Λ. 2170/93 (ΦΔΘ - 150 Α') : Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ.Γ. 400/1970 "Ξεξί ηδησηηθήο
επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο" θαη άιιεο δηαηάμεηο
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α '
Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ λ.δ. 400/1970 (ΦΔΘ 10 Α ' )
Άξζξν 1
1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 400/1970, φπσο
ηζρχεη, πξνζηίζεληαη εδάθηα, πνπ έρνπλ σο εμήο:
'Αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πξνο εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο λα
ηδξχνπλ θαη αλψλπκεο εηαηξίεο, ; πνπ δελ έρνπλ σο αληηθείκελν αζθαιηζηηθέο
εξγαζίεο. Δηδηθφηεξε νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δσήο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ απφ
ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο πνζνζηφ κέρξη ηνπ ελφο ηξίηνπ γηα ηελ ίδξπζε αλσλχκσλ
εηαηξηψλ κε ζθνπφ ρξεκαηνπηζησηηθέο εξγαζίεο θαη κέρξη ηνπ ελφο πέκπηνπ
αληίζηνηρα γηα ηελ ίδξπζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε άιιν ζθνπφ.
Νη σο άλσ δπλαηφηεηεο, ζε πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ δεκηψλ θαη
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ ζπγρξφλσο εξγαζίεο δεκηψλ θαη δσήο.
πεξηνξίδνληαη ζπλνιηθά ζην έλα πέκπην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο."
2.α. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ.400/1970, φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'3. Νη εκεδαπέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη λφκηκνη
αληηπξφζσπνη ησλ αιινδαπψλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεζηηψλ ηνπ
Ιιφυδο Ινλδίλνπ κπνξνχλ λα εδξεχνπλ κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξψελ Γηνίθεζεο
ηεο Ξξσηεχνπζαο, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Ξάηξα, ζηε Ιάξηζα, ζηελ Θαβάια θαη ζην
Ζξάθιεην.
Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη άιιεο πφιεηο σο έδξα αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ έδξα αιιειαζθαιηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 3 ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξί αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
λνκνζεζίαο.'
β. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'6. Ρξηάληα εκέξεο κεηά ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη απηνδίθαηα ιπκέλεο φιεο νη αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο ηεο, εθηφο απφ απηέο ησλ αζθαιίζεσλ δσήο, εθφζνλ κέζα ζηελ πην πάλσ
πξνζεζκία δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ ηπρφλ αίηεζε άιιεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πεξί αλαδνρήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ. Ρα
θαηαβιεζέληα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα επηζηξέθνληαη. Ρπρφλ θαηαβιεζείζεο
λφκηκεο πξνκήζεηεο επηζηξέθνληαη ή αλαδεηνχληαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηή.'

γ. Κεηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεληαη
παξάγξαθνη 7 θαη 8, πνπ έρνπλ " σο εμήο:
'7. Κε ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο αλαθαιείηαη απηνδίθαηα ε άδεηα ζχζηαζεο θαη επέξρεηαη ε ιχζε ηεο.
8. Αζθαιηζηηθή αλψλπκε εηαηξία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε άιινπ είδνπο
εκπνξηθή αλψλπκε εηαηξία κεηά απφ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, αλ έρνπλ ιήμεη φια ηα
αζθαιηζηήξηά ηεο θαη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο. δίθεο θαη απαηηήζεηο θαη' απηήο κε
αληηθείκελν αζθαιηζηηθέο παξνρέο (αζθάιηζκα) ή έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην
άξζξν 59 ηνπ παξφληνο ε κεηαθνξά φισλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ηεο κεηά ησλ
ζπλαθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε άιιε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή άιιε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα αλαιάβεη ηηο
αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Πηελ πεξίπησζε απηήλ δελ εθαξκφδεηαη ε παξ. 7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.'
3. Κεηά ην άξζξν 4 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεηαη άξζξν 4α, πνπ έρεη σο
εμήο:
"Αξζξν 4α
1. Πην πνπξγείν Δκπνξίνπ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ε νπνία
απνηειείηαη απφ:
α) Έλαλ θαζεγεηή Ξαλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ην Δκπνξηθφ
Γίθαην, σο πξφεδξν.
β) Έλαλ επηζηήκνλα εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα αζθαιίζεσλ.
γ) Έλαλ επηζηήκνλα εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα αλαινγηζηηθήο.
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο θαη
ε) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ
αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο πξνζψπσλ.

νξγαλψζεσλ

ησλ

δηακεζνιαβνχλησλ

ζηηο

2. Ν Ξξφεδξνο, ηα κέιε θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, ππάιιεινο ηνπ
πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, νξίδνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Δκπνξίνπ κε ηξηεηή ζεηεία. Ρα ππφ. ζηνηρεία α', β' θαη γ' ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξφζσπα επηιέγνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ, ηα
ππφ ζηνηρείν δ' ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο θαη
ηα ππφ ζηνηρείν ε' επηιέγνληαη, κεηά απφ ςεθνθνξία κεηαμχ ηνπο, απφ ηνπο
πξνέδξνπο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ 'Ππλδέζκνπ Ππληνληζηψλ Ξαξαγσγψλ
Αζθαιίζεσλ Διιάδνο",, "Ππλδέζκνπ Διιήλσλ Κεζηηψλ Αζθαιίζεσλ`, 'Ξαλειιελίνπ
Νκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Αζθαιηζηψλ", "Ππλδέζκνπ Ξαξαγσγψλ Αζθαιίζεσλ
Διιάδνο' θαη "Νκνζπνλδίαο Αζθαιηζηηθψλ Ππιιφγσλ Διιάδνο'.

3. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο ππφδεημεο ησλ ππφ ζηνηρεία δ' θαη ε' ηεο
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζψπσλ πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, ε Δπηηξνπή Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο
ζπγθξνηείηαη θαη ζπλεδξηάδεη θαη ρσξίο ηα κέιε ηεο απηά. Κεηά ηελ ηπρφλ
θαζπζηεξεκέλε ππφδεημε ζπκπιεξψλεηαη ε απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
4. Σξέε εηζεγεηή ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί έλα κέινο ηεο νξηδφκελν θαηά
πεξίπησζε απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο.
5. Νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ.
6. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη:
α) Ζ γλσκνδφηεζε γηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηδησηηθέο αζθαιίζεηο,
κεηά απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ.
β) Ζ γλσκνδφηεζε γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε.
γ) Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ, κεηά απφ αληίζηνηρν εξψηεκα ηνπ πνπξγνχ
Δκπνξίνπ, γηα εηδηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αζθαιηζηηθήο
αγνξάο,
ηε
δεκηνπξγία
ζπζηεκάησλ
εθπαίδεπζεο
ησλ
απαζρνινχκελσλ ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, ηε ζχληαμε Θψδηθα Γενληνινγίαο ησλ
Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ θαη Δπαγγεικάησλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή γηα
ζέκαηα ηδησηηθψλ αζθαιίζεσλ θαη θάζε δήηεκα ζρεηηδφκελν κε ηηο ηδησηηθέο
αζθαιίζεηο.
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Δπηηξνπήο Ηδησηηθήο Αζθαιίζεσο".
Άξζξν 2
Κεηά ην άξζξν 5 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεηαη άξζξν 5α, πνπ έρεη σο εμήο:
"Αξζξν 5α
1. Ν ινγαξηαζκφο εθκεηάιιεπζεο αζθαιίζεσλ δεκηψλ, φπνπ αλαθέξεηαη ζην
π.δ. 148/1984 (ΦΔΘ 47 Α'), δηαρσξίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ εθκεηάιιεπζεο αζθαιίζεσλ
θιάδνπ 10 (αζηηθή επζχλε απφ ρεξζαία απηνθίλεηα νρήκαηα) θαη ζε ινγαξηαζκφ
εθκεηάιιεπζεο αζθαιίζεσλ ινηπψλ θιάδσλ δεκηψλ.
2. Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
πεξηιακβάλνπλ, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 42α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη
ηηο εμήο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά:

α) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ εθκεηάιιεπζεο αζθαιίζεψλ δσήο,
β) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ εθκεηάιιεπζεο αζθαιίζεσλ ηνπ θιάδνπ
10 (αζηηθή επζχλε απφ ρεξζαία απηνθίλεηα νρήκαηα) θαη
γ) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ εθκεηάιιεπζεο αζθαιίζεσλ ινηπψλ
θιάδσλ δεκηψλ."
Άξζξν 3
Ρα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
"Αξζξν 7
1. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ζρεκαηίδνπλ απνζέκαηα γηα
ηηο αζθαιίζεηο πνπ ζπλάπηνπλ (ηερληθά απνζέκαηα).
2. Ρα ηερληθά απνζέκαηα είλαη ηα εμήο:
Α) Ρερληθά απνζέκαηα αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ:
α) Νη ππνρξεψζεηο ηνπ αζθαιηζηή γηα δεκίεο πνπ δελ εμνθιήζεθαλ είηε έρνπλ
αλαγγειζεί είηε φρη (απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ).
β) Νη πξνβιέςεηο γηα θάιπςε ησλ θηλδχλσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαινγνχλ ζε
θάζε αζθαιηζηήξην γηα ηελ πεξίνδν απφ ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηε ιήμε
ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ην αζθάιηζηξν (απφζεκα θηλδχλσλ ζε
ηζρχ).
Β) Ρερληθά απνζέκαηα αζθαιίζεσλ δσήο:
α) Ζ δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ ακνηβαία
αλαιεθζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ην απφζεκα
ησλ πνζψλ πνπ δηαλέκνληαη ή επηζηξέθνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο αληίζηνηρα θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12α ηνπ παξφληνο (καζεκαηηθφ απφζεκα).
β) Ρν απφζεκα ησλ εθθξεκψλ θαη ινηπψλ πιεξσηέσλ παξνρψλ.
γ) Ρν απφζεκα θηλδχλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα αζθαιίζεηο ηνπ ζηνηρείνπ 1.3 ηεο
πεξίπησζεο 2 'αζθαιίζεηο δσήο' ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο (ζσκαηηθψλ βιαβψλ)
πνπ ζπλάπηνληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε αζθαιίζεηο δσήο.
3. Ρα ηερληθά απνζέκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ
ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο πξσηαζθαιηζηέο.
4. Ρα ηερληθά απνζέκαηα αληηθξίδνληαη απφ ηζνδχλακα ή εθθξαζκέλα ζην ίδην
λφκηζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

5. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ εηδηθφ κεηξψν ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ αζθαιίζεσλ δσήο, εηδηθφ κεηξψν ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνζεκάησλ αζθαιίζεσλ αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ
θπθινθνξία απηνθηλήησλ θαη εηδηθφ κεηξψν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ
απνζεκάησλ ινηπψλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ.
6. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο κπνξεί λα εηζάγεηαη ππνρξέσζε ζρεκαηηζκνχ ηερληθψλ
απνζεκάησλ θαηαζηξνθηθψλ θηλδχλσλ, ηερληθψλ απνζεκάησλ εμηζνξξφπεζεο ηνπ
ηερληθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηερληθψλ απνζεκάησλ κε ιεμάλησλ θηλδχλσλ.
7. Κε φκνηεο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη ε κέζνδνο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ
ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο απφζβεζεο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ
θαηαβάιινληαη.
Άξζξν 8
1. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-κέινο ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ δηθαηνχρσλ νπνηαζδήπνηε παξνρήο απφ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε
(αζθάιηζκα).
Πε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε δηαηίζεληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απαξηίδνπλ ηα ηερληθά απνζέκαηα, θαζψο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
πεξίπησζεο δ' ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 20:
2. Ζ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε δηαθξίλεηαη ζε:
α) αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε αζθαιίζεσλ δσήο,
β) αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
θπθινθνξία απηνθηλήησλ, θαη

αζθαιίζεσλ

αζηηθήο

επζχλεο

απφ

ηελ

γ) αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ινηπψλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ.
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ δηάθξηζε.
3. Ρελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε απνηεινχλ κφλν ηα αθφινπζα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία:
Α) Θαηάζεζε ζην φλνκα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζε ηξάπεδα ηεο
επηινγήο ηεο, κεηαμχ απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
θξάηνο-κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο εμήο:
α) Κεηξεηά ζε δξαρκέο ή ζπλάιιαγκα.

β) Ρξαπεδηθά πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο
ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.

πνπ

γ) Έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηνπ Γεκνζίνπ άιισλ
θξαηψλ-κειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
δ) Νκνινγίεο Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκφζησλ ή
δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή αλσλχκσλ εηαηξηψλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ εθδνζεί ζηελ
Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη είλαη
εηζεγκέλεο ζε ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην ή ζε ρξεκαηηζηήξην νπνηνπδήπνηε άιινπ
θξάηνπο-κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
ε) Νκφινγα ηξαπεδηθά νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο-κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή εηζεγκέλα ζε ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην
ή ζε ρξεκαηηζηήξην νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο-κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ.
ζη) Κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ νπνηαζδήπνηε εηαηξίαο δηαρείξηζεο
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ εηζεγκέλεο ζε
ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην ή ζε ρξεκαηηζηήξην νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο-κέινπο
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
δ) Κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ εηζεγκέλεο ζε ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην ή ζε
ρξεκαηηζηήξην νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο-κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
ε) Κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ εηζεγκέλεο ζηελ παξάιιειε αγνξά ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ή ζε παξφκνηα αγνξά ζε ρξεκαηηζηήξην νπνηνπδήπνηε
άιινπ θξάηνπο-κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
ζ) Κε εηζεγκέλεο ζε ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην ή ζην ρξεκαηηζηήξην άιινπ
θξάηνπο-κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο πξνο αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, κεηά απφ αίηεζε
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ εθδίδεηαη θαη
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Ρελ σο άλσ απφθαζε ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο
απνηίκεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε ζπλαθήο ιεπηνκέξεηα, επηθπιαζζνκέλσλ θαηά
πεξίπησζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
Β) Αθίλεηα, εθφζνλ είλαη ειεχζεξα απφ θάζε βάξνο.
Γ) Απαηηήζεηο απφ ελππφζεθα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη κε πξψηε ππνζήθε ή
κε ζπλδπαζκφ πξνζεκείσζεο κε πξψηε ππνζήθή ζε αθίλεηα.
Γ) Γάλεηα επί αζθαιηζηεξίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε αζθαιηζκέλνπο κε
αζθαιηζηήξηα δσήο.

Δ) Απαηηήζεηο θαηά αζθαιηζκέλσλ απφ αζθάιηζηξα πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη
δελ έρνπλ εηζπξαρζεί ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε, κεηά απφ αθαίξεζε ησλ
απαηηεηψλ αζθαιίζηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε απφ ηα αζθάιηζηξα ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε.
Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηαπ πνπξγνχ
Δκπνξίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ηα ηερληθά απνζέκαηα ησλ αζθαιίζεσλ θαηά
δεκηψλ θαη ησλ αζθαιίζεσλ δσήο κπνξεί λα επελδχνληαη θαη ζε απαηηήζεηο θαηά
αληαζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζ' απηφ.
4. α) Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πνπξγείν
Δκπνξίνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ δηαζέηεη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε έλαληη
ησλ νπνίσλ δελ ηζρχεη ην απφξξεην ησλ θαηαζέζεσλ. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ
ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηα αθίλεηα θαη
ελππφζεθα δάλεηά ε γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε
κεηαβνιή..
β) Πε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξείηαη ε δηάθξηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
5. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ' πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ δηαηίζεληαη ζε
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α) Ρα αθίλεηα γίλνληαη δεθηά ζην νγδφληα πέληε εθαηνζηά (85%) ηεο αμίαο
ηεο απνηίκεζήο ηνπο.
β) Απαηηήζεηο απφ ελππφζεθα δάλεηα γίλνληαη δεθηά ζην ζχλνιφ ηνπο,
εθφζνλ ε αμία ησλ αθηλήησλ πξνο δηαζθάιηζή ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηνπ
δαλείνπ.
γ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γ' έσο θαη ε' ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, πνπ δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, ιακβάλεηαη ε κέζε
ηηκή ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο ρξήζεο. Ζ αμία ησλ σο άλσ αθηλήησλ εθηηκάηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη θαηαρσξίδεηαη ζην
κεηξψν ησλ αζθαιηζηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ.
6. Ζ απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άιια θξάηε-κέιε
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηα
θαηά πεξίπησζε θξάηε-κέιε. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο
Νηθνλνκίαο, Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ απνηίκεζεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ή ζε άιια θξάηε-κέιε ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ζην κεηξψν ησλ αζθαιηζηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο δεκνζηφηεηαο.

7. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
γίλνληαη δεθηά κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο γηα θάζε θαηεγνξία ηεο
παξαγξάθνπ 2:
Α) Γηα ηηο αζθαιίζεηο δσήο, εθηφο απφ ηνλ θιάδν 5 (δηαρείξηζε νκαδηθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ):
α) Κεηξεηά ζε δξαρκέο, ή ζπλάιιαγκα θαη ζε ηξαπεδηθά πηζηνπνηεηηθά
θαηαζέζεσλ κέρξη ηα πελήληα εθαηνζηά (50%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
β) Αθίλεηα κέρξη ηα πελήληα εθαηνζηά (50%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
γ) Δλππφζεθα δάλεηα κέρξη ηα δέθα εθαηνζηά (10%) ησλ αληίζηνηρσλ
απνζεκάησλ.
δ) Κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ κέρξη ηα δέθα εθαηνζηά(10%)ησλ
αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ γηα κεηνρέο θάζε εηαηξίαο θαη κέρξη πνζνζηνχ πνπ
ζπλνιηθά δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εθαηνζηά (30%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
ε) Κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ
κέρξη πνζνζηνχ πνπ ζπλνιηθά δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εθαηνζηά (30%) ησλ
αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
ζη) Έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κέρξη πνζνζηνχ πνπ
ζπλνιηθά δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα εθαηνζηά (10%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
δ) Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα κέρξη δέθα εθαηνζηά (10%) ησλ αληίζηνηρσλ
απνζεκάησλ θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε εθαηνζηά (15%) ησλ αζθαιίζηξσλ
ηεο ρξήζεο.
Β) Γηα ηηο αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ:
α) Κεηξεηά ζε δξαρκέο ή ζπλάιιαγκα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ κέρξη ηα
πελήληα εθαηνζηά (50%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
β) Αθίλεηα κέρξη ηα ζαξάληα εθαηνζηά (40%) ησλ αληίζηνηρψλ απνζεκάησλ.
γ) Δλππφζεθα δάλεηα κέρξη ηα δέθα εθαηνζηά (10%) ησλ αληίζηνηρσλ
απνζεκάησλ.
δ) Κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ κέρξη ηα δέθα εθαηνζηά (10%) ησλ
αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ γηα κεηνρέο θάζε εηαηξίαο θαη κέρξη πνζνζηνχ πνπ
ζπλνιηθά δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εθαηνζηά (30%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
ε) Κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ
κέρξη πνζνζηνχ πνπ ζπλνιηθά δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εθαηνζηά (30%) ησλ
αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.

ζη) Έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κέρξη πνζνζηνχ πνπ
ζπλνιηθά δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα εθαηνζηά (10%) ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
δ) Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα κέρξη δεθαπέληε εθαηνζηά (15%) ησλ
αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε εθαηνζηά (15%) ησλ
αζθαιίζηξσλ ηεο ρξήζεο.
8. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα κεηξψα
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7, ζην κέηξν πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε, πξέπεη λα είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ πξνο ην χςνο ησλ ηερληθψλ
απνζεκάησλ πνπ ππνρξενχηαη λα ζρεκαηίδεη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Ζ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζπκπιεξψλεη κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο ηελ
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαηά ην πνζφ πνπ κεηψλεηαη είηε εμαηηίαο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο είηε εμαηηίαο ππνηίκεζεο πεξηζζφηεξν απφ είθνζη πέληε εθαηνζηά (259°)
ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ γ' έσο θαη ε' ηνπ
εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή
θαηάζεζήο ηνπο ή εθφζνλ ε σο άλσ κείσζε ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε εθαηνζηά
(15%) ηνπ ζπλφινπ ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο: Ωο ηηκή θαηάζεζεο ησλ σο άλσ.
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη, γηα φζα απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε θαηάζεζήο
ηνπο, ε αμία θηήζεο θαη, γηα φζα απνθηήζεθαλ ζε πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο, ε κέζε
ηηκή ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο. Πε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο ή
ζχζηαζεο εκπξαγκάηνπ βάξνπο ζε έλα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο επηά εκεξψλ.
9. Ζ δηάζεζε ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κέρξη ην ηέινο Νθησβξίνπ ηεο επφκελεο ρξήζεο.
10. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 δελ είλαη απφξξεηεο νη θαηαζέζεηο ησλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε.
11. Όιεο νη πεξηπηψζεηο ηνπνζεηήζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε θαηά πεξίπησζε επελδχζεηο ζηελ
Θχπξν'.

Άξζξν 4
1. α. Ρν άξζξν 11 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο θαη αξηζκείηαη
σο άξζξν 9 παξάγξαθνο 1.
"Αξζξν 9

1. Αλ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8
θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζ' απηά, ν πνπξγφο Δκπνξίνπ
κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, λα
ραξαθηεξίδεη σο αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ειεχζεξεο
πεξηνπζίαο ηεο, λα απαγνξεχεη ηελ ειεχζεξε δηάζεζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο
πεξηνπζίαο ηεο, λα αλαθαιεί πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ
ή φισλ ησλ θιάδσλ πνπ αζθεί θαη λα ιακβάλεη θάζε άιιν πξφζθνξν κέηξν κε
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ σο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνχρνπ αζθαιίζκαηνο.'
β. Ρν άξζξν 9 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο θαη αξηζκείηαη σο
άξζξν 9 παξάγξαθνο 2.
'2. Ζ απαγφξεπζε ηεο ειεχζεξεο δηάζεζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζεκεηψλεηαη θαηά πεξίπησζε ζηα νηθεία βηβιία
κεηαγξαθψλ ή ππνζεθψλ ή ζηα βηβιία ηεο ηξάπεδαο, φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή
θαηάζεζε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Ζ σο άλσ απαγφξεπζε
αίξεηαη κεξηθά ή νιηθά κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Πηελ απφθαζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη νη φξνη ηεο
άξζεο.
2. Ρν άξζξν 10 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 10
1. Νη δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο θαη νη θαζνιηθνί θαη εηδηθνί ηνπο δηάδνρνη
έρνπλ πξνλφκην ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πνπ πξνεγείηαη απφ θάζε άιιν γεληθφ
ή εηδηθφ πξνλφκην, εθηφο απφ ην πξνλφκην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12 β. Ρν
πξνλφκην απηφ αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιίζεσλ δσήο, απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιίζεσλ αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ
θαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ινηπψλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ, ζηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε αληίζηνηρα γηα θαζεκηά απφ
ηηο αζθαιίζεηο απηέο. Ρν σο άλσ πξνλφκην ηζρχεη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο.
2. Θαηάζρεζε αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ζηα ρέξηα ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ή ηξίηνπ - επηηξέπεηαη κφλν ππέξ ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ 1 κε βάζε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή εθηειεζηή απφθαζε
δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζρεηεξίνπ επηδίδεηαη κε πνηλή
αθπξφηεηαο ηεο θαηάζρεζεο ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ.
3. Πε πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ν, θαηά ην άξζξν 12β ηνπ παξφληνο, επφπηεο εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο
θαιεί κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο, κε
αλαθνίλσζε, πνπ δεκνζηεχεηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, επί ηξεηο ζπλερείο
εβδνκάδεο ζε πέληε εκεξήζηεο, επξείαο θπθινθνξίαο, εθεκεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο κηα
ηνπιάρηζηνλ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη κηα νηθνλνκηθή, λα ηνπ

αλαγγείινπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηνηρεία κέζα ζε
ηξεηο κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε. Γελ θαινχληαη νη δηθαηνχρνη αζθαιίζεσλ
αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ, θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη
αζθαιίζεσλ δσήο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη επέιζεη αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Ζ
επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη απφ ηα σο άλσ φξγαλα, αξρίδεη ην αξγφηεξν
κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο θαη νινθιεξψλεηαη ζην
ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γίλνληαη δεθηέο νη απαηηήζεηο πνπ δελ
ακθηζβεηνχληαη απφ ηα σο άλσ φξγαλα ή έρνπλ επηδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απφθαζε ή εθηειεζηή απφθαζε δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Ν επφπηεο εθθαζάξηζεο θαη
ν εθθαζαξηζηήο ή ν επφπηεο πηψρεπζεο θαη ν ζχλδηθνο ππνβάιινπλ ζην πνπξγείν
Δκπνξίνπ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αλαγγειηψλ. Πηελ θαηάζηαζε απηήλ πεξηιακβάλνληαη,
εθφζνλ έρνπλ επαιεζεπζεί νη απαηηήζεηο ηνπο: α) νη δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο
αζθαιίζεσλ δσήο, β) νη δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ εθηφο
αζθαιίζεσλ αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ, πνπ έρνπλ δειψζεη
ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο θαη έρεη θαηαρσξηζζεί ε δήισζε ζηα
βηβιία ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη γ) φζνη αλαγγέιζεθαλ κέζα ζηελ σο άλσ
πξνζεζκία. Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ ακθηζβεηνχληαη δηθαζηηθά ή εμψδηθα γίλεηαη
ρσξηζηή κλεία, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πνζφ πνπ εθηηκά ν επφπηεο εθθαζάξηζεο
θαη ν εθθαζαξηζηήο ή ν επφπηεο πηψρεχζεο θαη ν ζχλδηθνο θαη ην πνζφ πνπ δηεθδηθεί
ν δηθαηνχρνο αζθαιίζκαηνο. Πηελ θαηάζηαζε θαηαρσξίδνληαη θαη νη ηπρφλ δηαθσλίεο
θαηά ηελ επαιήζεπζε κεηαμχ επφπηε θαη εθθαζαξηζηή ή ζπλδίθνπ. Ζ θαηάζηαζε
θαηαρσξίδεηαη ακέζσο ζην κεηξψν αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλαθνίλσζε
ηεο θαηαρψξηζήο ηεο δεκνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ επξείαο θπθινθνξίαο
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία ηνπιάρηζηνλ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηεο
επηρείξεζεο, κία θνξά ηελ εβδνκάδα επί ηξεηο ζπλερείο εβδνκάδεο. Αληηξξήζεηο θαηά
ηεο πην πάλσ θαηάζηαζεο αζθνχληαη κε αλαθνπή ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο
έδξαο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζε ζαξάληα πέληε εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε
θαη εθδηθάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Έθεζε θαηά ηεο
απφθαζεο ηνπ πξσηνδηθείνπ εθδηθάδεηαη απφ ην αξκφδην εθεηείν θαηά ηε δηαδηθαζία
ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ απφθαζε ηνπ εθεηείνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έλδηθν
κέζν.
4. Κε αίηεζε ηνπ εθθαζαξηζηή ή ηνπ ζπλδίθνπ, ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί
λα επηηξέςεη ηελ απνδέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε αζθαιίζεσλ δσήο θαη ινηπψλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ,
ζχκθσλα κε ηε δηάθξηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8.
Ν εθθαζαξηζηήο ή ν ζχλδηθνο ηθαλνπνηεί απφ ην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο ηνπο
δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο ζπκκέηξσο. Κε αίηεζε ηνπ θαηά ηνλ θ.λ. 489/1976
Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ επφπηε
εθθαζάξηζεο ή ζηνλ εθθαζαξηζηή, θαζψο θαη ζηνλ επφπηε πηψρεπζεο ή ζην ζχλδηθν
ηελ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ γηα λα
ηθαλνπνηεζεί ν Ινγαξηαζκφο Αξσγήο Αζθαιηζκέλσλ ζην κέηξν πνπ έρεη εμνθιήζεη
ηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο.

Ζ εθπνίεζε αθηλήησλ γίλεηαη χζηεξα απφ εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Ζ κεηαβίβαζε νιφθιεξνπ ή κέξνπο ραξηνθπιαθίνπ γίλεηαη χζηεξα απφ άδεηα
ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη νη φξνη ηεο θαηά παξέθθιηζε
ηνπ άξζξνπ 59.
5. Πε πεξίπησζε άξλεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ εθθαζαξηζηή ή ηνπ
ζπλδίθνπ λα πξνβεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηηο ελέξγεηεο πνπ εθηειεί απφ θνηλνχ κε
ηνλ αληίζηνηρν επφπηε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, νη ελέξγεηεο απηέο
εθηεινχληαη έγθπξα απφ κφλν ηνλ επφπηε, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή κλεία ηεο
άξλεζεο..
Άξζξν 5
1. Ρν άξζξν 12 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 12
1. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ αζθαιίζεηο δσήο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλάπηνπλ αζθαιίζεηο δσήο ζε δξαρκέο κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή
ξήηξα επξσπατθήο ινγηζηηθήο κνλάδαο ή ξήηξα ρξενγξάθσλ ή ξήηξα κεξηδίσλ
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ειιεληθψλ ή αιινδαπψλ.
2. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Δκπνξίνπ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη νη φξνη εθαξκνγήο ηεο
θαηά πεξίπησζε ξήηξαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζηα νπνία δηαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα απνζέκαηα.
Αλ ηα απνζέκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηεο πεξίπησζεο α' ηνπ παξφληνο, ε θάιπςε κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Δκπνξίνπ θαηά
παξέθθιηζε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8.'
2. Κεηά ην άξζξν 12 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεληαη άξζξα 12α θαη 12β πνπ
έρνπλ σο εμήο:
"Αξζξν 12α
1. Νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ αζθαιίζεηο δσήο κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπο κέξνο απφ ηα θαηά ηνλ ηζνινγηζκφ θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
θάζε ρξφλν.
Ρν ζπλνιηθφ πνζνζηφ θέξδνπο πξνο δηαλνκή θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη απνδίδεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο
θαη' αλαινγία ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο θάζε ζπκβνιαίνπ, ή φπσο αιιηψο
εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ. Ζ δηαλνκή πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ
απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο:

α) ζε κεηξεηά,
β) κε ειάηησζε ησλ επφκελσλ δφζεσλ ησλ αζθαιίζηξσλ
γ) κε αχμεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ (αζθαιηζηηθνχ πνζνχ), θαη
δ) κε πίζησζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφθσο.
2. Δπίζεο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ αζθαιηζηήξηα δσήο, ζχκθσλα κε
εγθξηλφκελα θαηά ηα άξζξα 15 θαη 30 ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία
πξνβιέπνπλ ηελ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηήζησλ θεξδψλ,
ππνρξεσηηθή επηζηξνθή ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, αλάινγα κε ην καζεκαηηθφ απφζεκα
θάζε αζθαιηζηεξίνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά γίλεηαη γλσζηφ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ή
φπσο αιιηψο εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνζνζηνχ απφ ηελ πξνο
δηάζεζε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ, ε νπνία
(απφδνζε) πξαγκαηνπνηείηαη πέξαλ απφ ην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην. Ζ επηζηξνθή
πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
παξφληνο.

Άξζξν 12β
1. Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
γηα παξάβαζε λφκνπ, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ νπνία έρεη απαγνξεπζεί ε ειεχζεξε δηάζεζε
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, αθνινπζεί ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο.
2. Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ δηνξίδεη θαη αλαθαιεί σο επφπηε ηεο αζθαιηζηηθήο
εθθαζάξηζεο πξφζσπν κε εηδηθέο γλψζεηο θαη πείξα ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ επφπηε. Ν επφπηεο ππνβάιεη
κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, αίηεζε δηνξηζκνχ
εθθαζαξηζηή ζην αξκφδην δηθαζηήξην. Κέρξη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηή ν επφπηεο
αζθεί φιεο ηηο εμνπζίεο ηνπ εθθαζαξηζηή.
Κεηά ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηή ν επφπηεο παξαθνινπζεί ηηο επί κέξνπο
εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο, γλσκαηεχεη, εθφζνλ ην δεηήζεη ν εθθαζαξηζηήο, ζε
ζέκαηα ηεο εθθαζάξηζεο, ελεκεξψλεη γξαπηά ηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ γηα ηελ πνξεία
ηεο εθθαζάξηζεο ηνπιάρηζηνλ αλά δίκελν θαη φπνηε άιινηε ηνπ δεηεζεί θαη
ππνβάιιεη έθζεζε κεηά ηε ιήμε ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο. Ν επφπηεο, κπνξεί
επίζεο λα παξεκβαίλεη πξφζζεηα ζε δίθεο πνπ δηεμάγεη ν εθθαζαξηζηήο. Ρπρφλ
αθπξφηεηα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ επφπηε δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ πξάμεψλ ηνπ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
3. Πε πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο ν εθθαζαξηζηήο δηνξίδεηαη θαηά
ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 θαη επφκελα ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.

Αληίζεηεο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ δελ ηζρχνπλ. Δθθαζαξηζηήο δηνξίδεηαη
πξφζσπν κε εηδηθή γλψζε θαη πείξα ζε ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ θαηάινγν 30 ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ πνπ θαηαξηίδεηαη
θαη ηεξείηαη ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ηδησηηθήο
αζθάιηζεο. Ρν δηθαζηήξην νθείιεη λα δηθάζεη ηελ αίηεζε κέζα ζε πέληε εκέξεο θαη
λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε. εκέξεο. Αλαζηνιή ηεο
ηζρχνο ηεο απφθαζεο δελ ρσξεί.
4. Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε
αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε αλαζηέιιεηαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο θαη
ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο αζθαιίζεσλ αζηηθήο επζχλεο, κέρξη ην πνζφ γηα ην
νπνίν επζχλεηαη ζε νιφθιεξν ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Θαηά ην ίδην ρξνληθφ
δηάζηεκα αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
5. Κε ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε νη εθθξεκείο δίθεο
ζπλερίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε πξσηνβνπιία ησλ
δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο ή ηνπ επφπηε εθθαζάξηζεο θαη ηνπ εθθαζαξηζηή ή ηνπ
επφπηε πηψρεπζεο θαη ηνπ ζπλδίθνπ. Δθθξεκείο δηαθνξέο ζηνλ πξψην βαζκφ
δηθαηνδνζίαο εηζάγνληαη, κε θιήζε νπνηνπδήπνηε λνκηκνπνηνπκέλνπ, ζην κνλνκειέο
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ην πνζφ.
6. Ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα ζπλάπηεη δάλεηα κε πηζησηηθά ηδξχκαηα κε
ζθνπφ λα εμνθιεί δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο. Νη απαηηήζεηο απφ ηα δάλεηα απηά
έρνπλ ην πξνλφκην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10.
7. Ζ αίηεζε πηψρεπζεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πξέπεη γηα ην παξαδεθηφ
ηεο ζπδήηεζεο λα έρεη θνηλνπνηεζεί πξν δέθα εκεξψλ ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ
πνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Ν γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε
θνηλνπνηεί απφζπαζκα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ κέζα ζε
πέληε εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ δηνξίδεη ακέζσο επφπηε
(επφπηεο πηψρεπζεο) γηα ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο
κε ηνλ επφπηε εθθαζάξηζεο.
8. Νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα ηνπ επφπηε εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο θαη ηνπ
εθθαζαξηζηή ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο έρνπλ πξνλφκην πνπ πξνεγείηαη απφ
θάζε άιιν γεληθήο ή εηδηθήο θαηεγνξίαο ζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο. Νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα ηνπ ζπλδίθνπ γηα ηηο εξγαζίεο εθθαζάξηζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ έρνπλ ην ίδην πξνλφκην.
9. Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ ή εηαίξσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν
απφ πελήληα εθαηνζηά (50%) ηνπ θεθαιαίνπ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ηνπ
εθθαζαξηζηή ή ηνπ επφπηε, ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί, εθφζνλ έρεη πεξαησζεί ε
εθθαζάξηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ λα θεξχμεη ηε ιήμε ηεο αζθαιηζηηθήο
εθθαζάξηζεο. Ζ εθθαζάξηζε δνζνιεςηψλ εθηφο αζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ
ζπλερίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθθαζάξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ηεο επηρείξεζεο (θνηλή εθθαζάξηζε). Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο
ζηηα θαζεζηψο ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο, ε πεξάησζε ησλ εθηφο ηνπ

αζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ζπλερίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο θνηλήο εθθαζάξηζεο.
10. Ιχζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, πνπ επέξρεηαη
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηφο απφ πηψρεπζε θαη απφ ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ
1, γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ. Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί κε
απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο, λα ζέζεη ηελ επηρείξεζε ζε
αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε. Απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε θάζε απαιινηξίσζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιχζε ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ ή ηε ιήμε
ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο.
11. Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα ππάγεη ζηηο δηαηάμεηο
γηα ηελ αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε θνηλή
εθθαζάξηζε.
12. Ν εθθαζαξηζηήο θαη επφπηεο ηεο εθθαζάξηζεο δελ ππέρνπλ πνηληθή
επζχλε νχηε πξνζσπνθξαηνχληαη γηα ρξέε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο.
13. Δηδηθά ην ραξηνθπιάθην θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ πνπ
βξίζθεηαη ζε αζθαιηζηηθή ή θνηλή εθθαζάξηζε ή πηψρεπζε, δηαρεηξίδεηαη απφ θνηλνχ
κε ηα άιια αξκφδηα φξγαλα ην θαη' άξζξν 19 ηνπ λ. 489/1976 Δπηθνπξηθφ
Θεθάιαην, ην νπνίν ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα
ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο."
Άξζξν 6
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ λ.δ. 400/1970, φπσο ηζρχεη κεηά ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ην π.δ. 103/1990 (ΦΔΘ 47 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
' 1. Ν θιάδνο βνήζεηαο πεξηιακβάλεη ηε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζε πξφζσπα
ηα νπνία πεξηέξρνληαη ζε δπζρεξή ζέζε είηε θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ ή
απνπζίαο απφ ηελ θαηνηθία ή απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο είηε ππφ άιιεο
πεξηζηάζεηο αλεμάξηεηα απφ κεηαθίλεζε ή απνπζία. Γελ πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο ή δηαηήξεζεο. ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, θαζψο θαη ηελ ππφ
κνξθή κεζνιάβεζεο απιή ππφδεημε ή παξνρή ζπλδξνκήο.'
2. Ρν άξζξν 16 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
' Άξζξν 16
1. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θάζε ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο
απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιισλ θξαηψλ-κειψλ
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
2. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα δηνξηζηνχλ γεληθνί δηεπζπληέο,
δηεπζχλνληεο, εληεηαικέλνη ζχκβνπινη, αλαπιεξσηέο γεληθνί δηεπζπληέο θαη

δηεπζπληέο αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ειιεληθψλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη λφκηκνη αληηπξφζσπνη αιινδαπψλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θινπή,
ππεμαίξεζε, ηνθνγιπθία, αηζρξνθέξδεηα, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία,
ρξενθνπία, ιαζξεκπνξία, θαζψο επίζεο πξφζσπα πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε
πηψρεπζεο ή έρνπλ δηαηειέζεη κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλσλχκσλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. Νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο
πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη ζην πξφζσπν ησλ ηδξπηψλ, κεηφρσλ κε θπξηαξρηθή ζέζε,
εθθαζαξηζηψλ θαη επνπηψλ εθθαζάξηζεο θαη πηψρεπζεο αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ρν θψιπκα απνδεηθλχεηαη απφ απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.'
3. Πηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17γ ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεηαη δεχηεξν
εδάθην σο εμήο:
'Θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εηαηξηθψλ
ρξήζεσλ απηήο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ζην πνπξγείν. Δκπνξίνπ αλά εμάκελν
ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 19 παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο ζηνηρεία πξνο έιεγρν
ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππνβιεζέλ πξφγξακκα
δξαζηεξηφηεηάο ηεο'.
4. Πην ηέινο ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.δ. 400/1970
πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
'θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα θαη ζε κία εκεξήζηα
νηθνλνκηθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ θ. λ. 2190/1920.'
Άξζξν 7
1. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8,
πνπ έρεη σο εμήο:
'8. Ρν ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηα πξφζσπα πνπ
δηακεζνιαβνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ζχλαςε θάζε αζθάιηζεο δσήο δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο πξφζθηεζεο πνπ έρεη ππνινγηζζεί ζην
αζθάιηζηξν δσήο, φπσο εγθξίλεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ. Όζνη παξαβαίλνπλ
άκεζα ή έκκεζα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50."
2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαί σο
εμήο:
' 1. Ρα αζθάιηζηξα ησλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδηδφκελσλ
αζθαιηζηεξίσλ θαηαβάιινληαη ζε κεηξεηά είηε θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο
αζθάιηζεο εθάπαμ είηε θαη' ειάρηζην κε κεληαίεο ηζφπνζεο ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο.
Θάζε ηκεκαηηθή θαηαβνιή γίλεηαη ζηηο θαζνξηδφκελεο ζην αζθαιηζηήξην
εκεξνκελίεο. Ζ ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πέξα απφ ηνλ νξηδφκελν
ζην αζθαιηζηήξην ρξφλν θαζηζηά ην αζθαιηζηήξην άθπξν. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηελ αθπξφηεηα κφλν αθνχ πξνεγνπκέλσο εηδνπνηήζεη

απνδεδεηγκέλα ηνλ αζθαιηζκέλν κε επηζηνιή, πξηλ απφ ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο, ρσξίο λα επηηξέπεηαη αληίζεηε ζπκθσλία ζην ζεκείν απηφ'.
3. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 237/1986
(ΦΔΘ 110 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη ζηελ θαηνηθία ή δηακνλή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή
αληηζπκβαιιφκελνπ κε επηζηνιή ηνπ αζθαιηζηή πξνο απηφλ'.
4. Ζ ηξίηε πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 237/1986
(ΦΔΘ 110 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'Νη αζηπλνκηθνί, ηεισλεηαθνί θαη ιηκεληθνί ππάιιεινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα
απαγνξεχνπλ ηελ έμνδν εθφζνλ ην απηνθίλεην δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε ην
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ'.
Άξζξν 8
1. Ρν άξζξν 43 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'Άξζξν 43
1. Κε θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ
17.000 ECU ηηκσξείηαη φπνηνο κε γλψζε ηνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδείο δειψζεηο πξνο:
α) ηελ επνπηηθή Αξρή κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ηελ παξάηαζε ηεο άδεηαο ή ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο, ησλ ηηκνινγίσλ, ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ή θιάδνπ απηήο,
β) ην θνηλφ κε δεκνζηεχκαηα (εληχπσλ ή δαθηπινγξαθεκέλσλ) ή θάζε άιινπ
κέζνπ κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηνπ.
2. Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί λα επηβάιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν κέρξη:
α) ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν 4.000 ECU ζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ δελ
ππνβάιιεη έγθαηξα ή ππνβάιιεη, πιεκκειψο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ
Δκπνξίνπ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 7, 8, 11, 17α, 17β, 17γ, 19 θαη 23
ζηνηρεία, θαζψο θαη απηά ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ θ.λ: 2190/1920,
β) ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν 8.000 ECU ζε θάζε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ δελ
γλσζηνπνηεί απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζήο ηεο, εληφο ηξηκήλνπ απφ ηε ζχγθιεζή
ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ θ:λ. 2190/1920, θαη
γ) ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν 19.000 ECU ζε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, 8, 11 θαη 17γ θαη ησλ
πξνο εθηέιεζε απηψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ.'
2. Ρν άξζξν 44 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Αξζξν 44
Κε θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν 4.000 ECU
ηηκσξείηαη θάζε πξφζσπν πνπ άκεζα ή έκκεζα αζθεί δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ζε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή αιιειαζθαιηζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ, φηαλ κε γλψζε ηνπ
έπξαμε ηα εμήο:
α) Ξξφηεηλε ή επέηξεςε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί ζρεκαηηζκνχ απνζεκαηηθνχ.
β) Ξαξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο πεξί ππνινγηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ ηερληθψλ
απνζεκάησλ θαη πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο.
γ) Ππλέηαμε ή ελέθξηλε ηζνινγηζκφ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη
δ) Ξαξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζρεηηθά κε ηε
δηάζεζε ηεο εγγχεζεο ή ηελ θαηαλνκή ησλ θαηά ηα άξζξα 6 έσο 9, 15, 17, 17α,
17β, 17γ, 18, 21, 24 θαη 36 δηαηηζέκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.'
3. Ρν άξζξν 45 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
"Αξζξν 45
Κε θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν 4.000 ECU
ηηκσξείηαη φπνηνο άκεζα ή έκκεζα θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ
καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ζηηο αζθαιίζεηο δσήο ή ζηηο αζθαιίζεηο αηπρεκάησλ κε
γλψζε ηνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδείο δειψζεηο.'
4. Ρν άξζξν 47 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 47
Κε θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν 4.000 ECU
ηηκσξείηαη:
α) Όπνηνο ρσξίο άδεηα αζθεί ζηελ εκεδαπή ηδησηηθή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε.
β) Όπνηνο, σο αληηπξφζσπνο ή πιεξεμνχζηνο, ζπλάπηεη ή κεζνιαβεί ζηε
ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ζηελ εκεδαπή απφ αζθαιηζηή ν νπνίνο δελ έρεη
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα. Ν
αζθαιηδφκελνο δελ ηηκσξείηαη.
γ) Όπνηνο θιήζεθε κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηεο επνπηηθήο Αξρήο λα
απνθαηαζηήζεη ηελ θαηά λφκν, ηα πξνο εθηέιεζε απηνχ δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο
απνθάζεηο, ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηελ θαηά ηηο
αζθαιηζηηθέο αξρέο ηάμε, θαη αξλήζεθε ή ακέιεζε λα ζπκκνξθσζεί κέζα ζηελ
ηαρζείζα ζ' απηφλ ηξηαθνλζήκεξε θαη' ειάρηζην πξνζεζκία.

δ) Όπνηνο παξαβηάδεη ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο.'
5. Ρν άξζξφ 49 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 49
Κε θπιάθηζε κέρξη δχν ρξφληα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο
ηζφπνζν 4.000 ECU ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 παξ. 3
θαη 5 ζηνηρ. Γ, 29 θαη 33 παξ. 2 ηνπ παξφληνο.'
6. Ρν άξζξν 50 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 50
Κε θπιάθηζε κέρξη δχν ρξφληα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο
ηζφπνζν 4.000 ECU ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβαίλεη ηηο απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ
πξνκήζεηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο'.
7. Ρα πνζά ησλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ.
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Άξζξν 9
εμήο:

1. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο

'Νη θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο εξγνδνηψλ γηα νκαδηθέο αζθαιίζεηο δσήο ή
ζαλάηνπ ή θαηά θηλδχλσλ ηπραίσλ ζπκβεβεθφησλ ησλ εξγαηνυπαιιήισλ πνπ
απαζρνινχληαη ζε απηνχο ζεσξνχληαη δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ'.
2. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 52/3 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4,
πνπ έρεη σο εμήο:
'4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο κπνξνχλ λα νξίδνληαη θαλφλεο δηάζπαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρσξηζηήο δηαρείξηζεο.'
Άξζξν 10
1. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.δ. 400/1970
θαηαξγείηαη.
2. Ρν άξζξν 54 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 54

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηε
ζπλεξγαζία αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δηακεζνιαβνχλ ηελ
ηδησηηθή αζθάιηζε κε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο εξγαζίεο θπξίσο σο πξνο ηε δηάζεζε
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί
αληαγσληζκνχ.'
3. Κεηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.δ 400/1970 πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 3, πνπ έρεη σο εμήο: '3. Πηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ θαηά ηα άξζξα 36 ηνπ
θ.λ 2190/1920 θαη 3 ηνπ π.δ 226/1992 'Ξεξί ζπζηάζεσο νξγαλψζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο
ζε εηδηθφ Κεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή"
ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Διιάδα θαη αζθνχλ αζθαιίζεηο δσήο, ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά αλαινγηζηήο πνπ έρεη
ηα εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελα πξνζφληα θαη αζθεί ην επάγγεικά ηνπ ρσξηζηά απφ
ηνπο αλσηέξσ Νξθσηνχο Διεγθηέο θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, ν νπνίνο βεβαηψλεη
ηελ νξζφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ηζνινγηζκνχ.'
4. Ρν άξζξν 56 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 56
Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ
Δηαηξηψλ Διιάδνο κπνξεί λα εγθξίλεη ηχπνπο γεληθψλ φξσλ αζθαιηζηεξίσλ γηα έλαλ
ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο αζθαιίζεσλ, κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.'
5. Νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.δ. 400/1970 αληηθαζίζηαληαη
σο εμήο:
"1. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κπνξνχλ,
χζηεξα απφ απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, λα κεηαβηβάδνπλ ή λα εηζθέξνπλ νιφθιεξν ή
κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιηζηεξίσλ ηνπο κε ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο ή θη νιφθιεξν θιάδν ή θιάδνπο αζθαιίζεσλ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε άιιε ή άιιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
2. Ζ κεηαβίβαζε ή εηζθνξά εγθξίλεηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
εθ' φζνλ δελ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο
επηρείξεζεο θαη ε επηρείξεζε πξνο ηελ νπνία γίλεηαη ε κεηαβίβαζε θαηέρεη ην
αλαγθαίν πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο, αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε κεηαβίβαζε'.
6. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.δ. 400/1970 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5,
πνπ έρεη σο εμήο:

'5. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη θαλφλεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
πνπ κεηαβηβάδνληαη ή εηζθέξνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ.'
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β
Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ Λφκνπ 1569/1985 «Γηακεζνιάβεζε
ζηηο ζπκβάζεηο ηδησηηθήο Αζθάιηζεο θιπ»

Άξζξν 11
1. Ρν άξζξν 1 ηνπ λ. 1569/1985 (ΦΔΘ 183 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 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 (ηέσο 'παξαγσγνί αζθαιίζεσλ') θαζψο θαη νη ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ. Ζ ηνπνζέηεζε εξγαζηψλ κεηαμχ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ππνθαηαζηεκάησλ
ή
λφκηκσλ
αληηπξνζψπσλ
αιινδαπψλ
αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ επηηξέπεηαη θαη δελ απνηειεί δηακεζνιάβεζε.'
2. Ρν άξζξν 2 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 2
Αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο
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 πεξηζζφηεξσλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο παξνπζηάδεη, πξνηείλεη, πξνπαξαζθεπάδεη,
πξνζππνγξάθεη ή ζπλάπηεη ν ίδηνο ή δηακέζνπ άιισλ δηακεζνιαβνχλησλ γηα
ινγαξηαζκφ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 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 ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα λα ζπλάπηεη ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο θαη κε άιιεο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.'
3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

'1. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα απαηηείηαη
εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηα νξηδφκελα ζηε άξζξα
5 θαη 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ'.
4. α) Ρα ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
1569/1985 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο
'Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία γλσζηνπνηεί επίζεο ηε ιήμε ηεο πξαθηνξηαθήο
ζχκβαζεο κε δχν ζπλερείο δεκνζηεχζεηο ζε κία εθεκεξίδα ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ
ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο θαη κε κία δεκνζίεπζε ζε κία
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 αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ θαιφπηζηνπ
θαηαλαισηή.'
β) Πηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1569/1985 πξνζηίζεηαη δεχηεξν
εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο:
'Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξάθηνξα, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζηα πξφζσπα πνπ ν πξάθηνξαο
φξηζε εηδηθά σο δηθαηνχρνπο 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 επηρείξεζε,.
5. Ρν άξζξν 5 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 5
Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην
Γηα λα αζθήζεη ην επάγγεικά ηνπ, ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, ζην ακηγέο Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ Ρκήκα ηνπ εληαίνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ.'
6. ' Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1569/1985
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 'Ρα κεηξψα αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ηεξνχληαη απφ ηα
Δπηκειεηήξηα, πνπ είλαη ηνπηθφο αξκφδηα θαηά ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ.'
7. Νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη.
8. Ρν άξζξν 7 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 7

πνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά
1. Ξξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί, σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο,' ζην θαηά ην
άξζξν 5 ηνπ παξφληνο ηνπηθψο αξκφδηφ 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
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 ν ελδηαθεξφκελνο θαηέρεη γεληθέο
εκπνξηθέο ή επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη έρεη εξγαζζεί:
Α) 1) είηε ηέζζεξα ρξφληα σο δηεπζχλσλ ζε εκπνξηθή επηρείξεζε θαη θαηά
πξνηίκεζε κε εμνηθείσζε ζε ζέκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο, είηε σο κεζίηεο
αζθαιίζεσλ ή σο ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο
ή σο ππάιιεινο ζηηο επηρεηξήζεηο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο θαη ζπληνληζκνχ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή σο ππάιιεινο ειιεληθήο ή αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή επηρείξεζεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο,
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 αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Διιάδαο ή αλαγλσξηζκέλεο ηζνηίκνπ
ή ηζνδπλάκνπ ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ,
4) είηε γηα έλα ρξφλν σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, αλ έρεη
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα,

θαη

5) είηε γηα δχν ρξφληα σο λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή σο εθπξφζσπνο ή
δηαρεηξηζηήο εηαηξίαο 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 ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο
απηήο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986.
2. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, σο πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ζεσξείηαη ην

πηζηνπνηεηηθψλ 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').
3. Ζ εγγξαθή γίλεηαη εθφζνλ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην δηαπηζηψζεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.'
9. Ρν άξζξν 8 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
"Αξζξν 8
"Γελ γίλνληαη δεθηά έγγξαθα ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ', δ' θαη ε' ζηνηρ. Β ηνπ
άξζξνπ 7 αλ έρνπλ εθδνζεί ζε ρξφλν πνπ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνζθνκίδνληαη.'
10. Ρν άξζξν 9 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
"Αξζξν 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 ή εθπξνζψπνπ
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.'
11. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1569/1988 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'Δηαηξίεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο.'
12. Νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1569/1985 αληηθαζίζηαληαη
σο εμήο:
"1. Νη εηαηξίεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθή κεξίδα
ηνπ κεηξψνπ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Πηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο αζθαιηζηηθήο
πξαθηφξεπζεο φινη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Πηηο εηαηξίεο 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.'
13. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1569/1985 θαηαξγείηαη θαη νη
παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 αξηζκνχληαη σο 3, 4 θαη 5.

14. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1569/1985, θαηά ηελ αξίζκεζε
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'5. 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 παξάγξαθν 1 πεξίπησζε β' ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ'.
15. Ρν άξζξν 13 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
"Αξζξν 13
Αλαλέσζε δηθαηνινγεηηθψλ
1. Ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν αζθαιηζηηθψλ
πξαθηφξσλ, κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, ιακβάλνληαο σο αθεηεξία
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ππνβάιιεη ην αξκφδην
Δπηκειεηήξην λέα πηζηνπνηεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ζηνηρείν Β ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Αλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ είλαη πιήξε, ν
αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο δηαγξάθεηαη απφ ην Δπηκειεηήξην.'
16. Ρν άξζξν 14 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"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 ζχκβαζή 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'.

Άξζξν 12
Κεηά ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1569/1985, φπσο ηζρχεη πξνζηίζεληαη άξζξα 15α,
15β, 15γ, 15δ θαη 15ε, πνπ έρνπλ σο εμήο:
"Άξζξν 15α
Κεζίηεο αζθαιίζεσλ
1. Κεζίηεο αζθαιίζεσλ είλαη ην πξφζσπν, ην νπνίν έρεη σο απνθιεηζηηθφ
έξγν, θαη' εληνιή ηνπ αζθαιηδφκελνπ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ επηινγή ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, έλαληη πξνκήζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα θέξεη ζε επαθή αζθαιηδφκελνπο θαη αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα
ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, λα ιακβάλεη ηελ απνδνρή απφ ηελ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ θαη λα βνεζά θαηά
πεξίπησζε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο, ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ.
2. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ απαηηείηαη
εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, ζην ακηγέο Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ 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 θξαηψλ-κειψλ 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.
8. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο κεζίηεο αζθαιίζεσλ.
9. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ πξέπεη λα έρεη δεζκεχζεη πεξηνπζία χςνπο ίζνπ κε
ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 84.000 ECU ράξηλ ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
ηνπ. Ζ δέζκεπζε κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 42.000 ECU, αλ
ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επαγγεικαηηθήο
επζχλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ιάζε θαη παξαιείςεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 50.000
ECU. 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.
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.
11. Ρα κεηξψα κεζηηψλ αζθαιίζεσλ ηεξνχληαη απφ ηα Δπηκειεηήξηα πνπ είλαη
ηνπηθψο αξκφδηα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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.
Άξζξν 15γ
Αλαλέσζε δηθαηνινγεηηθψλ
1. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ, κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, κε
αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν κεζηηψλ
αζθαιίζεσλ, ππνβάιιεη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην λέα πηζηνπνηεηηθά ησλ
πεξηπηψζεσλ, β', γ', δ' θαη ε' ζηνηρείν Β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 15α ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
2. Αλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο 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
δαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 15δ

Ππκθσλεηηθά αζθαιηζηηθήο θάιπςεο
1. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο
'ζπκθσλεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο' ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φιεο νη
πξνυπνζέζεηο 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' κε βάζε ηα
ζηνηρεία πνπ ζπκθψλεζε κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία; ην νπνίν παξαδίδεη ζηνλ
αζθαιηζκέλν. Ν κεζίηεο αληηθαζηζηά ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ρσξίο
ππαίηηα βξαδχηεηα κε ην αζθαιηζηήξην.
3. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 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.
Άξζξν 15ε
Δπζχλε έλαληη αζθαιηδφκελνπ
Ζ επζχλε ηνπ κεζίηε έλαληη ηνπ αζθαιηδφκελνπ πεξηνξίδεηαη ζηε ζσζηή
ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηνπ δεχηεξνπ'.
Άξζξν 13
1. Ρν άξζξν 16 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:.
"Αξζξν 16
Αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη
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 αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ή κεζηηψλ, κε βάζε ζχκβαζε, έλαληη
πξνκήζεηαο, γηα ηελ πξφζθηεζε εξγαζηψλ. Ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο δελ έρεη
δηθαίσκα ππνγξαθήο αζθαιηζηεξίσλ. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αζθαιηζηηθφ
ζχκβνπιν κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ην κεζίηε
αζθαιίζεσλ είλαη ζχκβαζε έξγνπ.
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 παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ

ζπκβνχινπ απφ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή νιηθήο
αληθαλφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ.
4. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα αλαζέηεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν
ηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ. Πηελ πεξίπησζε απηήλ ηνπ θαηαβάιιεη επηπιένλ
πξνκήζεηα, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηα κέξε κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
5. Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ή ζαλάηνπ ή
κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο ζπλερίδεηαη ε θαηαβνιή ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, κέρξη ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ'.
2. Ρν άξζξν 17 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 17
Δγγξαθή αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ζην Δπηκειεηήξην 1. Γηα λα αζθήζεη ην
επάγγεικά ηνπ, ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί, ππφ
ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, ζην ακηγέο Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ
Ρκήκα ηνπ εληαίνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ.
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 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 θαη ιαζξεκπνξία.
γ) Ξηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή αληίιεςε.
δ) Ξηζηνπνηεηηθφ κε πησρεχζεσο.
3. 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 20'5
Α'). Ζ εγγξαθή γίλεηαη εθφζνλ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην δηαπηζηψζεη ηελ πιεξφηεηα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Ρα κεηξψα ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ηεξνχληαη ζηα θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξκφδηα Δπηκειεηήξηα.
5. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο
θαη γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο'.

"Άξζξν 14
1. Ρν άξζξν 19 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 19
Αζθαιηζηηθνί ππάιιεινη
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
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 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.'
2. Ρν άξζξν 20 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 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. Γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ ζπληνληζηή απαηηείηαη
πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17.

ε

ζπλδξνκή

ησλ

Γηα ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ αζθνχληεο ην
επάγγεικα ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ θαη δηεπζπληψλ γξαθείσλ
ππνθαηαζηεκάησλ αζθαιίζεσλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ.

3. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηνπο ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ.'
Άξζξν 15
εμήο:

Κεηά ην άξζξν 21 ηνπ λ. 1569/1985 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 21α, πνπ έρεη σο
"Αξζξν 21
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.'
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ θ.λ. 489/1976 (ΦΔΘ 331 Α') 'Ξεξί
ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο"
Άξζξν 16
1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
'2. Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο εμεχξεζεο αζθαιηζηηθνχ
θαιχκκαηνο ιφγσ απμεκέλνπ θηλδχλνπ ή αλεπάξθεηαο ηνπ αζθαιίζηξνπ, ζε
ηηκνινγεκέλν ή κε θιάδν αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε, ν ππφρξενο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 2, ππνβάιιεη ακέζσο αίηεζε θαζνξηζκνχ αζθαιίζηξνπ θαη φξσλ αζθάιηζεο
ζε κφληκε εηδηθή επηηξνπή ηηκνιφγεζεο. Ζ επηηξνπή απηή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη ν δηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, αλαπιεξνχκελνο απφ ην
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη κέιε έλαο αλαινγηζηήο ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο θαη δχν
εθπξφζσπνη ηεο Έλσζεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο. Ζ επηηξνπή θαζνξίδεη
εηδηθά αζθάιηζηξα θαη ελδερνκέλσο εηδηθνχο φξνπο αζθάιηζεο εθηηκψληαο ηε θχζε,
ηε ζπρλφηεηα, ην χςνο θαη θάζε άιιν πεξηζηαηηθφ πνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν. Ζ
επηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο. Ζ απφθαζε απηή
ηζρχεη αθφηνπ εγθξηζεί απφ ηνλ πνπξγφ Δκπνξίνπ. Αλ ε επηηξνπή δελ εθδψζεη
απφθαζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, απνθαζίδεη ν πνπξγφο Δκπνξίνπ.
Κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε κφληκε εηδηθή επηηξνπή, ν αηηψλ
ππνβάιιεη ακέζσο αίηεζε αζθάιηζεο ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ επηιέγεη,
γλσζηνπνηψληαο ηεο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εηδηθήο ηηκνιφγεζεο.
Ζ αζθαιηζηηθή απηή επηρείξεζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε, ε νπνία παξέρεηαη απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.'

2. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θ.λ.489/1976 θαηαξγείηαη. 3. Πην
ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 489/?976 πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
'Ν αζθαιηζηήο κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ηελ απαιιαγή ηνπ ζε πεξίπησζε
δφιηαο παξάβαζεο ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ'.
Άξζξν 17
1. Ρν άξζξν 12 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Ν θχξηνο ή θάηνρνο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ην ζέηεη ζε θπθινθνξία ή αλέρεηαη
λα ην θπθινθνξεί άιινο ρσξίο λα είλαη ηνχην αζθαιηζκέλν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ δχν (2) κέρξη δψδεθα (12) κελψλ θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 300 ECU.
Κε ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη φπνηνο ζέηεη ζε θπθινθνξία απηνθίλεην πνπ
δελ αλήθεη ζ' απηφλ θαη δελ είλαη αζθαιηζκέλν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 2094/1992
(ΦΔΘ 182 Α')'.
2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
' 1. Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, ν νδεγφο
απηνθηλήηνπ ππνθείκελνπ ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ν νπνίνο
θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπ δελ επηδεηθλχεη έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, φηαλ απηφ δεηείηαη απφ αζηπλνκηθφ ή άιιν εληεηαικέλν
φξγαλν, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 2094/1992.'
Άξζξν 18
1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 489/1976 θαηαξγείηαη.
2. Ρν άξζξν 20 ηνπ θ.λ. 489/1976, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
' 1. α) Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ
επηβάιιεηαη εηζθνξά ππέξ απηνχ, 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. Ζ εηζθνξά απηή βαξχλεη
θαηά 70% ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηά 30% ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ζ
εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ εκθαλίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην 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 π.δ. 160/1978 (ΦΔΘ 34 Α').
β) Κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ δηκήλνπ
νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο απνδίδνπλ ζην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην ηηο εηζθνξέο νη

νπνίεο αλαινγνχλ ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλήςαλ ή 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
επηηφθην ππεξεκεξίαο πνπ ηζρχεη. Νη ελ ιφγσ εηζθνξέο εμαηξνπκέλσλ ησλ
απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ
ρξεκαηηθψλ πνζψλ, επελδχνληαη, κε επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο απηνχ ή
θαηαηίζεληαη ζε έληνθν ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.
γ) Ν πνπξγφο Δκπνξίνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ην πνζνζηφ εηζθνξάο ππέξ ηνπ
Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ, ρσξίο φκσο ζε πεξίπησζε αχμεζεο, απηή λα ππεξβαίλεη ην
φξην πνπ νξίδεηαη ζην ζηνηρείν α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
2. Απφ ηελ εηζθνξά ηεο παξαγξάθνπ 1 πνζνζηφ είθνζη εθαηνζηά (20%)
δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο απνδεκηψζεηο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην νπνίν ηεξείηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ππφ ηνλ ηίηιν
'Ινγαξηαζκφο Αξσγήο Αζθαιηζκέλσλ' θαη ην νπνίν ηεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη μερσξηζηά
ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ. Ρν κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζπγθεληξσζέλ πνζφ ππέξ ηνπ 'Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο'
πξνζαπμεκέλν θαηά ηηο πξνζφδνπο απηνχ, δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο
απνδεκηψζεηο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Ρα
ρξεκαηηθά πνζά απφ ηελ θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν δηαρείξηζε ηνπ Ινγαξηαζκνχ
Αξσγήο επελδχνληαη κε επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή θαηαηίζεληαη ζε
έληνθν ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
3. Γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην κπνξεί λα
ζπλάπηεη δάλεηα θαη λα εθρσξεί ή ελερπξηάδεη ζε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ, απαηηήζεηο
ηνπ ιεμηπξφζεζκεο ή θαη κειινληηθέο εηζθνξέο ππέξ απηνχ, κέρξη ηνπ 1/3 ηνπ
ζπλφινπ ηνπο.
4. Ρν Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην έρεη δηθαίσκα αγσγήο θαηά ησλ κειψλ ηνπ γηα
ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ ηνπο'.
3. Ζ πεξίπησζε α' ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ θ.λ. 489/1976 θαηαξγείηαη θαη νη
πεξηπηψζεηο β', γ', δ'. ε' ιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ά, β', γ', δ' αληίζηνηρα.
4. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
"5. Θαηά ηα ινηπά γηα ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο ηα άξζξα 21, 22, 23, 24 θαη 25'.
5. Ρν άξζξν 34 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο
"Αξζξν 34

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά γλψκε ηεο
ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη:
α) Νη εηζθνξέο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη θάζε κέινο ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
εγγπήζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ απηφ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
β) Ζ ζχλζεζε, ζχγθιεζε, ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο, θαηά ην άξζξν
33, Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο.
γ) Ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ζχγθιεζεο, ε απαξηία, ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ απηνχ.
δ) Ζ ηπρφλ επηζηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ πξνο ηα κέιε.
ε) Θάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο.'
Άξζξν 19
εμήο:

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο

'1. Ζ κε ζπκκφξθσζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πξνο ηηο δηαηάμέηο ηνπ λφκνπ
απηνχ θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο απφ ηα αηπρήκαηα απηνθηλήησλ.'
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
Ινηπέο δηαηάμεηο
Άξζξν 20
Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ. 551/1970 'Ξεξί Αζθάιηζεο Ξινίσλ θαη
Αεξνζθαθψλ' (ΦΔΘ 114 Α') πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3, πνπ έρεη σο εμήο:
'3. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ ηηο αζθαιίζεηο ηνπ άξζξνπ 1
ζρεκαηίδνπλ ηερληθά απνζέκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληάη θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ κε θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Δκπνξίνπ, Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα
πξνβιέπνληαη θαη νη θαλφλεο επέλδπζεο ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ.'
'Αξζξν 21 :

Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
αξηζκνχληαη εθ λένπ, κεηαγισηηίδνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ
ηδησηηθή αζθάιηζε θαη ηελ αζθάιηζε απηνθηλήηνπ.
'Αξζξν 22 :
1. Νη παξάγξαθνη 13 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 1541/1985 (ΦΔΘ 68 Α'),
φπσο αξηζκήζεθαλ κε ην άξζξν 32 παξ. 11 ηνπ λ. 1644/1986 (ΦΔΘ 131 Α'),
θαηαξγνχληαη.
2. Ρν άξζξν 2 θαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1380/1983 (ΦΔΘ
101 Α') θαηαξγνχληαη.
'Αξζξν 23 : Θχξσζε ζπκβάζεσλ
1. Θπξψλνληαη θαη έρνπλ ηζρχ λφκνπ, απφ ηηο ηζρχνο ηνπο θαη κφλν ζηελ
έθηαζε πνπ εθηειέζζεθαλ, νη αθφινπζεο ζπκβάζεηο:
"α) Ζ απφ 17-1-1989 ζχκβαζε, κεηαμχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Αζελψλ θαη ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε έδξα ηελ Ξαηαλία Αηηηθήο θαη κε ηελ
επσλπκία "ΗΛΡΟΑΘΝΚ Α.Δ.", πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα 5 ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ κεηά ινγηζκηθνχ, ην θείκελν ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο:
ΠΚΒΑΠΖ
ΑΓΝΟΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ Ζ/ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ
ΡΩΛ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΩΛ
Αζήλα, ζήκεξα ηελ 17ε κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 1989 εκέξα Ρξίηε,
κεηαμχ αθ' ελφο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο πνπ ζα θαιείηαη ζην
εμήο ην "ΒΔΑ" λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ Γεψξγην Θπξηφπνπιν
θαζψο θαη απφ ηνλ Γεληθφ ηνπ Γξακκαηέα Λ. Πγνπκπφπνπιν θαη αθ' εηέξνπ ηεο
Δηαηξείαο ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΑΔ κε έδξα ζηελ Ξαηαλία Αηηηθήο πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο ε
"Δηαηξεία" θαη λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Λ.
Κπεδεξηάλν ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα:
1. 'ζηεξα απφ ηελ 45/45/28-12- 88 απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 9/11/88, ζηελ Δηαηξεία ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΑΔ, ε
"'Δηαηξεία" αλαθνίλσζε:
Α.
Ρελ πξνκήζεηα πέληε (5) ζπζηεκάησλ Ζ/ κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ
ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (SYSTEM SOFTWARE) πνπ θαηαλέκνληαη σο εμήο:
- 'Δλα ζχζηεκα Ζ/ γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκ/ξην Αζήλαο.
- 'Δλα ζχζηεκα Ζ/ γηα ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκ/ξην Αζήλαο.

- 'Δλα ζχζηεκα Ζ/ γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηηήξην Θεζζαινλίθεο.
- 'Δλα ζχζηεκα Ζ/ γηα ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκ. Δπηκ/ξην Ζξαθιείνπ θαη
- 'Δλα ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ 2 Ζ/ ηχπνπ ΖΟ 3.000 γηα ηνλ ΔΘΑΞ ΑΔ κε
έδξα ηελ Ξάηξα.
Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Α πνπ
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ζχκβαζεο.
Β. Ρελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ
ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ θνζηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Β πνπ
απνηειεί επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ζχκβαζεο.
Γ. Ρελ αλάπηπμε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (APPLICATION
SOFTWARE).
Γ.
Ρελ δηακφξθσζε, φπνπ απαηηείηαη, ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο Ζ/ θαη
ζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο.
Δ.

Ρελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ.

2.

Γεληθνί φξνη.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α '
'Αξζξν 1 :
1. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
1.
Ζ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κε επζχλε θαη
έμνδα ηεο "Δηαηξείαο" ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο:
- Ν Ζ/ γηα ην Βηνηερληθφ Αζήλαο ζην θηίξην ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
ηεο Αζήλαο.
- Ν Ζ/ γηα ην ΔΒΔ Αζήλαο ζην θηίξην ηνπ ΔΒΔ Αζελψλ.
- Ν Ζ/ γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο ζην θηίξην ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Νεζζαινλίθεο.
- Ν Ζ/ γηα ην ΔΒΔ Ζξαθιείνπ ζην θηίξην ηνπ ΔΒΔ Ζξαθιείνπ.
- Ν Ζ/ ηνπ ΔΘΑΞ ΑΔ ζην θηίξην ηνπ ΔΘΑΞ ΑΔ ζηελ ΞΑΡΟΑ.
Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο ηξηκήλνπ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξάδνζε κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν
ηξίκελν κπνξεί λα γίλεη θαη ηκεκαηηθά. Κε ηνλ φξν ηκεκαηηθά ελλννχκε ηελ

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαζελφο απφ ηα ηέζζεξα
Δπηκειεηήξηα ή ηνπ ΔΘΑΞ ΑΔ. Ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ
ρψξσλ κπνξεί λα παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί αλεμάξηεηα απφ ηνλ ππφινηπν
εμνπιηζκφ. Π' απηήλ ηελ πεξίπησζε ε"Δηαηξεία" είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη
ηνλ εμνπιηζκφ απηφλ ζπλνιηθά αλά εγθαηάζηαζε.
2.
Νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηηο
νπνίεο ε "Δηαηξεία" νθείιεη λα αθνινπζήζεη είλαη:
1. Ν εμνπιηζκφο γηα ην ΒΔΑ, ην νπνίν Θα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επηκειεηήξην
πηιφηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.
2.
Ν εμνπιηζκφο ηνπ ΔΘΑΞ ΑΔ, ζηνλ νπνίνλ ζα γίλεη ε επηβεβαίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκαζίαο Δπίδνζεο φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ην θεθ.1 παξ.1.1
ηεο δηαθήξπμεο.
3.

Ν εμνπιηζκφο ηνπ ΔΒΔΑ.

4.

Ν εμνπιηζκφο ησλ ΔΒΔΖ & ΔΒΔΝ.

3. Ρν "ΒΔΑ" δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλ θξηζεί ηερληθά ζθφπηκν, λα δεηήζεη ηελ
παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζε κηα εγθαηάζηαζε
ζε κηα άιιε, ελεκεξψλνληαο έγθαηξα ηελ "Δηαηξεία".
'Αξζξν 2 : ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ
Ρελ "Δηαηξεία" βαξχλνπλ:
α.

Ρα κεηαθνξηθά θ.ιπ. έμνδα κέρξη ηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο.

β.
Ρα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, εθηφο ησλ
ζηαζκψλ εξγαζίαο, κέρξη λα δηαπηζησζεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ.
γ.
δ
ε.

Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηχπν.
Νη λφκηκεο θξαηήζεηο δει. ΚΡΞ 3% θαη 2,4% ραξηφζεκν επί ηνπ ΚΡΞ.
Ρν ραξηφζεκν ηεο ζχκβαζεο.

'Αξζξν 3 : ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
Ζ "Δηαηξεία" είλαη ππνρξεσκέλε λα εγθαηαζηήζεη κε δηθή ηεο επζχλε θαη λα
παξαδψζεη έηνηκα γηα πιήξε, νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηα πξνηεηλφκελα
ζπζηήκαηα ζηα θηίξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.
Ζ "Δηαηξεία" πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζην "ΒΔΑ" ηελ νξηζηηθή θαη ηέιεηα
εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο Ζ/ κε έγγξαθν πνπ ζα έρεη ζέζε πηζηνπνηεηηθνχ
εηνηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο. Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ ζην

"ΒΔΑ" νξίδεηαη σο εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο. Ζ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ "ΒΔΑ" εληφο
πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο θαη κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθφ εηνηκφηεηαο Θα παξαιάβεη πξνζσξηλά ην
ζχζηεκα. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα
ηεο "Δηαηξείαο", θαζπζηεξήζεη ε πξνζσξηλή παξαιαβή πέξαλ ησλ 15 εξγαζίκσλ
εκεξψλ, ηφηε Θεσξείηαη σο γελνκέλε. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα γίλεη κε ηελ
ππνγξαθή πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ
πξσηνθφιινπ απηνχ Θα νξηζηεί σο ε εκεξνκελία πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Πην
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ησλ
κνλάδσλ ηνπ HARDWARE θαη SOFTWARE. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ζπζηεκάησλ ζα
έρεη πεξαησζεί ζε 1 κήλα ην αξγφηεξν κεηά απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο θαη εθ' φζνλ απνδεηρζεί φηη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ άςνγα ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή Θα γίλεη κε ηελ ππνγξαθή
αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. Θαηά ηελ θάζε ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο θαη γηα ην ζχζηεκα ηνπ ΔΘΑΞ ΑΔ ε "Δηαηξεία" είλαη ππνρξεσκέλε λα
επαλαιάβεη ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηελ ίδηα δνθηκαζία επίδνζεο, πνπ είρε
εθηειέζεη θαηά ηε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο
δνθηκαζίαο επίδνζεο ππνιείπνληαη ησλ παιαηψλ απνηειεζκάησλ θαηά πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηφηε θεξχζζεηαη ν πξνκεζεπηήο έθπησηνο θαη 1 ) Δπηζηξέθεη
ην πνζφλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζ' απηφλ.
2) Θαηαβάιεη ηε δηαθνξά ηηκήο εμνπιηζκνχ αλάκεζα ζ' απηφλ θαη ζηνλ
επφκελν κεηνδφηε.
Παλ επφκελνο κεηνδφηεο δελ λνείηαη ε δεχηεξε ιχζε ηεο κεηνδφηξηαο
"Δηαηξείαο". 3) Θαηαβάιεη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο πνπ πξνέβιεπε ν
δεχηεξνο κεηνδφηηθεο.
4) Θαηαβάιεη πνηλή ίζε κε 200.000 δξρ. ηελ εκέξα γηα θάζε εκέξα απφ ηελ
εκεξνκελία πξνζσξηλήο παξαιαβήο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εθηέιεζεο ηεο
δνθηκαζίαο επίδνζεο. Ρν "ΒΔΑ" έρεη ην δηθαίσκα λα κε παξαιάβεη είηε ηα κέξε εθείλα
ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζην ζηάδην ησλ δνθηκψλ δελ πιεξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο
θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο είηε νιφθιεξα ηα ζπζηήκαηα αλ κία ή πεξηζζφηεξεο
κνλάδεο ή SOFTWARE πξντφληα παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ φινπ
ζπζηήκαηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην "ΒΔΑ" έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή νιφθιεξεο κνλάδαο θαη ηα έμνδα νπνηαζδήπνηε
αληηθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ ππεχζπλν πξνκεζεπηή.

'Αξζξν 4 : ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΗ ΞΙΖΟΩΚΖΠ
Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη :
ΓΗΑΘΝΠΗΑ ΓΔΘΑ ΞΔΛΡΔ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΓΗΑΘΝΠΗΔΠ ΝΓΓΝΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΣΗΙΗΑΓΔΠ
ΓΟΑΣΚΔΠ (215.285.000)ΓΟΣ. ζην πνζφ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ν λφκηκνο Φ.Ξ.Α.
ΔΜΖΛΡΑ
ΞΔΛΡΔ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΓΟΑΣΚΔΠ (65.000.000) ΓΟΣ. ζα θαηαβιεζεί
ζηελ "Δηαηξία" κε ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο πνπ Θα επηζηξαθεί κε ηελ παξφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Ξνζφ ίζν κε 42%

πεξίπνπ δει.
ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΓΟΑΣΚΔΠ (90.000.000 δξρ.) Θα
θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Ρν
ππφινηπν πνζφ (28% πεξίπνπ) δει. ΔΜΖΛΡΑ
ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΓΗΑΘΝΠΗΔΠ
ΝΓΓΝΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΓΟΑΣΚΔΠ (60.285. 000 δξρ.) ζα θαηαβιεζεί εληφο 10
εκεξψλ κεηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. Νη πιεξσκέο ζα
γίλνληαη κε επηηαγέο ζε δηαηαγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ζε
εμφθιεζε θαλνληθνχ ηηκνινγίνπ κε ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ
αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
Πηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 1, κε θάζε πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο εμνπιηζκνχ γηα θάζε
εγθαηάζηαζε θαηαβάιιεηαη ην 42% ηεο αληίζηνηρεο αμίαο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ
ηνλ ΞΗΛΑΘΑ Α, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πνζνχ ηεο έθπησζεο. Κε ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θάζε ρψξνπ (UPS, έπηπια, θιηκαηηζηηθά θ.ιπ.) ππνγξάθεηαη
ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξαιαβήο θαη εμνθιείηαη ην ζχλνιν ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο
φπσο απηήο εκθαλίδεηαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ Α.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ B
ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

'Αξζξν 5 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ
Ζ ζχκβαζε ζπληήξεζεο ππνζηήξημεο ηζρχεη γηα αξρηθή πεξίνδν 2 εηψλ, κεηά
ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο ε ηζρχο ηεο Θα αλαλεψλεηαη απηφκαηα θαη θάζε θνξά γηα
έλα ρξφλν κε ακνηβαία ζπκθσλία, εθηφο εάλ ην "ΒΔΑ" 1 κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο
κνλνεηνχο θάζε θνξάο ηζρχνο, εηδνπνηήζεη κε έγγξαθν ηεο "Δηαηξεία" γηα ιχζε ηεο
ζχκβαζεο ζπληήξεζεο. Ρελ δπλαηφηεηα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο κε
πξνεηδνπνίεζε ελφο κήλα έρεη ην "ΒΔΑ" θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηεηνχο
ζχκβαζεο ζπληήξεζεο.

'Αξζξν 6 : ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
Ρνπο 3 πξψηνπο κήλεο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ε
ζπληήξεζε είλαη δσξεάλ. Γηα ην επφκελν ελλεάκελν κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ
δσξεάλ ζπληήξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησκ 1.055.000 δξρ., φπσο αλαιπηηθά
εκθαλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα Β' θαη παξακέλεη ζηαζεξφ. Γηα ην επφκελν δσδεθάκελν
κεηά ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ 12κήλνπ, ην ζχλνιν ηεο κεληαίαο ζπληήξεζεο αλέξρεηαη,
ζην πνζφ ησλ 1.166.363 δξρ. φπσε αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα Β θαη ε
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ζπληήξεζεο ζα γίλεηαη ηέζζεξηο θνξέο γηα θάζε
δσδεθάκελν (κία γηα θάζε ηξίκελν,) κε ηελ απνζηνιή απφ ηελ "Δηαηξεία" ησλ
ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, θαη ηελ χπαξμε βεβαίσζεο ηνπ "ΒΔΑ" φηη παξεζρέζεζαλ απφ

ηελ "Δηαηξία" νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα ησλ 15 εκεξψλ κεηά ην πέξαο
ηνπ θάζε ηξηκήλνπ ζπληήξεζεο. Γηα θάζε επφκελν δσδεθάκελν ην πνζφ ηεο
ζπληήξεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο
ΔΠΔ.
'Αξζξν 7 : ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
α) Ζ "Δηαηξεία" ζπκθσλεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ Β ηεο παξνχζαο, ζηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ηνπο.
β) Ρν πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ηεο "Δηαηξείαο" ζα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε
ζηα κεραλήκαηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ έρεη ακνηβαία ζπκθσλεζεί, θαη ζα
παξέρεηαη ζε απηφ θάζε δπλαηή επθνιία γηα ηελ πεξάησζε ηεο εθηεινχκελεο
επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ. Ζ παξερφκελε απφ ηελ "Δηαηξία" ζπληήξεζε
πεξηιακβάλεη : α) Ξξνιεπηηθή δηάγλσζε θαη ζπληήξεζε ε νπνία ζα γίλεηαη ζε εκέξα
θαη ψξεο πνπ ζα ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε. Ρα TESTS ειέγρνπλ ζα εθηεινχληαη
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηειεδηάγλσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε
"Δηαηξεία" Θα δηαζέζεη δσξεάλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ην ζχζηεκα
ηειεδηάγλσζεο.
Ρν "ΒΔΑ" Θα δηαζέζεη γηα ην ζθνπφ απηφ αλεμάξηεηε ηειεθσληθή γξακκή γηα
θάζε εγθαηάζηαζε. Ρν ζχζηεκα ηειεδηάγλσζεο ζα ιεηηνπξγεί κφλν κεηά απφ άδεηα
ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο αζθάιεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ. β) Δπηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε κε επηινγή ηεο "Δηαηξείαο" ησλ κεξψλ
πνπ ππέζηεζαλ βιάβε. Ζ "Δηαηξεία" ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηελ πξνιεπηηθή θαη
θαηαζηαιηηθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κε ππεξεζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ ε αμία
ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπκθσλεζείζα κεληαία ακνηβή. Γηα ηελ θαιχηεξε
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο
"Δηαηξείαο" κεηά απφ θάζε επέκβαζή ηνπο ζηα κεραλήκαηα, ην κεηξψν ζπληήξεζεο
γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ θαη ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο
εγθαηάζηαζεο. Θαη γηα ηα δχν είδε ζπληήξεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ (α)
θαη (β) ε "Δηαηξεία" Θα εθπαηδεχζεη απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ "ΒΔΑ" γηα θάζε
εγθαηάζηαζε, ηνπ νπνίνπ ε "Δηαηξεία" Θα ππνδείμεη ηα πξνζφληα. Ν ππάιιεινο
απηφο Θα είλαη ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ εθπαίδεπζε Θα ζηνρεχεη λα δψζεη ζηνλ ππάιιειν ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο
γηα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο γηα ηελ
επηζθεπή κηθξψλ βιαβψλ γηα γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θάησ απφ ηελ
ηερληθή θαζνδήγεζε ηεο "Δηαηξείαο".
'Αξζξν 8 : ΑΞΝΓΝΠΖ ΚΖΣΑΛΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
Ζ απφδνζε θάζε κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε
ηνπ 95%. Ζ πεξίνδνο κέηξεζεο είλαη έλα εκεξνινγηαθφ 3κελν θαη γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 8.00 έσο 16.00 θάζε εξγάζηκεο εκέξαο.

Ρν πνζνζηφ ηεο απφδνζεο θάζε εγθαηάζηαζεο δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν :

ΣΑ-ΣΒ
α=------- * 100
ΣΑ

φπνπ α= απφδνζε κνλάδαο ΣΑ= ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ΣΒ=
ρξφλνο βιάβεο ηεο κνλάδαο Παλ ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο νξίδεηαη ην
άζξνηζκα ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ απφ 8.00 έσο 16.00 ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ
εθηφο ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Παλ ρξφλνο
βιάβεο νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ (8.00 έσο 16.00) θαηά ηε
δηάξθεηα
ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηε ζηηγκή αλαγγειίαο ηεο βιάβεο κέρξη ηελ
απνθαηάζηαζή ηεο θαη παξάδνζήο ηεο ζηνλ ππεχζπλν ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ
απηφ ην ρξφλν αθαηξείηαη ν ρξφλνο άθημεο ηνπ κεραληθνχ ν νπνίνο νξίδεηαη σο εμήο:
1 ψξα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ΒΔΑ, ΔΒΔΑ 24 ψξεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ΔΒΔΖ, ΔΒΔΝ
12 ψξεο γηα ηνλ ΔΘΑΞ ΑΔ Δάλ ν ρξφλνο άθημεο είλαη κηθξφηεξνο απφ κία ψξα ηφηε
αθαηξείηαη κφλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή αλαγγειίαο ηεο βιάβεο κέρξη
ηελ άθημε ηνπ κεραληθνχ. Δάλ ζε κία κνλάδα ην πνζνζηφ απφδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο ηξηκήλνπ είλαη θάησ ηνπ 95% αθαηξείηαη ην 3% ηεο κεληαίαο ζπληήξεζεο ηεο
κνλάδαο. Δάλ ην πνζνζηφ απφδνζεο είλαη θάησ ηνπ 70% ηφηε δε θαηαβάιιεηαη
ακνηβή γηα ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο, κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ν ρξφλνο
βιάβεο κηαο κνλάδαο πνπ επεξεάδεη άιιεο κνλάδεο πνπ εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο
απφ απηή είλαη ρξφλνο βιάβεο θαη γηα ηηο παξαζπξφκελεο κνλάδεο (π.ρ. κλήκε
παξαζχξεη φιν ην ζχζηεκα, CONTROLLER δίζθσλ παξαζχξεη φινπο ηνπο δίζθνπο.
'Αξζξν 9 : ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
Δπεηδή ηα ζπζηήκαηα Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ΝΛ-LINE/REAL-ΡΗΚΔ
εθαξκνγέο, νξίδεηαη ε ειάρηζηε ζχλζεζε (ΚΗΛ - CONFIGURATION) σο εμήο: Ππζηήκαηα ΒΔΑ, ΔΒΔΑ, ΒΔΝ θαη ΔΒΔΖ.

ΔΒΔΑ

1)

1 CPU HR3000 θαη SYSTEM CONSOLE

2)

1 DISC - UNIT

3)

4 ηεξκαηηθά γηα ην ΔΒΔΖ θαη απφ 10 γηα ΒΔΑ, ΒΔΝ, ΔΒΔΑ

4)

2 MATRIX εθηππσηέο γηα ΔΒΔΖ θαη 5 MATRIX εθηππσηέο γηα ΒΔΑ, ΒΔΝ,

- Πχζηεκα ΔΘΑΞ ΑΔ.

1)

l CPU HR3000 θαη SYSTEM CONSOLE

2) 4 DISC - UNITS
3)

1 MAGNETIC ΡΑΟΔ

4)

1 LINE PRINTER θαη 15 ηεξκαηηθά. Ν ηχπνο πνπ θαζνξίδεη
δηαζεζηκφηεηα

ηελ

ΚΣΚB

δ=---------- * 100
ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: ΚΣΚΒ + ΚΣΔB

δ= δηαζεζηκφηεηα ηεο ειάρηζηεο ζχλζεζεο ΚΣΚΒ= κέζνο ρξφλνο κεηαμπ
βιαβψλ ΚΣΔΒ= κέζνο ρξφλνο επηδηφξζσζεο βιαβψλ. Ρν φξην (πνζνζηφ) αλεθηήο
δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε 96% γηα ΔΒΔΑ, ΒΔΝ, ΒΔΑ, ΔΒΔΖ θαη 99% γηα ΔΘΑΞ ΑΔ.
Θαη γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηζρχεη ν ίδηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνλ
ρξφλνπ άθημεο ηνπ κεραληθνχ φπσο θαη ζηελ απφδνζε ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη γηα ην δηάζηεκα ηεο εκέξαο.
'Αξζξν 10 : ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
1)
Ρν "ΒΔΑ" έρεη ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζπληήξεζεο, χζηεξα απφ
επηινγή, κεραλεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή γηαηί βγαίλνπλ εθηφο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο είηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε αλάινγεο νηθνλνκηθέο
κεηψζεηο απφ ην κεληαίν θφζηνο ζπληήξεζεο
2)
Ρν "ΒΔΑ" έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ "Δηαηξεία" λα
επεθηείλεη ηνλ θαηάινγν ησλ ζπληεξνπκέλσλ κεραλψλ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη
πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ. Πηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) Ζιεθηξηθέο εξγαζίεο εμσηεξηθά ησλ κεραλεκάησλ.
β) Αιιαγή ή αλαδηακφξθσζε ησλ κεραλεκάησλ, εθηφο εάλ ηνχην έρεη
πξνεγνχκελα ζπκθσλεζεί θαη απφ ηα δχν κέξε.
γ) Ξαξνρή βνεζεηηθψλ πιηθψλ ή αλαισζίκσλ (π.ρ. ραξηί εθηππσηνχ, ηαηλίεο,
ραξηνηαηλίεο, θίιηξα δίζθσλ θ.ιπ.).
δ) Δπηζθεπή ή ζπληήξεζε πνπ θαζηζηάηαη αλαγθαία είηε απφ αηχρεκα,θαθή
ρξήζε, ιάζνο ή ακέιεηα ηεο πεξεζίαο, ησλ ππαιιήισλ, αληηπξνζψπσλ,
εξγνιεπηψλ επηζθεπψλ, ζθάικα ρεηξηζηνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο πνπ δελ
κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ "Δηαηξεία" πέξα απφ ηε θπζηνινγηθή ρξήζε, ζχκθσλα
φκσο κε ηηο νδεγίεο ηεο "Δηαηξείαο".

ε) Αληηθαηάζηαζε εηδψλ φπσο κειαλνηαηλίεο, ηαηλίεο, θεθαιέο εθηχπσζεο θαη
κεραληζκνί εθηχπσζεο (ζθπξηά, DRUM) ησλ PRINTERS. Πηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο
ε "Δηαηξεία" Θα εθηειέζεη ηηο επηζθεπέο ή ζπληεξήζεηο πνπ γίλνληαη αλαγθαίεο, εθ'
φζνλ ηνχην δεηεΘεί απφ ην "ΒΔΑ", κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο "Δηαηξείαο" γηα ηηο
ζρεηηθέο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο φπσο επίζεο θαη
γηα θάζε αληαιιαθηηθφ.

'Αξζξν 11 : ΠΛΓΔΠΔΗΠ-ΞΟΝΠΘΖΘΔΠ
Ρν "ΒΔΑ" δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ειεχΘεξα ζε ζπλδέζεηο ή πξνζζήθεο ζην
ζχζηεκα, πεξηθεξεηαθψλ, ηεξκαηηθψλ άιισλ θαηαζθεπαζκάησλ, ηεο "Δηαηξείαο"
ππνρξενχκελεο λα παξέρεη θάζε ζπλδξνκή, εθφζνλ ηεο δεηεζεί. Νη νηθνλνκηθνί φξνη
γηα ηελ πξφζζεηε εξγαζία Θα θαζνξηζζνχλ κεηά απφ ζπκθσλία ηεο Δηαηξείαο κε ην
"ΒΔΑ". Ρπρφλ βιάβε ιφγσ ηέηνηαο ζχλδεζεο πξνθαινχκελε ζε κνλάδεο ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ "Δηαηξεία" Θα απνθαζίζηαηαη έλαληη
πξφζζεηεο ακνηβήο πνπ Θα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θφζηνπο πιηθψλ θαη εξγαζίαο. Πε
πεξίηπσζε κεηαθνξάο ησλ ζπληεξνπκέλσλ κεραλψλ ζ' άιινπο ρψξνπο ε "Δηαηξεία"
ππνρξενχηαη λα ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ κε ηερληθή παξαθνινχζεζε ζηε
κεηεγθαηάζηαζε θαη κε ζπκθσλεκέλε θνζηνιφγεζε. Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο
ζπληήξεζεο δηαηεξείηαη θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαθεξνκέλσλ κεραλψλ ζηνπο
λένπο ρψξνπο, εθφζνλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα ηελ "Δηαηξεία" δελ κεηαβάιιεηαη.
Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ λένπ θφζηνπο ζπληήξεζεο
ιφγσ ηεο κεηαθνξάο απηφ γίλεηαη κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ.
'Αξζξν 12 :
Ζ "Δηαηξεία" νθείιεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη θαηάινγν
κε ηα νλφκαηα ησλ ηερληθψλ ηεο πνπ ζα είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο "Δηαηξείαο. Ν αξρηθφο νξηζκφο γίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
πξφηαζε ηεο "Δηαηξείαο". Ζ κειινληηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ γίλεηαη κεηά
απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο "Δηαηξείαο" θαη ηελ πξνυπφζεζε ζπλέρηζεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ Ζ/. Ρν "ΒΔΑ" Θα νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
(ππεχζπλνπο εγθαηάζηαζεο) κε ηνπο νπνίνπο Θα ζπλελλνείηαη ε "Δηαηξεία" γηα
ηερληθά Θέκαηα.
'Αξζξν 13 : ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΗ
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
Γηα φια ηα πξντφληα ηνπ ινγηζκηθνχ (S/W) πνπ Θα είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηα
ζπζηήκαηα ε "Δηαηξεία" παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε δηεξεχλεζε θαη επίιπζε
πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ ππεχζπλν ηεο θάζε
εγθαηάζηαζεο.
Ζ "Δηαηξεία" εγγπάηαη φηη ηα εγθαηεζηεκέλα πξνηφληα S/W
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα
ηερληθά
εγρεηξίδηα
(πνπ
απαξαηηήησο
ηα
ζπλνδεχνπλ)
θαη
είλαη
ελαξκνληζκέλαπιήξσο.

Δπί πιένλ ε "Δηαηξεία" νθείιεη λα θάλεη ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ
(S/W) κε λέεο πηζαλψο εθδφζεηο (REVISIONS) θαη λα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ
"ΒΔΑ" ζηε ρξήζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ πξνηφλησλ πνπ ζα
εγθαζίζηαληαη. Ρν θφζηνο ηνχην πεξηέρεηαη ζην θφζηνο ηεο κεληαίαο ζπληήξεζεο. Ζ
"Δηαηξεία" νθείιεη λα παξέρεη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο θαη αλ δεηεζεί
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έλαληη ακνηβήο ζ' φηη αθνξά ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζην ζχζηεκα θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ "ΒΔΑ".
'Αξζξν 14 : ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ (S/W)
Ρα πξνηφληα πνπ εγθαζηζηά ζην ζχζηεκα ε "Δηαηξεία" πεξηέξρνληαη ζηε λνκή
ηνπ πειάηε (δηθαηψκαηα ρξήζεο). Ρν "ΒΔΑ" αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαθπιάηηεη ηα πξνηφληα ινγηζκηθνχ ηεο "Δηαηξείαο" θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί
απνθιεηζηηθά κφλνλ ζηνλ δηθφ ηνπ κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΑΛΑΞΡΜΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ (APPLΗCATION S/W)
'Αξζξν 15 :
Ρα δχν κέξε δεζκεχνληαη ζε δηάζηεκα 2 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζεο ζχκβαζεο λα ζπληάμνπλ εηδηθφ παξάξηεκα Γ ', ην νπνίν Θα απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζα θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. Ρν δηάζηεκα απηφ θξίζεθε απαξαίηεην γηαηί
ρξεηάδεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα λα αλαιπζνχλ ζε βάζνο ζη πξνδηαγξαθέο Ρνπ
Ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, πνπ ζηελ δηαθήξπμε εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηγξάθνληαη
κφλνλ πεξηιεπηηθά. Πην παξάξηεκα απηφ ζα εμεηδηθεπζνχλ, νη αληίζηνηρεο
παξάγξαθνη ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαθέξνληαη.
-

Πηνλ ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο.

-

Πηελ εγθαηάζηαζε, παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.

-

Πηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ.

-

Πηελ ηξφπν πιεξσκήο.

Πηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δχν θχξησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε (θεθ. 2, παξ. Β.1.1 θαη Β:2.1 ). Νη βαζηθνί άμνλεο γηα
ηελ εμεηδίθεπζε απηή είλαη νη αληίζηνηρνη παξάγξαθνη 22, 2.4, 2.5 θαη Β ηνπ θεθ. 2
θαη Ρν θεθ. 3 ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δεζκεχζεηο ηεο
""Δηαηξίαο" πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ πξνζθνξά ηεο. Νη βαζηθνί απηνί άμνλεο δελ κπνξνχλ λα αιινησζνχλ. Ρν
πνζφ ακνηβήο ηεο "ΔΡαηξείαο" γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ είλαη
ΠΑΟΑΛΡΑ ΝΘΡΩ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΓΟΑΣΚΔΠ (48.000.000 δξρ.).

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ ΩΟΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ Ζ/Y
'Αξζξν 16 :
Ρν "ΒΔΑ" αλαιακβάλεη εληφο 1 κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο λα ππνδείμεη ζηελ "Δηαηξεία" ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο
ησλ ζπζηεκάησλ Ζ/. Πηε ζπλέρεηα θαη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ε "Δηαηξεία" ζα
ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ζην "ΒΔΑ" ηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
ζπζηεκάησλ Ζ/. Νη ρψξνη πνπ ζα ππνδείμεη ην "ΒΔΑ" ζα πξέπεη:
α) Λα είλαη 16-20 Ρ.κ. γηα ηα 4 Δπηκειεηήξηα.
β) Λα είλαη 25-30 η.κ γηα ηνπο Ζ/ ηνπ ΔΘΑΞ Α.Δ.
γ) Λε κελ ππφθεηληαη φζν ην δπλαηφλ ζε κεγάιεο απμνκεηψζεηο ηεο
ζεξκνθξαζίαο π.ρ. κεγάινο αξηζκφο παξαζχξσλ - κεγάιε επηθάλεηα παξαζχξσλ
θ.ιπ.).
δ) Λα δηαζέηνπλ απφιεμε παξνρήο ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή κειέηε
ηεο "Δηαηξείαο". Ρν "ΒΔΑ" γηα θάζε κία εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηνπο
απαξαίηεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
απνζήθεπζε ηεο εηδηθήο ηαηληνζήθεο, ησλ εληχπσλ θ.ιπ. ζε θαηάιιειε απφζηαζε
αζθαιείαο, απφ Tα θεληξηθά ζπζηήκαηα. Ρν "ΒΔΑ" ζα ππνδείμεη ζηελ "Δηαηξεία" ηηο
Θέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ηεξκαηηθά θαη ηα PC'S θαη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ
εμαζθάιηζε Ρξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
2.
Ζ "Δηαηξία" κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ, αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηηο
εμήο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα θάζε ζχζηεκα:
α) Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ρψξν ησλ Ζ/.
β)

Θιηκαηηζηηθά Κεραλήκαηα.

γ) Αζθάιεηα ρψξσλ (θιεηδαξηέο αζθαιείαο - Πχζηεκα ππξαληρλεχζεσο).
δ) Δμνπιηζκφ γξαθείσλ (γξαθεία θαη θαξέθιέο) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
αληηζηνίρσλ ηεξκαηηθψλ θαη PC'S.
ε) Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο UPS.
δ) Δγθαηάζηαζε κηάο ηαηληνζήθεο γηα 200 ηαηλίεο ή CATRIDGES πεξίπνπ γηα
θάζε επηκειεηήξην. Δγθαηάζηαζε κηάο ηαηληνζήθεο γηα 600 ηαηλίεο πεξίπνπ γηα θάζε
γηα ην ΔΘΑΞ. Α.Δ.

ζη) Ξξνκήζεηα 50 ηαηληψλ 2.400 πνδψλ ησλ 1.600 γηα ηα ηξία επηκειεηήξηα.
Ξξνκήζεηα 50 ηαηληψλ CATRIDGES γηα ην ΔΒΔΑ. Ξξνκήζεηα 100 ηαηληψλ γηα ην
ΔΘΑΞ. Α.Δ.
3.
Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ
ηεξκαηηθψλ θαη PC'S ζα επηβαξχλνπλ ην "ΒΔΑ" θαη ε πιεξσκή ,ηνπο ζα γίλεη κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ.
4.
Ζ ηερληθή κειέηε πνπ ζα ππνβάιιεη ε "Δηαηξία" ζα νξίδεη ηηο πηζαλά
απαηηνχκελεο βειηηψζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη Ζ/. Νη βειηηψζεηο
απηέο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη εκθάληζε ησλ δαπέδσλ θαη ησλ ηνίρσλ (βαςίκαηα,
ηνπνζέηεζε κνθεηψλ θιπ.) Ζ "Δηαηξία" αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
απηψλ, ε δε ακνηβή ζα ζπκθσλεζεί κεηά απφ ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ'
ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
'Αξζξν 17 : ΡΝΞΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
Παλ ηφπνο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη ηα γξαθεία
εγθαηαζηάζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ πεξηνρήο Αζελψλ.

ηεο

"Δηαηξείαο"

ή

νη

'Αξζξν 18 : ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
Ρν πξφγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 19 ζα πξέπεη
λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Κέζα ζην
πξψην δίκελν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θάζε έλα απφ ηα Δπηκειεηήξηα ΒΔΑ,
ΒΔΝ, ΔΒΔΑ θαη ΔΒΔΖ θαη ην ΔΘΑΞ ΑΔ ζα νξίζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε
Ξιεξνθνξηθήο, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε.
'Αξζξν 19 : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ
Ζ "Δηαηξεία" ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ζηα εμήο καζήκαηα:
α) Δηζαγσγή θαη Νδεγίεο ρεηξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ, ΖΟ3000.
β) Πχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ Γεδνκέλσλ ALLBASE.
γ) Πχζηεκα 4εο γεληάο ALLBASE/4GL.
δ) Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ. Ζ δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ
καζεκάησλ είλαη 5 εβδνκάδεο θαη ζα γίλεη ζε δχν θάζεηο σο εμήο: Ρα καζήκαηα (α),
δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο ζα πξνεγεζνχλ ησλ ππφινηπσλ θαη πξνζθέξνληαη
δσξεάλ. Ρα καζήκαηα (β), (γ) θαη (δ) Θα έρνπλ δηάξθεηα 4 εβδνκάδεο.
Ρν θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 400.000 δξρ./εβδνκάδα
(πιένλ Φ.Ξ.Α.)

θαη γηα ζπκκέηνρή κέρξη 10 αηφκσλ. Ρν "ΒΔΑ" έρεη ην δηθαίσκα λα ζηέιλεη ηα
άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη λα εθπαηδεπζνχλ ζηα πξνγξακκαηηζκέλα ζεκηλάξηα
εθπαίδεπζεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο "Δηαηξείαο", ηα νπνία Θα θνηλνπνηνχληαη
ζην
"ΒΔΑ'" κε ηελ αξρή θάζε ρξφλνπ. Ρν θφζηνο ζπκκεηνρήο είλαη ην θαζνξηδφκελν θάζε
θνξά απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο.
Ζ πιεξσκή ηαπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο Θα γίλεηαη κε ην πέξαο θάζε ελφηεηαο
θαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ ηεο "Δηαηξείαο".
'Αξζξν 20 :
Ζ "Δηαηξεία" είλαη ππνρξεσκέλε εθφζνλ δεηεζεί απφ ην "ΒΔΑ" λα δηνξγαλψλεη
ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο γηα ηα ζηειέρε ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΘΑΞ ΑΔ. Ρν
θφζηνο ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο "Δηαηξείαο" θαη ηνπ ΒΔΑ κε βάζε ηελ ηηκή ησλ 7.
δξρ. ηελ ψξα ζαλ ακνηβή ηνπ εθπαηδεπηή πιένλ ΦΞΑ. Ζ ηεκή απηή γηα ηα επφκελα
έηε ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηνλ Γ.Ρ.Θ. ηεο ΔΠΔ, θαη ε πιεξσκή γίλεηαη φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 19.
ΘΔΦΙΙΑΗΝ ΠΡ '
ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
'Αξζξν 21 : ΔΓΓΖΠΖ
Ζ "Δηαηξεία" θαηέζεζε ηηο παξαθάησ εγγπεηηθέο επηζηνιέο :
α)Ρελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο
ΗΝΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΙΑΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ Α60.675.070 δξρ. ΔΜΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΩΛ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην
29% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ Ζ/W θαη ινγηζκηθνχ S/W, γηα ηελ
πιεξσκή ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πην πάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή Θα επηζηξαθεί, κε
έγγξαθε αλαθνίλσζε ηνπ "ΒΔΑ" ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ.
β) Ρελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΗΝΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΙΑΗΘΖΠ Α-60674.070 δξρ.
ΔΗΘΝΠΗ ΓΝ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΔΠ ΣΗΙΗΑΓΔΠ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ
ην 10% ηεο νιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο εμνπιηζκνχ, θαη ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή Θα επηζηξαθεί κεηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ.
γ) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΗΝΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΙΑΗΘΖΠ Α-60677.070 δξρ.
ΡΔΠΠΑΟΩΛ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΩΛ ΔΛΛΗΑΘΝΠΗΩΛ ΣΗΙΗΑΓΩΛ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 10%
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ Ινγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα
αληηθαζίζηαηαη κε άιιε κηθξφηεξεο αμίαο ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο θαη παξαιαβέο
ηνπ Ινγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ.
δ) Ρελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΗΝΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΙΑΗΘΖΠ Ι-6.076.070 δξρ. ΓΝ
ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΔΛΛΗΑΘΝΠΗΔΠ
ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΓΟΑΣΚΔΠ (2.900.000 δξρ.) πνπ

αληηπξνζσπεχεη ην 10% ηεο αμίαο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα δχν ρξφληα. Ζ
εγγπεηηθνχ απηή επηζηνιή ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε ειαηησκέλε θαηά 50% κεηά
ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο.
'Αξζξν 22 : ΞΝΗΛΗΘΖ ΟΖΡΟΑ
Πε πεξίπησζε πνπ ε "Δηαηξεία" θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ
πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 1 ρξφλνπ, ην "ΒΔΑ" έρεη ην δηθαίσκα λα
επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε ην 1/1000 ηεο αμίαο ηνπ κε παξαδνζέληνο
εμνπιηζκνχ γηα θάζε κέξα θαΘπζηέξεζεο θαη κέρξη 8% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ.
'Αξζξν 23 : ΓΗΘΑΗΝ - ΓΩΠΗΓΗΘΗΑ
1. Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Θάζε δηαθνξά πνπ Θα
πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ "ΒΔΑ" θαη ηεο "Δηαηξείαο", ε νπνία Θα αθνξά ηελ εθηέιεζε,
ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, Θα ιπζεί απφ ηα
εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα δηθαζηήξηα ηα νπνία Θα δηθάδνπλ ακεηάθιεηα.
2. Ρν "ΒΔΑ" κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή
κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απηήο ρσξίο πξνεγνχκελε
γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο "Δηαηξείαο", ζε νπνηνδήπνηε άιινλ θνξέα. Ν θαζνιηθφο
δηάδνρνο ηεο "Δηαηξείαο" πνπ πξνθχπηεη είηε ιφγσ ζπγρψλεπζεο είηε απφ ηνλ Λφκν
είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θαη ν θνξέαο δηάδνρνο ηνπ "ΒΔΑ" απνθηνχλ φια ηα
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο αληίζηνηρα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε.
3. Δθηφο απφ ηνπο εηδηθά αλαθεξφκελνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
ηζρχνπλ θαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 3990/14.10.88 δηαθήξπμε.
4. Πε πεξίπησζε ηερληθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ "ΒΔΑ" θαη ηεο "Δηαηξείαο"
είλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί ηερληθή δηαηηεζία θνηλήο απνδνρήο απφ κέιε ηεο Δ.Ξ..
Ξέξαλ ηνχηνπ ζε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπκθσλίαο αξκφδηα αξρή είλαη ηα Διιεληθά
πνιηηηθά δηθαζηήξηα.
'Αξζξν 24 : ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΔΘΛΩΛ
1.
Ζ "Δηαηξεία" εγγπάηαη φηη φινο ν εμνπιηζκφο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζα
είλαη θαηλνχξγηνο θαη δελ Θα ππάξρνπλ θξπκκέλα ειαηηψκαηα ζην πιηθφ θαη ην
ινγηζκηθφ θαη ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη πξνέιεπζεο Δ.Ν.Θ., ηχπνπ ΖΟ3000.
'Αξζξν 25 : ΔΟΔΠΗΡΔΣΛΗΔΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ - ΔΣΔΚΘΔΗΑ
Ζ "Δηαηξεία" ακχλεηαη, κε δηθή ηεο δαπάλε, θαηά παξαβάζεσλ ή ελδερνκέλσλ
παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ζρέδηα, πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία ή εκπνξηθά κπζηηθά θαη απνδεκηψλεη ην "ΒΔΑ" γηα ηα έμνδα ηα νπνία ην
ηειεπηαίν πθίζηαηαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ "Δηαηξεία" πξέπεη λα εηδνπνηεζεί
έγθαηξα (ην πνιχ ζε 10 εκέξεο) γηα ην πξφβιεκα. Αλ, ζπλεπεία ελδερφκελεο
παξάβαζεο ζρεηηθά κε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ζρέδηα ή πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή

εκπνξηθά κπζηηθά, ην "ΒΔΑ" εκπνδίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ HARDWARE θαη ηνπ
SOFTWARE, ε "Δηαηξεία" κε δηθή ηεο δαπάλε, ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά ην
HARDWARE ή ην SOFTWARE ρσξίο λα κεηψλεηαη ε φιε απφδνζε. Ζ "Δηαηξεία" θαη ην
"ΒΔΑ" θξαηνχλ κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπο απφ
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ απνθαιχπηνπλ
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα
κέξε ρσξίο ηε γξαπηή ζπκθσλία ηνπ εηέξνπ κέξνπο. Ζ "Δηαηξεία" θαη ην "ΒΔΑ"
απνθαιχπηνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα
κε ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο ή ρξεζηκνπνηνχλ ην HARDWARE, SOFTWARE
Ινγηζκηθφ Δθαξκνγψλ θαη δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί νη ππάιιεινη είλαη ελ γλψζεη θαη
ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο.
'Αξζξν 26 : ΞΡΩΣΔΠΖ
Αλ ε "Δηαηξεία" πησρεχζεη ή εθδνζεί εληνιή θαηάζρεζεο ελαληίνλ ηεο ή
ζπκβηβαζηεί κε ηνπο πηζησηέο ηεο ή αξρίζεη λα δηαιχεηαη ρσξίο ηνχην λα απνηειεί
εζεινληηθή δηάιπζε απφ ηα κέιε ηεο "Δηαηξείαο" κε ην ζθνπφ ηεο αλαζπγθξφηεζεο ή
ηεο ζπγρψλεπζεο ή ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηεο ππφ ζχλδηθν πξνο φθεινο ησλ
πηζησηψλ ηεο ή αξηζκνχ απηψλ, ην "ΒΔΑ" έρεη ηελ επρέξεηα λα ηεξκαηίζεη ηε
ζχκβαζε πάξαπηα κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ εξγνιάβν, ην ζχλδηθν ή ηνλ
εθθαζαξηζηή ή πξνο νηνδήπνηε πξφζσπν αλαηίζεην ε εθηέιεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο
ή κπνξεί λα δψζεη ζην ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο ή ζηνλ εθθαζαξηζηή ή ζε άιιν
πξφζσπν ηε δπλαηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ παξνρή εγγχεζεο γηα
ηελ αθξηβή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί λα
ζπκθσλεζεί. Αλ αξρίζεη λα ηζρχεη έλα απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ παξαπάλσ
πεξηγξάθνληαη, ε "Δηαηξεία":
α) Ρνπνζεηεί ζε αζθαιηζκέλε πεξηνρή ή ζε παξφκνην αζθαιέο κέξνο έλα
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ θψδηθα ζπκβνιηθήο γιψζζαο (SOURCE CODE) ή θάζε άιιε
πιεξνθνξία ή ηεθκεξησηηθά ζηνηρεία αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ SOFTWARE,
εθφζνλ έρεη ηε λνκηθή ηθαλφηεηα λα ην θάλεη απηφ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην "ΒΔΑ"
ρξεηάδεηαη ηνλ θψδηθα ζπκβνιηθήο γιψζζαο γηα λα ρεηξηζηεί ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην
"ΒΔΑ" αζθεί ην δηθαίσκα ηεο πεξάησζεο ηεο ζχκβαζεο, ν θψδηθαο ζπκβνιηθήο
γιψζζαο θαη άιια ηεθκεξησηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δνζνχλ ακέζσο
ζην "ΒΔΑ" ρσξίο θακκία επηβάξπλζε.
β) Αλ δεηεζεί απφ ηνλ "ΒΔΑ", ε "Δηαηξεία" παξαδίδεη ζε απηφ δσξεάλ ην
ζρέδην, ππνδείγκαηα ή πξνδηαγξαθέο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.
'Αξζξν 27 : ΑΠΦΑΙΗΠΖ - ΘΟΗΝΡΖΡΑ
1. Ζ "Δηαηξεία" Θα αζθαιίζεη ην φιν ζπγθξφηεκα θαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία
ηνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ κέρξη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ε θπξηφηεηα ησλ κεραλψλ
πεξηέξρεηαη ζην "ΒΔΑ".
2. Ν εμνπιηζκφο πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ "ΒΔΑ" φηαλ εμνθιεζεί φιε
ε δαπάλε αγνξάο ηνπ ιηθνχ θαη Ινγηζκηθνχ.

Γειαδή εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη
έθδνζεο ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ απφ ηελ "Δηαηξεία". Ρν ηηκνιφγην απηφ είλαη ην
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ.
'Αξζξν 28 :
Ζ "Δηαηξεία" θαηάζεζε επηζηνιή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ΖΟ HELLAS
ζηελ νπνία δειψλεηαη ε αλάιεςε ηεο εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ηερληθνχο
φξνπο, ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ιφγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ή αλαζηνιή ησλ
εξγαζηψλ ηεο "Δηαηξείαο".

'Αξζξν 29 :
Ζ "Δηαηξεία" κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
δεδνκέλνπ φηη ε πξνζθεξφκελε ζχλζεζε εμνπιηζκνχ βαζίζηεθε ζηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, ζα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα θάζε εγθαηάζηαζε. Ρν "ΒΔΑ"έρεη δηθαίσκα λα δερζεί ή λα απνξξίςεη
ηηο πξνηάζεηο απηέο.
Πε πεξίπησζε απνδνρήο, ην "ΒΔΑ" Θα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηελ "Δηαηξεία" κέζα
ζε πέληε κέξεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο.
'Αξζξν 30 :
Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε δηαθήξπμε αξηζκ. πξση. 3990Η14-10- 88 εθφζνλ δελ
ηξνπνπνηείηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ζ παξνχζα ζχκβαζε
δηαβάζηεθε, βεβαηψΘεθε θαη ππνγξάθεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν
αληίηππα, ηα νπνία ραξηνζεκάλζεθαλ λφκηκα.
Απφ ηα δχν αληίηππα ην έλα θαηαηέζεθε ζην "ΒΔΑ" θαη ην
"Δηαηξεία".

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α'
ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΜΗΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ
Α/Α
Περιγραφή
1
Δμνπιηζκφο ΒΔΑ Αζελψλ
-"- ΔΒΔ "
-"- ΒΔΘ Θεζ/θεο
-"- ΔΒΔ Ζξαθιείνπ

Αξία
37.471.000
37.471.000
37.471.000
24.432.000

δξρ.
δξρ.
δξρ.
δξρ.

άιιν

έιαβε

ε

2
3
4

-"- ΔΘΑΞ ΑΔ
ΣΥΝΟΛΟ
Ινγηζκηθφ Ππζηεκάησλ
Αμία Ινηπνχ Δμνπιηζκνχ
Δθπηψζεηο Δμνπιηζκνχ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

88.204.000 δξρ.
(255.049.000)
9.825.000 δξρ.
24.596.000 δξρ.
44.936.000
215.285.000

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β'
ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ
ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ
Α/Α
Περιγραφή
1
Δμνπιηζκφο ΒΔΑ Αζελψλ
-"- ΔΒΔ "
-"- ΒΔΘ Θεζ/θεο
-"- ΔΒΔ Ζξαθιείνπ
-"- ΔΘΑΞ ΑΔ
2
Ινγηζκηθφ Ππζηεκάησλ
3
Ινηπφο Δμνπιηζκφο
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία
167.000 δξρ.
167.000 δξρ.
167.000 δξρ.
128.675 δξρ.
402.888 δξρ.
39.600 δξρ.
94.200 δξρ.
1.166.363 δρχ.

β) Ζ απφ 17-1-1989 ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ
θαη ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη κε ηελ επσλπκία "AMSTRAD
HELLAS Α.Δ.Β.Δ.", ην θείκελν ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο:

"ΠΚΒΑΠΖ
Γηα ηελ πξνκήζεηα είθνζη (20) ζπζηεκάησλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ηα
Δπηκειεηήξηα Αζήλα ζήκεξα ηηελ 17 ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 1989, εκέξα
Ρξίηε, κεηαμχ αθ' ελφο κελ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο πνπ ζα
θαιείηαη ζην εμήο "ΒΔΑ" λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ Γεψξγην
Θπξηφπνπιν θαζψο θαη απφ ηνλ Γεληθφ ηνπ Γξακκαηέα Λ: Πγνπκπφπνπιν θαη αθ'
εηέξνπ ε εηαηξεία AMSTRAD HELLAS ΑΔΒΔ, κε έδξα ηελ Αζήλα, νδφο Ξνιπηερλείνπ
12, παπ Θα θαιείηαη ζην εμήο ε "Δηαηξεία" θαη λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απν ηνλ
Ππκεψλ Λ. Θαξάίσζεθίδε, Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν (πξαθηηθφ 41/30-688) ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα:

1.
'ζηεξα απφ ηελ 45/45/28-12- 88 απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 9-11-88, ζηελ εηαηξεία AMSTRAD HELLAS ΑΔΒΔ,
ε εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 20 ζπζηεκάησλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ηα
Δπηκειεηήξηα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο δέρεηαη
αλεπηθχιαθηα.
2.
Ζ πξνκήζεηα πνπ ζπκθσλείηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ηελ
παξάδνζε εθ κέξνπο ηεο "Δηαηξείαο" ζην ΒΔΑ είθνζη(20) κηθξνυπνινγηζηψλ,
Αγγιηθήο πξνέιεπζεο ηνπ νίθνπ AMSTRAD L.T.D., ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ησλ δξαρκψλ
12.292.000 πιένλ ΦΞΑ, γηα εκπφξεπκα πνπ Θα παξαδνζεί ΔΙΔΝΔΟΝ. Πηελ
παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ είδνπο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, αζθάιηζηξα,
δαζκνί, ηα έμνδα κεηαθνξάο κέρξη ηνπο ρψξνπο εγθαηαζηάζεσο ηνπ ΒΔΑ, ηα έμνδα
γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πιηθνχ θαη παξάδνζή ηνπ ζε ιεηηνπξγία ζηνπο ρψξνπο
πνπ Θα ππνδείμεη ην ΒΔΑ. Ζ ζπλνιηθή ηνπ ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
επηβάξπλζεο ηνπ ΦΞΑ ζπκθσλήΘεθε ζην πνζφ ησλ 14.258.952 (Γεθαηέζζεξα
Δθαηνκκχξηα Γηαθφζηεο Ξελήληα Νθηψ Σηιηάδεο Δλληαθφζηεο Ξελήληα Γχν) Γξαρκψλ.
3.
Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε (ζπζηήκαηα κηθξνυπνινγηζηψλ) Θα είλαη
θαηλνχξγηα, ηειείσο ακεηαρείξηζηα, απνιχησο φκνηα θαη θαζ' φια ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή (ΓΞ. 4294/9-11-88) θαη ησλ πξνζπέθηνπο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί κε απηήλ θαη εηδηθφηεξα φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ:
α) Δίθνζη (20) κηθξνυπνινγηζηέο ηχπνπ AMSTRAD PC-2286 απνηεινχκελνπο
έθαζηνο απφ: ΒαζηθήΘεληξηθή Κνλάδα (CPU) ζπκβαηφ κε ΗΒΚ ΑΡ PS/2 RAM κε DISK
DRIVE 31/2" γηα δηζθέηηεο 1,4 ΚΒ κε ζθιεξφ δίζθν 40 ΚΒ, κε νζφλε VGA κε
επεμεξγαζηή 80286 ηεο INTEL 12 ΚΖΕ, κε REAL ΡΗΚΔ CLOCK (BATTERY BACK-UP),
κε CONTROLLER γηα ΡΑΟΔ STREAMER παξάιιειε θαη ζεηξηαθή πφξηα 5 ρ 16 BITS
Θέζεηο επέθηαζεο κε αλεκηζηήξα ςχμεο πιήξεο ειιελνιαηηληθφ πιεθηξνιφγην ησλ
102 πιήθηξσλ κε 12
πιήθηξα ιεηηνπξγηψλ κε MICROSOFT ζπκβαηφ MOUSE κε
θιεηδαξηά αζθαιείαο κνλαδηθή γηα θάζε ζχζηεκζ - δχν θιεηδηά - θαη ην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα MSDOS 4.0 κε ηα MS-WINDOWS 286, ηελ SW-BASIC θαη κε πιήξε ζεηξά
εγρεηξηδίσλ. Δπίζεο ηηο εθαξκνγέο ΛΝTEPAD, CARDFILE, CALENDAR,
CALCULATOR, CLOCK, RENERSI, TERMINAL θαζψο θαη ηα MICROSOFT WRITE &
MICROSOFT ΟΑΗΛΡ.
β) Δίθνζη εθηππσηέο AMSTRAD LQ 5000 DI, 300 CPS DRAFT & 80 CPS LQ.
γ) Δίθνζη ΡΑΟΔ STREAMERS MAOUΛΡΑΗΛ 40 ΚΒ, εμσηεξηθά ζπκβαηά κε PC,
ΑΡ, PS/2 - 30, PS/2 - 50,
PS/2 - 60 πνπ λα ζπλδένληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο
CONTROLLERS.
δ)Δίθνζη δηζθέηηεο FILELOCK κε πξφγξακκα θιεηδψκαηνο πξνγξακκάησλ θαη
αξρείσλ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε.

ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Πε πεξίπησζε πνπ ηα Δπηκειεηήξηα δηαζέηνπλ δηζθέηεο κε
πξνγξάκκαηα 51/4" θαη ρξεηάδεηαη θάπνηα κεηαηξνπή γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε

δηζθέηεο 3 1/2" ε "ΔΡΑΗΟΔΗΑ" ππνρξενχηαη λα θάλεη απηή ηελ κεηαηξνπή αληηγξαθή
κε δηθά ηεο κέζα θαη έμνδα.
4. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ.
Ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ είδνπο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ
ζηελ Διιάδα θαη εγθαηάζηαζήο ησλ ζην ΒΔΑ, ππνρξενχκελνο κεηά ηελ ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα φπσο αληηθαηαζηήζεη
ακέζσο κε δηθή ηεο θξνληίδα θαη δαπάλε θάζε εμάξηεκα πνπ Θα θζαξεί θαη ζα πάζεη
βιάβε ππφ ηνλ φξν ηεο θαιήο ρξήζεσο θαη ζπληεξήζεψο ηνπ.
5.

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ -ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

Ζ παξάδνζε ηνπ είδνπο Θα γίλεη κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 1989 θαη
ζπγθεθξηκέλααπφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Παλ ηφπνο παξάδνζεο
νξίδεηαη ην πνπξγείν Δκπνξίνπ, ν πξνκεζεπηήο φκσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
κεηαθέξεη θαη εγθαηαζηήζεη κε δηθά ηεο έμνδα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο ζε ηζάξηζκα
Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο πνπ Θα ηνπ ππνδεηρηνχλ απφ ην πνπξγείν Δκπνξίνπ
(Γ/λζε Δκπνξηθψλ Νξγαλψζεσλ).
6.

ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΗ ΞΙΖΟΩΚΖΠ

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο είλαη 14.258.952 δξαρκέο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβάξπλζεο ηνπ ΦΞΑ. Ζ πιεξσκή ηνπ ελ ιφγσ
πνζνχ Θα γίλεη κε επηηαγή ζε δηαηαγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο
θαη ζε εμφθιεζε θαλνληθνχ ηηκνινγίνπ κε ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ
αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβψλ.
7.

ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ Ρελ "Δηαηξεία" βαξχλνπλ:

α) Ρα κεηαθνξηθά κέζα θ.ιπ. έμνδα κέρξη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο.
β) Ρα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ κέρξη λα
δηαπηζησζεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ.
γ) Νη λφκηκεο θξαηήζεηο δειαδή ΚΡ 3% θαη 2,4% ραξηφζεκν επί
κεηνρηθνχ.

ηνπ

δ) Ρν ραξηφζεκν ηεο ζχκβαζεο.
8.

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο απηήο ν πξνκεζεπηήο
θαηέζεζε ηελ ππ' αξηζκ. 12086-3 εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο

Διιάδνο Α.Δ., πνζνχ δξαρκψλ 1.230.000 (έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ηξηάληα
ρηιηάδεο).
9.
Ζ "Δηαηξεία" θαηέζεζε επηζηνιή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο
AMSTRAD LTD (Α.Ξ. 716/14-2-89) πνπ ζ' απηήλ δειψλεηαη αλάιεςε ηεο
εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Ζ πην πάλσ εγγχεζε έρεη Θέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη Θα επηζηξαθεί κεηά ηελ
πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
10. Θαηά ηα άιια ηζρχεη ε δηαθήξπμε αξ. πξση. 3990/14-10-88,εθ'φζνλ δελ
ηξνπνπνηείηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 11. Ζ παξνχζα ζχκβαζε
δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν
αληίηππα, ηα νπνία ραξηνζεκάλζεθαλ λφκηκα. Απφ ηα δχν αληίηππα ην έλα
θαηαηέζεθε ζην "ΒΔΑ" θαη ην άιιν έιαβε ε "Δηαηξεία".
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ

2. Ρα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ θαη νη κηθξνυπνινγηζηέο, πεξί
ησλ νπνίσλ νη θπξνχκελεο κε ην παξφλ ζπκβάζεηο, πεξηέξρνληαη ζηα Δπηκειεηήξηα
πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλεζείζα θαηαλνκή. Θαη' εμαίξεζε, ην ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ
πνινγηζηψλ εθ ηεο ππφ ζηνηρείν α ή ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκβάζεσο,
ην πξννξηδφκελν γηα ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ επσλπκία ΔΘΑΞ Α.Δ. ην νπνίν δελ
ζπζηήζεθε, πεξηέξρεηαη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ.
3. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο ηνπ ζπκθσλεζέληνο, γηα ηε πξνκήζεηα
ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηηκήκαηνο, ζα
εθηακηεπζεί απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη απφ ηνλ Θ.Α. 26279/0 κε ηίηιν "ΞΔΚ
Ινγαξηαζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ησλ Δπηκ/ξίσλ" ην πνζφ, ην νπνίν
πξνέβιεπε ε απφθαζε Θ 1-1126/25- 12-88 ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ.
4.

Θαηαξγείηαη ην άξζξν 17 ηνπ λ. 1746/1988.

'Αξζξν 24 :
Ν λφκνο απηφο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο.

