγλψκνλεο πιηθψλ δεκηψλ ζπγθξνηνχλ ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., ε νπνία έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

α) απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο απφ ην
Δπνπηηθφ Ππκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ην Ρερληθφ Γξαθείν,
β) εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. κε κπζηηθή ςεθνθνξία,
γ) εγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα θαη ηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

απνινγηζκφ

θαη

2. Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε κεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ νη
αζθνχκελνη πξαγκαηνγλψκνλεο.
3. Θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο θαη ηδίσο ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ζχγθιεζεο ηεο, νη
ςεθνθνξίεο θαη ε εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
(Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 32 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989
ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 33 : Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
1. Ρν Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
(Γ.Π.) κε δηεηή ζεηεία. Ρν Γ.Π. εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ
πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν. Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. απαιιάζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ απφ ηνλ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο πξαγκαηνγλψκνλα πιηθψλ δεκηψλ.
2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. έρεη ηηο αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο:
α) αζθεί δηνηθεηηθφ έιεγρν ζηα κέιε ηνπ θαη ζηνπο αζθνχκελνπο
πξαγκαηνγλψκνλεο, ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζία ηνπ θαη ελ γέλεη επνπηεχεη φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.,
β) πξνΐζηαηαη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ,
γ) δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαη ζπληάζζεη ηνλ
εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ,
δ) πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ηα κέιε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., ηνπο
αζθνχκελνπο πξαγκαηνγλψκνλεο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, κε

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ε) θαηαξηίδεη νκάδεο εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. γηα ηε
κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ,
ζη) απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηνπ απφ ην
Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ή ηε Γεληθή Ππλέιεπζε,
δ) ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ηηο πξνηάζεηο
ηνπ Ρερληθνχ Γξαθείνπ,
ε) επηθνηλσλεί είηε απεπζείαο είηε κέζσ ηνπ Ρερληθνχ Γξαθείνπ κε
νξγαλψζεηο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν
ηνπ,
ζ) ζπγθαιεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 27 ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., ζηελ νπνία εθζέηεη ηα πεπξαγκέλα ηνπ
γηα ην πξνεγνχκελν έηνο θαη αλαθνηλψλεη ζ απηήλ ηνλ νηθνλνκηθφ
απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. πξνο έγθξηζε,
η) εθπξνζσπεί, κε ηνλ πξφεδξν ηνπ, ην Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. ελψπηνλ θάζε
δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ή άιιεο αξρήο.
3. Θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
(Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 33 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989
ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 34 : Δπνπηηθφ Ππκβνχιην.
1. Ρν Δπνπηηθφ
Απαξηίδεηαη απφ:

Ππκβνχιην

ηνπ

Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.

είλαη

επηακειέο.

α) έλαλ αλψηαην ή αλψηεξν θξαηηθφ ιεηηνπξγφ σο πξφεδξν, ηνλ
νπνίν ππνδεηθλχεη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ν πνπξγφο Δκπνξίνπ,
β) έλαλ αλψηαην ή αλψηεξν θξαηηθφ ιεηηνπξγφ σο αληηπξφεδξν, ηνλ
νπνίν ππνδεηθλχεη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ν πνπξγφο Κεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ,
γ) έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε ηηκνινγηαθή έλσζε αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην

νηθείν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ.
δ) αλά έλα εθπξφζσπν ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
θαη ηεο Γ.Π.Δ.Δ. Αλ, ζηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ, ε πξνζεζκία παξέιζεη
άπξαθηε, ηνπο εθπξνζψπνπο νξίδεη ν πνπξγφο Δκπνξίνπ.
2. Ρα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα ηζάξηζκα
αλαπιεξσκαηηθά ηνπο δηνξίδνληαη γηα κία δηεηία κε θνηλή απφθαζε
ησλ πνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Πηα κέιε
ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1505/1984 (ΦΔΘ 1 94), ε νπνία βαξχλεη ην
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
Πην Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ζπκκεηέρεη ρσξίο ςήθν ν πξφεδξνο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
3. Ρν Δπνπηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) εηζεγείηαη ζηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξφζιεςε
πξαγκαηνγλσκφλσλ
θαη
αζθνχκελσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ. Ζ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ θαζνξίδεη
ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, ηα εμεηαζηέα καζήκαηα, ηε δηαδηθαζία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.
β) εγθξίλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ αζθνχκελσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ,
γ) ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαη
ππνβάιιεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ έθζεζε ηνπ γηα ηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεη θαη ζηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ,
δ) επνπηεχεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ην Ρερληθφ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.

Γξαθείν ηνπ

4. Θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπνπηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ξπζκίδεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
(Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 34 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989
ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 35 : Ρερληθφ Γξαθείν.

1. Ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πιηθψλ δεκηψλ
πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην Ρερληθφ Γξαθείν θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. απφ ην Δπνπηηθφ Ππκβνχιην, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Ρερληθνχ Γξαθείνπ είλαη ηξηεηήο θαη
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.
3. Ρν Ρερληθφ Γξαθείν έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο :
α) γλσκνδνηεί γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.,
β) θαηαξηίδεη ηα πξφηππα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, εθηηκήζεσλ
θαη εθζέζεσλ, ειέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαη κεηαθέξεη ηηο ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπ ζην Δπνπηηθφ
θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην,
γ) επηκειείηαη ηελ έθδνζε ησλ δηεζλψλ εθηηκεηηθψλ πξνηχπσλ θαη
ηνπ ελεκεξσηηθνχ επηζηεκνληθνχ δειηίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.,
δ) επεμεξγάδεηαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ
Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκηψζεσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ
Δκπνξίνπ, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη
ηνλ έιεγρν ησλ δεκηψλ πνπ δειψλνληαη θαη ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ
θαηαβάιινληαη,
ε) θαηαξηίδεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ αζθνχκελσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ.
4. Ρα κέιε ηνπ Ρερληθνχ Γξαθείνπ ζπλεδξηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ην κήλα. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
δηαβηβάδνληαη ζην Δπνπηηθφ θαη Πην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Πηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ρερληθνχ Γξαθείνπ πξνεδξεχεη κε ςήθν ν
αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηνπ
Ρερληθνχ Γξαθείνπ. Πηα κέιε ηνπ Ρερληθνχ Γξαθείνπ θαηαβάιιεηαη
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1505/1984 (ΦΔΘ 194),
ε νπνία βαξχλεη ην Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
5. Θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηερληθνχ Γξαθείνπ
ξπζκίδεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν
35 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 36 : Ξφξνη.
1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ θαζνξίδεηαη πνζνζηφ απφ ηα
θαζαξά αζθάιηζηξα ηνπ θιάδνπ απηνθηλήησλ (εηζθνξά) πνπ
δηαηίζεηαη ππέξ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. Ζ εηζθνξά απηή αλαγξάθεηαη ρσξηζηά
ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη βαξχλεη θαηά 50% ηνπο
αζθαιηζκέλνπο θαη θαηά 50% ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ εκθαλίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην θαη απαιιάζζεηαη παληφο θφξνπ ή άιιεο θνξνινγηθήο
επηβάξπλζεο εθηφο ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ.
Ζ απφδνζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ γίλεηαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 160/1978 (ΦΔΘ 34).
2. Κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ δηκήλνπ, νη
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ην πνζφ πνπ
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηηο εηζθνξέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε
εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηνλ
ηίηιν «Ινγαξηαζκφο Πψκαηνο Δηδηθψλ Ξξαγκαηνγλσκφλσλ Ρξνραίσλ
Αηπρεκάησλ».
3. Θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί εηζπξάμεσο δεκφζησλ εζφδσλ. Λφκηκν
ηίηιν απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
πνπ βεβαηψλεη ηελ νθεηιή.
4. Ρα έζνδα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2 δηαηίζεληαη γηα ηελ
θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. Δηδηθφηεξα ηα έζνδα απηά
δηεηίζεληαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
θαη ησλ αζθνχκελσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, γηα ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ
ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 2 ηνπ
λφκνπ απηνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζχκθσλα
κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απαηηείηαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία
ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
5. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί
λα ζπλάπηεη δάλεηα κε εγγχεζε ην ινγαξηαζκφ ηεο παξ. 2.
(Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 36 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989
ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 37 : Πχληαμε πξαγκαηνγλσκνζχλεο.

1. Κέζα ζε νθηψ εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ εκέξα πνπ ν δηθαηνχρνο
ή ν ππφρξενο ζε απνδεκίσζε ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε δηελέξγεηα
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 24, ζπληάζζεηαη έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζχκθσλα κε
ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α.
Ζ αίηεζε δελ εμεηάδεηαη αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα, δελ
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη
εηδηθφηεξα απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. Κέρξηο φηνπ
πιεξσζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη πξνζθνκηζζνχλ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία, ην Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. απέρεη λα γλσκνδνηήζεη. Ν θαλνληζκφο ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαζνξίδεη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε
βάζε πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά θαηαλνκήο ηεο ππεξεζίαο, πνηνο ή πνηνη
πξαγκαηνγλψκνλεο
ζα
ζπληάμνπλ
πξαγκαηνγλσκνζχλε
ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
2. Νη πξαγκαηνγλψκνλεο ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α., γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ
έξγνπ ηνπο, λνκηκνπνηνχληαη λα δεηνχλ απφ νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή
άιιε αξρή ζηνηρεία ή έγγξαθα. Ηδίσο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε
ησλ εγγξάθσλ ηεο πνηληθήο δηθνγξαθίαο θαη λα δεηνχλ αληίγξαθα κε
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηνλ πνιηηηθψο
ελάγνληα ζην άξζξν 108 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο.
3. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζηνλ αηηνχληα
θαη ζηνλ ππφρξεν θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαζψο θαη ζηελ ππφρξεε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Νπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα
ιάβεη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απηήο.
4. Ν ππφρξενο ή ν δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο έρεη ην δηθαίσκα
κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο αθφηνπ έιαβαλ γλψζε ηεο έθζεζεο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, λα δεηήζεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ πιηθψλ
δεκηψλ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ νθείιεηαη
γη απηέο. Ζ αίηεζε επαλεθηίκεζεο είλαη απαξάδεθηε, αλ δελ
ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ πνπ θαηαηίζεηαη
ζην ινγαξηαζκφ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36. Ρν πνζφ ηνπ παξάβνινπ
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ.
5. Ζ ππνβνιή αίηεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ
θαζηζηά ππεξήκεξν ηνλ ππφρξεν απνδεκίσζεο απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ ηνπ θνηλνπνηείηαη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη γηα ην πνζφ απηήο.
(Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 37 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16 Λνκ.1867/1989
ΦΔΘ Α 227).

Άξζξν 38 :
Ππκβνπιίνπ.

Γηνξηζκφο

πξψηνπ

Δπνπηηθνχ

θαη

Γηνηθεηηθνχ

1. Κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ
δηνξίδεηαη ην πξψην Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 34.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ δηνξίδεηαη κέζα ζηελ
πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. ην νπνίν ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Δπνπηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λφκνπ απηνχ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ ξπζκίδεηαη
επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πξνζσξηλφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ Π.Δ.Ξ.Ρ.Α. θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
νξίδεηαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπγθιεζεί ε πξψηε
Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κε
λεψηεξε απφθαζε ηνπ ίδηνπ πνπξγνχ, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηε δηεηία απφ ηελ εκέξα πνπ δηνξίζηεθε ην
πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
3. Πην δηαγσληζκφ πξνζιήςεσλ πνπ δηελεξγεί ην πξνζσξηλφ
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ
θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ γ θαη δ ηνπ άξζξνπ
28 λα ζπκκεηάζρνπλ φζνη: α) έρνπλ πηπρίν Κέζεο Ρερληθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Πρνιήο ζπλαθνχο πξνο ην αληηθείκελν ηεο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο εηδηθφηεηαο θαη δηεηή απαζρφιεζε, θαηά ηελ
ηειεπηαία επηαεηία, ζε έξγα πξαγκαηνγλψκνλα δεκηψλ απηνθηλήησλ
πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο
εθνξίαο, ή β) έρνπλ πεληαεηή απαζρφιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία
δεθαπεληαεηία, ζε έξγα πξαγκαηνγλψκνλα δεκηψλ απηνθίλεησλ πνπ
λα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο
εθνξίαο. (Θαηαξγήζεθε ην άξζξν 38 απφ ηελ παξ. 1 αξζ. 16
Λνκ.1867/1989 ΦΔΘ Α 227).

ΡΚΖΚΑ ΡΟΗΡΝ
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΝ Λνκ. 489/1976 (ΦΔΘ 331)

[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ θαηαξγείηαη θάζε
δηάηαμε ηνπ λ. 1569/1985 (Φ.Δ.Θ. Α/183) πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο
απηνχ ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα ξπζκηδφκελα απφ απηφ – ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ
14 ΡΝ Ξ.Γ. 190/06, ΦΔΘ-196 Α’. Πχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ
Ξ.Γ. 190/06 νξίδεηαη φηη: «Ζ ηζρχο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ αλαηξέρεη
ζηελ 15.1.2005 κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ επηβνιή
θπξψζεσλ ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
δηαηάγκαηνο απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο») [Ρέινο
Ρξνπνπνίεζεο]

Άξζξν 39:
1. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 489/1976 θαη πξηλ απφ
ηελ ηειεπηαία θξάζε πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο:
«Ζ κεηαθνξά επηβαηψλ κε απηνθίλεην πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην
λφκν λα κεηαθέξεη πξφζσπα κε θφκηζηξν ηεθκαίξεηαη φηη γίλεηαη
δσξεάλ».
2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 489/1976, φπσο απηή
αξηζκήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ξ.Γ. 1019/1981 (ΦΔΘ 253),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Ρν αζθαιηζηηθφ πνζφ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφ πνπ
θαζνξίδεη θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ ν πνπξγφο Δκπνξίνπ γηα
θάζε είδνο θηλδχλνπ πνπ ππάγεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε».

Άξζξν 40:
Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.
489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη ζηελ θαηνηθία ή δηακνλή ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή αληηζπκβαιιφκελνπ κε έγγξαθν ηνπ νπνίνπ
απνδεηθλχνληαη ε ρξνλνινγία ιήςεο θαη ην πεξηερφκελν.
Ωο θαηνηθία ή δηακνλή ζεσξείηαη, εθηφο απφ ηελ πξαγκαηηθή, θαη ε
ηειεπηαία δηεχζπλζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ή ν αληηζπκβαιιφκελνο

δήισζαλ ζηνλ αζθαιηζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε ζηε δηεχζπλζε απηή δελ
είλαη λφκηκε, εθφζνλ ν αζθαιηζηήο γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή
θαηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ».

Άξζξν 41:
Ρν άξζξν 12 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 12 :
1. Πηνλ θχξην ή ζηνλ θάηνρν ή ζηνλ νδεγφ απηνθηλήηνπ πνπ ην
θπθινθνξεί ή αλέρεηαη λα ην θπθινθνξεί ηξίηνο ρσξίο λα είλαη
αζθαιηζκέλν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη, απφ ηα
αζθνχληα ηελ αζηπλνκηθή εμνπζία φξγαλα, πξφζηηκνπ κέρξη 30.000
δξρ. θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη ησλ θξαηηθψλ πηλαθηδίσλ ηνπ νρήκαηνο κέρξη ηξεηο
κήλεο. Θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο ησλ παξαπάλσ θπξψζεσλ
επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην κνλνκειέο δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν, κέζα
ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο. Θαηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 341/1978 (ΦΔΘ 71).
2. Ρν πξφζηηκν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη
Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ».

Άξζξν 42:
Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 489/1976 αξηζκείηαη
παξάγξαθνο 1 θαη πξνζηίζεηαη δεχηεξε παξάγξαθνο σο εμήο :

σο

«2. Θαη εμαίξεζε, ην πξφζσπν πνπ δεκηψζεθε έρεη ην δηθαίσκα
ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ γηα,
απαηηήζεηο απφ αηπρήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θπθινθνξία
ηνπ, εθφζνλ ν θχξηνο, θάηνρνο ή νδεγφο ηνπ δελ πξνβαίλεη ζηελ
θαηά ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο δήισζε ζηνλ αζθαιηζηή ηνπ. Ρν
δηθαίσκα απηφ ην έρεη θαη ν αζθαιηζηήο ζε πεξίπησζε αγσγήο θαηά
ηνπ θπξίνπ ηνπ απηνθηλήηνπ».

Άξζξν 43:
1. Ρν άξζξν 27 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«Άξζξν 27 :
1. Κέιε ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο είλαη ππνρξεσηηθψο θαη
απηνδηθαίσο νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ ζηελ Διιάδα
ηνλ θιάδν αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο γηα αηπρήκαηα απφ
απηνθίλεηα, είηε έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα είηε ζην
εμσηεξηθφ.
2. Ρα κέιε ηνπ Γξαθείνπ ππνρξενχληαη λα θαιχπηνπλ ηελ αζηηθή
επζχλε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο γηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη
ζην εμσηεξηθφ απφ απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ζπλήζε ηφπν ζηάζκεπζεο
ζηελ Διιάδα, εθδίδνληαο γηα ην ζθνπφ απηφλ ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ δηεζλνχο αζθάιηζεο.
3. Ρα έληππα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ρνξεγνχληαη απφ ην Γξαθείν
Γηεζλνχο Αζθάιηζεο θαη έρνπλ ηνλ ηχπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
δηεζλψο.
4. Δηαηξείεο πνπ ε έδξα ηνπο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ζπκκεηέρνπλ
ππνρξεσηηθψο θαη απηνδηθαίσο ζην Διιεληθφ Γξαθείν Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο θαη ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν
28.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζην Διιεληθφ Γξαθείν Γηεζλνχο,
Αζθάιηζεο δελ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ηνπο λα εθδίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο ηνπ Γξαθείνπ ηεο έδξαο ηνπο».
2. Νη αιιειναζθαιηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ηα αιιειναζθαιηζηηθά
ηακεία ζπλεηαηξηζκψλ πνπ θαιχπηνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν έρνπλ
ππνρξέσζε, κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ
απηνχ λα δειψζνπλ αλ επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ Γξαθείνπ
Γηεζλνχο Αζθάιηζεο. Ζ δήισζε ηνπο απηή δελ ππφθεηηαη ζε αλάθιεζε.

Άξζξν 44:

Ρν άξζξν 28 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 28 :
1. Ζ ππνρξέσζε κέινπο ή ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο απφ
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ δηεζλνχο αζθάιηζεο πεξηνξίδεηαη ζην
αζθαιηζηηθφ πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6,
φπσο αξηζκήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ π.δ. 1019/1981. Ρν Γξαθείν
Γηεζλνχο Αζθάιηζεο θαηαβάιιεη ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ην θαηά ην
πξνεγνχκελν εδάθην αζθαιηζηηθφ πνζφ. Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο,
ην κέινο πνπ ην θαιχπηεη είλαη ππνρξεσκέλν, κέζα ζε 10 εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζα εηδνπνηεζεί απφ ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, λα θαηαβάιεη ζε απηφ ην ηζφπνζν ηνπ παξαπάλσ νξίνπ
επζχλεο ηνπ.
2. Ξνζά πνπ δελ θαηαβάιινληαη απφ κέινο ζε εθπιήξσζε ηεο θαηά
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππνρξέσζεο ηνπ, θαηαβάιινληαη ζην
Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο απφ ηα ινηπά κέιε, αλάινγα κε ηελ
παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηνπ θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ
πνπ είραλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπ αηπρήκαηνο ρξήζε, κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγσγήο ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο θαηά ηνπ ππφρξενπ κέινπο.
3. Αλ ην κέινο παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
2, ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36, φπσο
ηξνπνπνηείηαη.
4. Ρν κέινο πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ δηεζλνχο αζθάιηζεο
ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη πέληε εκέξεο απφ ην ηέινο ηνπ κήλα
θαηά ηνλ νπνίν εθδφζεθε ην πηζηνπνηεηηθφ, λα θαηαβάιεη ζην
Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο ην κέξνο ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηνπ θηλδχλνπ πνπ θαιχπηεη ην Γξαθείν. Ρν
κέξνο απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο».

Άξζξν 45:
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 489/1976. θαηαξγείηαη.

Άξζξν 46:

1. Ρν άξζξν 31 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 31 :
1. Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο είλαη ε
Ππλέιεπζε ησλ κειψλ θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή.
2. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ δέθα κέιε. Απφ απηά,
έλα κέινο ρσξίο ςήθν νξίδεη ν πνπξγφο Δκπνξίνπ θαη ηα ππφινηπα
εθιέγεη ε Ππλέιεπζε. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κεηαμχ ησλ
αηξεηψλ κειψλ ηνλ πξφεδξν ηεο.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Ππλέιεπζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη εηζθνξέο πνπ θάζε κέινο ηνπ
Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζε απηφ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαθάησ:
α) Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ Ηδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γξαθείνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εηζθνξά 200.000 δξρ. γηα ην πξψην
έηνο. Γηα ηα επφκελα έηε ε εηζθνξά θάζε κέινπο ππνινγίδεηαη
αλάινγα κε ηελ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηνπ ζηνλ θιάδν
απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
β) Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γξαθείνπ απφ ηελ
θπθινθνξία αλαζθάιηζησλ απηνθηλήησλ θαη απφ ηνλ άκεζν
δηαθαλνληζκφ δεκηψλ απφ αηπρήκαηα πξνθαινχκελα ζηελ εκεδαπή ή
ζηελ αιινδαπή απφ απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηφπν ζπλήζνπο
ζηάζκεπζεο αληίζηνηρα ζηελ αιινδαπή ή ζηελ εκεδαπή,
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εηζθνξά πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε κέινο
αλάινγα κε ηελ
παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηνπ ζηνλ θιάδν
απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
παξαπάλσ εηζθνξψλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ 50.000.000
δξρ. εηεζίσο. Αλ ζην ηέινο νπνηαζδήπνηε ρξήζεο ηα θεθάιαηα πνπ
δηαζέηεη ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
πξνβιέςεσλ γηα εθθξεκείο δεκηέο, ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ
εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή εηζθνξψλ κέρξηο
φηνπ ηα θεθάιαηα απηά κεησζνχλ ζηα εβδνκήληα πέληε εθαηνκκχξηα.
Αλ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθηηκήζεη φηη ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην Γξαθείν δελ επαξθνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε
εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, θάζε κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη
ζπκπιεξσκαηηθή αλαινγηθή εηζθνξά κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήςε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο.
4. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζε πεξίπησζε
πνπ κέινο παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.

5. Θαηά ηα ινηπά, γηα ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο ηα άξζξα 20, 21 θαη 22».
2. Ρελ πξψηε ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο ζπγθαιεί ν πνπξγφο Δκπνξίνπ.

Άξζξν 47:
Ρν άξζξν 34 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 34 :
1. Ρν Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζε θάζε
ζπλνξηαθφ ζηαζκφ θαη ιηκέλα εηζφδνπ ζηε ρψξα αληηπξφζσπν
εμνπζηνδνηεκέλν λα ζπλάπηεη ζπλνξηαθέο αζθαιίζεηο γηα ινγαξηαζκφ
φισλ ησλ κειψλ ηνπ. Ν αληηπξφζσπνο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή
λνκηθφ
πξφζσπν θαζψο θαη φξγαλν πνπ αζθεί αζηπλνκηθά ή
ηεισλεηαθά θαζήθνληα. Πηνπο αληηπξνζψπνπο απηνχο κπνξεί λα
θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζε βάξνο ηνπ Γξαθείνπ, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ.
2. Ζ ζπλνξηαθή αζθάιηζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
ηα ηηκνιφγηα αζθαιίζηξσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα.
3. Γηα ηε ζπλνξηαθή αζθάιηζε εθδίδεηαη εηδηθφ έγγξαθν, ν ηχπνο ηνπ
νπνίνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ».

Άξζξν 48:
Ρν άξζξν 35 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 35 :
1. Ρν Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο ηεξεί ρσξηζηή δηαρείξηζε ησλ
αζθαιίζηξσλ ησλ απνδεκηψζεσλ (θαηαβαιιφκελσλ θαη εθθξεκψλ)
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ ηεο ζπλνξηαθήο αζθάιηζεο.
2. Ρν Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο επζχλεηαη απέλαληη ζην πξφζσπν
πνπ δεκηψζεθε, ην νπνίν έρεη απεπζείαο αμίσζε θαη απηνχ.

3. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηε ζπλνξηαθή
αζθάιηζε νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην Γξαθείν Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο».

Άξζξν 49:
1.
Κε π.δ./γκα , πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ
Δκπνξίνπ θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κπνξνχλ λα
θσδηθνπνηεζνχλ ζε έλα εληαίν θείκελν νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λνκ. 489/1976 θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ λφκσλ,
ζε έμη κήλεο απφ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ.
2.
Κε ηελ θσδηθνπνίεζε επηηξέπεηαη λέα αξίζκεζε ησλ άξζξσλ,
λέα δηάξζξσζε ησλ δηαηάμεσλ, ε δηαγξαθή ησλ δηαηάμεσλ πνπ
θαηαξγήζεθαλ θαη ε κεηαγιψηηηζε ηνπ θεηκέλνπ.

Άξζξν 50:
1. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 489/1976 παξακέλεη φπσο είλαη
θαη αξηζκείηαη σο παξάγξαθνο 1.
Πην άξζξν 36 ηνπ λ. 489/1976 πξνζηίζεηαη ε εμήο λέα παξάγξαθνο:
«2. Αλεμαξηήησο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν πνπξγφο Δκπνξίνπ δχλαηαη λα
επηβάιιεη πξφζηηκν κέρξη 1.000.000 δξαρκέο ζε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία πνπ α) αξλείηαη ρσξίο εηδηθή αηηηνινγία λα ζπλάςεη ή λα
αλαλεψζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην λφκν απηφλ ή β) δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ εηο
εθηέιεζε ηνπ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ
θαηά ηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Ρν πνζφ απηφ
κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ».
2. Απφ ην άξζξν 17 ηνπ λ. 489/1976 «πεξί ππνρξεσηηθήο
αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο»
(ΦΔΘ 331) απαιείθεηαη ε θξάζε «επεξρνκέλσλ κεηά ηελ έλαξμηλ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζ αο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη αζθαιηζηηθή
θάιπςηο».

3. Ζ δεχηεξε θξάζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Θαηά ηα ελ άξζξνηο 19α θαη 22 εηδηθψηεξνλ νξηδφκελα».
4. Θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 489/1976.
5. Πην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
489/1976 θαη κεηά ηηο ιέμεηο «ζσκαηηθψλ βιαβψλ» πξνζηίζεληαη νη
ιέμεηο «ή πιηθψλ δεκηψλ».
6. Πην άξζξν 19 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α ηνπ λ. 489/1976
πξνζηίζεηαη ην εμήο δεχηεξν εδάθην: «Δηο ηελ πεξίπησζηλ απηήλ
φκσο δελ ππάξρεη ππνρξέσζηο απνδεκηψζεσο ιφγσ πιηθψλ δεκηψλ».
7. Πην άξζξν 19 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ ηνπ λ. 489/1976
πξνζηίζεηαη ε θξάζηο «ή αλεθιήζε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο
επηρεηξήζεσο έλεθα παξαβάζεσο λφκνπ».
8. Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 489/1976 θαη
κεηά ηε ιέμε «πνζψλ» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «πιελ, ηεο σο άλσ
πεξηπηψζεσο δ, θαηά ηελ νπνίαλ ε απνδεκίσζηο δελ δχλαηαη λα
ππεξβή ην εηο ηελ ζπγθεθξηκέλελ αζθαιηζηηθήλ ζχκβαζηλ νξηζζέλ
πνζφλ».
9. Πηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 489/1976 πξνζηίζεηαη
ην εμήο δεχηεξν εδάθην:
«Πηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ην επηθνπξηθφ θεθάιαην δελ
ππνθαζίζηαηαη ζηα εμ αηηίαο ηνπ αηπρήκαηνο δηθαηψκαηα ηνπ
δεκησζέληνο πξνζψπνπ έλαληη ηνπ ππφρξενπ πξνο απνδεκίσζε,
ππνθαζίζηαηαη φκσο ζην θαηά ην άξζξν 10 ηνπ Λ.Γ. 400/1970 «πεξί
ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο» (ΦΔΘ 10) πξνλφκην ηνπ αζθαιηζκέλνπ».
10. Πην άξζξν 19 ηνπ λ. 489/1976 πξνζηίζεηαη ε εμήο λέα
παξάγξαθνο: «5. Απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεη ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην αθαηξείηαη ην πνζφ πνπ ελδερνκέλσο θαηέβαιε ή
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη, γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζην δεκησζέληα,
αζθαιηζηηθφ ηακείν ή άιινο ζπλαθήο νξγαληζκφο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο».
11. Κεηά ην άξζξν 19 ηνπ λ. 489/1976 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν ην
νπνίν ιακβάλεη ηνλ αξηζκφ 19α θαη έρεη σο εμήο:
«Αξζξν 19α :
1. Νη απνδεκηψζεηο ηεο πεξίπησζεο δ

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαηαβάιινληαη απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, ην
«Ινγαξηαζκφ Αξσγήο Αζθαιηζκέλσλ» («ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΑΟΩΓΖΠ»),
ηνλ νπνίν ηεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη μερσξηζηά ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην.
2. Δπηβάιιεηαη ππέξ ηνπ Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο εηζθνξά ε νπνία
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη δελ δχλαηαη λα
ππεξβαίλεη ην 2% επί ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ ηνπ Θιάδνπ
αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία απηνθίλεηα νρήκαηα [Θιάδνο 10 ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ Ξ.Γ. 118/1985, (Φ.Δ.Θ. 35)]. Ρν έζνδν ηεο εηζθνξάο
απηήο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο.
3. Ζ εηζθνξά απηή βαξχλεη θαηά 50% ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη θαηά
50% ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ εκθαλίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην θαη απαιιάζζεηαη παληφο θφξνπ ή άιιεο θνξνινγηθήο
επηβάξπλζεο εθηφο ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ.
Ζ απφδνζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ γίλεηαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 160/1978 (ΦΔΘ 34).
4. Κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ δηκήλνπ νη
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απνδίδνπλ ζην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην ηηο
εηζθνξέο ππέξ ηνπ Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο νη νπνίεο αλαινγνχλ ζηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλήςαλ ε αλαλέσζαλ θαηά ην δίκελν
πνπ έιεμε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη εηζθνξέο απηέο έρνπλ
εηζπξαρζεί ή φρη. Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ε εηζθνξά
πξνζαπμάλεηαη θαηά ην ηζρχνλ επηηφθην ππεξεκεξίαο.
5. Κεηά δπν έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ν
πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην πνζνζηφ ηεο εηζθνξάο
ππέξ ηνπ Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο, ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη ην φξην
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν απηφ.
6. Γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο, ην
Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην κπνξεί λα ζπλάπηεη δάλεηα θαη λα εθρσξεί ζε
αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ απαηηήζεηο ηνπ, ιεμηπξφζεζκεο ή θαη
κειινληηθέο, απφ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο».
12. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο :
«1. Ζ δηαρείξηζε ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ αζθείηαη απφ ηε
δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή, ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν
κέηξν (ζχλαςε δαλείσλ, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, πξνκήζεηα πιηθψλ,
θ.ι.π.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθα-

ιαίνπ. Ζ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε ηα νπνία
εθιέγεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη έλα κέινο, ρσξίο ςήθν, ην νπνίν
νξίδεη ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κε απφθαζε ηνπ. Ζ δηαρεηξηζηηθή
επηηξνπή εθιέγεη κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνλ Ξξφεδξν ηεο. Ζ
δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο
(Ρ. ΑΔ θαη ΔΞΔ) ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ εηήζην
ηζνινγηζκφ ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ. Πηελ εηήζηα έθζεζε
πεπξαγκέλσλ θαη ζηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ ηνπ Δπηθνπξηθνχ
Θεθαιαίνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά θεθάιαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ ηνπ
Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο».
13. Κεηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 489/1976
πξνζηίζεληαη νη εμήο λένη παξάγξαθνη:
«4. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θεξχζζεηαη
ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή αλαθαιείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο γηα
παξάβαζε λφκνπ, ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα
ζην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θιάδνπ
αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία απηνθίλεηα νρήκαηα. Δθθξεκείο δίθεο
ζπλερίδνληαη άλεπ εηέξνπ απφ ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην.
5. Κε απνθάζεηο ηνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο (Ρ.ΑΔ. θαη ΔΞΔ), ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί λα
ππάγεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη αλαθιεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ.
Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα νξίδεη εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ απφ ην Ινγαξηαζκφ Αξσγήο
ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
6. Νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο ηξνπνπνηείηαη, δελ ζίγνπλ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1380/1983 «ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθή επηρείξεζε αζθάιηζεο».

Άξζξν 51:
1. Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
αζθαιηζκέλνπ
θαηά
θηλδχλσλ
ππξφο,
ζε
πεξίπησζε
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ, κπνξεί λα δεηεζεί έθζεζε εθηίκεζεο
ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ (Π.Ν.Δ.)
2. Ζ εθηίκεζε απηή, πνπ έρεη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα, αλαθέξεηαη
ζηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ ηφζν πξν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ

θηλδχλνπ, φζν θαη κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ.
3.
Κε π.δ./γκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ
Δκπνξίνπ θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο,
γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε δηάηαμε, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη
ην ηηκνιφγην ηεο εθηίκεζεο.

Άξζξν 52: Έλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ αξζξ. 25 παξ. 2 θαη 5, πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο.
β) ησλ άξζξσλ 43,44,45,46,47 θαη 48, πνπ ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη έμη
κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ.

