
ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331)

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

Όπως ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) «κωδικοποίηση
διατάξεων του ν. 489/76 όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ
Α.183) και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 1019/1981 (ΦΕΚ Α.253) και 118/1985 (ΦΕΚ Α.35)» και
τροποποιήθηκε µε :

1. Το Νόµο 1867/89, άρθρο 16 παρ. 1 (ΦΕΚ Α.227).

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 264/91 «Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών – µελών των σχετικών µε την
ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
οχηµάτων» (ΦΕΚ Α.98).

3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 314/93 «Συµµόρφωση προς ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας
90/232/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών – µελών σχετικά µε την
ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
οχηµάτων» (ΦΕΚ Α.134).

4. Το Νόµο 2170/93 «τροποποίηση του Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως
ασφαλίσεως» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α.150).

5. Το Νόµο 2367/1995, άρθρο 16.

6. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 252/96 «Συµµόρφωση προς τις διατάξεις α) των κοινοτικών
ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ,
91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συµφωνία ΕΟΚ-Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
γ) της απόφασης 94/1/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και δ)
της συνθήκης για την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΦΕΚ Α.186).

7. Το Νόµο 2496/97 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την
ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α.87).

8. Το Νόµο 2741/99 (ΦΕΚ Α.199).

9. Το Νόµο 2753/99, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α.249).

10. Το Νόµο 2837/00 (ΦΕΚ Α.178).

11. Το Νόµο 2919/01 (ΦΕΚ Α.128).

12. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 10/2003 (ΦΕΚ Α.7) «Προσαρµογή του Ν.∆. 400/70 (Α’ 10)
«περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α’ 331)
«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»,
όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Μαίου 2000 «σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και την
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (L
181/20.7.2000)».

13. Το Νόµο 3419/2005 (ΦΕΚ Α.297) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και
Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 2.



14. Το Νόµο 3557/2007 (ΦΕΚ Α.100)  «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) µε
το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ
ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλες διατάξεις.»

15. Το Νόµο 3693/2008 (ΦΕΚ Α.174) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων
λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες
διατάξεις.»

16. To Νόµο 3746/2009 (ΦΕΚ Α.27) «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.»
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Επισηµαίνεται ότι στο άρθρο 57 του Π.∆. 237/1986 ορίζεται ότι : «Σε περίπτωση διαφοράς,
µεταξύ του κειµένου του παρόντος ∆/τος και των κειµένων των νοµοθετηµάτων που
κωδικοποιούνται, υπερισχύει το κείµενο των τελευταίων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Γενικές ∆ιατάξεις

Άρθρο 1

Ν. 3746/09
Άρθρο 28

«
«
«
«
«
«
«
«

Κατά την έννοια του παρόντος :

α)  Αυτοκίνητο όχηµα είναι το επί του εδάφους και όχι επί τροχιών
µε µηχανική δύναµη ή µε ηλεκτρική ενέργεια κινούµενο όχηµα,
ανεξάρτητα αριθµού τροχών. Ως αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε
ρυµουλκούµενο όχηµα συζευγµένο µετά του κυρίως
αυτοκινήτου ή µη, ως και ποδήλατο εφοδιασµένο µε βοηθητικό
κινητήρα.

β)  Ασφαλισµένος  είναι  το  πρόσωπο  του  οποίου  η ευθύνη
καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

γ) Ζηµιωθέν πρόσωπο είναι το πρόσωπο το οποίο δικαιούται
αποζηµιώσεως ένεκα ζηµίας που προξενήθηκε από αυτοκίνητο.

δ) Ασφαλιστής είναι η ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει τον
κίνδυνο ως και τα κατά τις διατάξεις των άρθρων 16 και 25*
Επικουρικό Κεφάλαιο και Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης.

ε)   Τόπος συνήθους στάθµευσης αυτοκινήτου οχήµατος είναι :
      Το έδαφος του κράτους του οποίου το όχηµα φέρει πινακίδα

κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν η πινακίδα είναι µόνιµη ή
προσωρινή, ή στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο όχηµα δεν
φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες που δεν
αντιστοιχούν ή δεν αντιστοιχούν πλέον στο αυτοκίνητο όχηµα
και αυτό εµπλέκεται σε ατύχηµα, το έδαφος του κράτους στο
οποίο συνέβη το ατύχηµα.

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται καταχώρηση σε µητρώο
για ορισµένα αυτοκίνητα τα οποία όµως φέρουν πιστοποιητικό
ασφάλισης ή διακριτικό σήµα ανάλογο µε την πινακίδα
κυκλοφορίας, τόπος συνήθους στάθµευσης θεωρείται το έδαφος
του Κράτους στο οποίο εκδόθηκε το ανωτέρω σήµα ή
πιστοποιητικό.

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται για ορισµένα αυτοκίνητα
ούτε καταχώρηση σε µητρώα ούτε πιστοποιητικό ασφάλισης,
ούτε διακριτικό σήµα, τόπος συνήθους στάθµευσης θεωρείται το
έδαφος του Κράτους της κατοικίας του κατόχου αυτών.

Σηµείωση : Η παραποµπή σε άρθρα χωρίς να υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ
αρίθµησης και τίτλου του άρθρου είναι αυτή του κειµένου του
Π.∆. 237/86



2

Π.∆. 252/96
Άρθρο 34
παράγρ. 1

Π.∆. 10/2003
Άρθρο 2

Ν. 3557/2007
Άρθρο 1
παράγρ. 1

Ν. 3557/2007
Άρθρο 1
παράγρ. 2

Ν. 3746/09
Άρθρο 29

«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

στ) Ασφάλιση µε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στην
Ελλάδα, σηµαίνει κάλυψη του κινδύνου της αστικής ευθύνης
από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα εξαιρουµένης της ευθύνης του
µεταφορέα από ασφαλιστική επιχείρηση που έχει έδρα σε άλλο
κράτος – µέλος ή υποκατάστηµα ή πρακτορείο της επιχείρησης
αυτής σε άλλο κράτος – µέλος.

ζ)  Αντιπρόσωπος για τον διακανονισµό ζηµιών κατά την έννοια του
παρόντος Νόµου, είναι το κατά το άρθρο 37α πρόσωπο που έχει
διορισθεί στην Ελλάδα από ασφαλιστική επιχείρηση
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

η)  «Οργανισµός Αποζηµίωσης»  ορίζεται το κατά το άρθρο 26 του
παρόντος «Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης».

θ) Κέντρο Πληροφοριών είναι οργανική µονάδα της Επιτροπής
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που ορίζεται στο άρθρο 27β του
παρόντος.

ι)  Ενοποιηµένη Συµφωνία του Συµβουλίου των Γραφείων ∆ιεθνούς
Ασφάλισης (Internal Regulations of the Council of Bureaux –
Reglement General du Conseil des Bureaux, L. 192/23 –
31.7.2003), είναι η συµφωνία η οποία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 72/166/ΕΚ του
Συµβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 (L103), ενσωµάτωσε και
αντικατέστησε, από την 1η Αυγούστου 2003, δυνάµει της από
28/7/2003 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 192), το
σύνολο των διατάξεων της Σύµβασης Ενιαίου Τύπου µεταξύ
Γραφείων και της Πολυµερούς Σύµβασης Εγγυήσεως.

ια) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο ε) του παρόντος, όταν το
αυτοκίνητο όχηµα αποστέλλεται από άλλο κράτος – µέλος στην
Ελλάδα ως τελικό τόπο προορισµού, τόπος συνήθους
στάθµευσης του οχήµατος θεωρείται η Ελλάδα, αµέσως µετά την
αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών, ακόµη και αν το όχηµα δεν έχει
ταξινοµηθεί επίσηµα. Εάν κατά το χρονικό διάστηµα των τριάντα
(30) ηµερών το όχηµα εµπλακεί σε ατύχηµα χωρίς να έχει
ασφαλισθεί, το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να
καταβάλει την ακτά την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του
παρόντος διατάγµατος αποζηµίωση.

Άρθρο 2

Ν. 3557/2007
Άρθρο 2
παράγρ. 1

«
«
«

1. Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί µέσα στην
Ελλάδα επί οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει µε ασφάλιση την
εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.

Η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε κάποιο
αριθµό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ’ αυτό,
εξοµοιώνεται µε την κυκλοφορία επί οδού.

2. Αυτοκίνητο όχηµα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθµευσής
του στην Ελληνική Επικράτεια και εξέρχεται από τα όρια αυτής,
πρέπει να εφοδιάζεται µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης
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Ν. 3746/09
Άρθρο 30

Ν. 3557/2007
Άρθρο 2
παράγρ. 2

«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

(πράσινη κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών
– µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Ενιαίου
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων
τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης δεσµεύονται να
εφαρµόζουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας.

Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της
βεβαίωσης και του ειδικού σήµατος που προβλέπονται στο άρθρο
5 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγµατος περιλαµβάνει
υποχρεωτική και τη µε λατινικά γράµµατα αποτύπωση των
σχετικών στοιχείων.

3. Το αυτοκίνητο όχηµα που αναφέρεται στην προηγούµενη
παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει στο έδαφος τρίτων
χωρών που δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι
εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη
κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές σύµφωνα µε το τµήµα ΙΙ της
Ενοποιηµένης Συµφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου, ο κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός του
αυτοκινήτου οχήµατος ευθύνονται, εις ολόκληρον, έναντι του
ασφαλιστή και του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα.

Άρθρο 3

Ν. 3746/09
Άρθρο 31
παρ. 1

Ν. 3746/09
Άρθρο 31
παρ. 2
(προστίθεται
νέα παρ.2 και
οι παρ.2, 3, 4,
5
αναριθµούνται
σε 3, 4, 5, 6
αντίστοιχα)

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης τα αυτοκίνητα του
∆ηµοσίου, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας τα αυτοκίνητα
ιδιοκτησίας ξένων κρατών, όπως και αυτά που ανήκουν σε
διακυβερνητικούς οργανισµούς, ενώ δύναται να παρεκκλίνουν
των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης ορισµένοι τύποι
οχηµάτων ή ορισµένα οχήµατα µε ειδική πινακίδα κυκλοφορίας,
όπως ειδικότερα ορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Τα
αυτοκίνητα που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης
πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό της αρµόδιας
Ελληνικής Αρχής που να βεβαιώνει την ιδιότητά τους. Όταν
πρόκειται για αυτοκίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη ή
διακυβερνητικούς οργανισµούς, στο σχετικό πιστοποιητικό πρέπει
να αναφέρεται η Αρχή ή ο Οργανισµός ο οποίος είναι υπεύθυνος
για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζηµίωσης και ο οποίος
µπορεί να ενάγεται στα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια.

2. Το ∆ηµόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που εξαιρούνται της
υποχρεωτικής ασφάλισης έχουν έναντι αυτού που ζηµιώθηκε τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος για
ζηµίες που προκλήθηκαν από αυτοκίνητα οχήµατα στην Ελλάδα ή
στο έδαφος των άλλων κρατών – µελών της Ε.Ε.

Στην περίπτωση ατυχηµάτων που συνέβησαν στο έδαφος άλλων
κρατών – µελών της Ε.Ε. αρµόδιο για το διακανονισµό αυτών
των ζηµιών είναι το κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγµατος
Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης.

3. Το ∆ηµόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που εξαιρούνται της
υποχρεωτικής ασφάλισης, έχουν έναντι αυτού που ζηµιώθηκε τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το Επικουρικό Κεφάλαιο µε
το άρθρο 19, αν η ζηµία έχει προκληθεί από πρόσωπο που έχει
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Ν. 3746/09
Άρθρο 31
παρ. 3

Ν. 3746/09
Άρθρο 31
παρ. 4

Ν. 3693/08
Άρθρο 49
παρ. 1
Ισχύς από
1.7.2008

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

επιληφθεί αυτογνωµόνως αυτοκινήτου που ανήκει σ΄αυτά.

4. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Εµπορίου, µπορεί να εξαιρούνται από την υποχρεωτική
ασφάλιση σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του Παραρτήµατος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, που κυρώθηκε
µε το Ν. 4147/1961, τα αυτοκίνητα νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και οργανισµών κοινής ωφέλειας, διότι
παρέχουν επαρκείς οικονοµικές εγγυήσεις προς εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους, έναντι των προσώπων που ζηµιώνονται.

5. Κατάλογος των προσώπων των οποίων τα αυτοκίνητα οχήµατα
εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης, των ορισµένων τύπων
οχηµάτων και των οχηµάτων µε ειδική πινακίδα κυκλοφορίας,
καθώς και οι Αρχές και οι Οργανισµοί που ευθύνονται προς
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, κοινοποιούνται από
την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στα λοιπά κράτη –
µέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Σε περίπτωση που κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγµατος
Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης καταβάλει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος αποζηµίωση στο αντίστοιχο Γραφείο
άλλου κράτους εξαιτίας ατυχήµατος που προκλήθηκε στο έδαφος
του Κράτους τούτου από αυτοκίνητο που έχει τη συνήθη
στάθµευσή του στην Ελλάδα, εξαιρείται της υποχρεωτικής
ασφάλισης και δεν είναι εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό διεθνούς
ασφάλισης, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του προσώπου στο
οποίο ανήκει το αυτοκίνητο αυτό.

7. Οι Εκτελεστικοί Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν.2669/1998
(ΦΕΚ 283 Α΄) «Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών –
Πειραιώς και Περιχώρων» (ΕΘΕΛ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε.)
υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 3 του ν. 489/1976 για το
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη λήξη της ασφαλιστικής
σύµβασης µέχρι και την υπογραφή νέας µετά από διαγωνιστική
διαδικασία και πάντως όχι για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι
µηνών από τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης. Για τους
ασφαλιστικούς κινδύνους του χρονικού διαστήµατος της
εξαίρεσης, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται οι ίδιοι να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πρόσωπα που θα
ζηµιωθούν.

Άρθρο 4

Ν. 3419/05
Άρθρο 26
παράγρ. 2

Ν. 2170/92
Άρθρο 16
παράγρ. 1

«
«
«

1. Η κατά τα προηγούµενα άρθρα ασφάλιση συνάπτεται από
ασφαλιστές οι οποίοι ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση
ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα.

2.  Σε  περίπτωση   αποδεδειγµένης   αδυναµίας   εξεύρεσης
ασφαλιστικού καλύµµατος λόγω αυξηµένου κινδύνου ή
ανεπάρκειας του ασφαλίστρου, σε τιµολογηµένο ή µη κλάδο
ασφάλισης κατά περίπτωση, ο υπόχρεος σύµφωνα µε το άρθρο
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Η παράγρ. 4
καταργείται
από τον Ν.
2170/93,
Άρθρο 16,
παραγρ. 2

«
«
«

2, υποβάλλει αµέσως αίτηση καθορισµού ασφαλίστρου και όρων
ασφάλισης σε µόνιµη ειδική επιτροπή τιµολόγησης. Η επιτροπή
αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου στην
οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της. Πρόεδρος
της επιτροπής είναι ο διευθυντής της ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εµπορίου,
αναπληρούµενος από το νόµιµο αναπληρωτή του και µέλη ένας
αναλογιστής της οικείας διεύθυνσης και δύο εκπρόσωποι της
Ένωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η επιτροπή
καθορίζει ειδικά ασφάλιστρα και ενδεχοµένως ειδικούς όρους
ασφάλισης εκτιµώντας τη φύση, τη συχνότητα, το ύψος και
κάθε άλλο περιστατικό που αφορά τον κίνδυνο. Η επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Η
απόφαση αυτή ισχύει αφότου εγκριθεί από τον Υπουργό
Εµπορίου. Αν η επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες, αποφασίζει ο Υπουργός Εµπορίου. Μετά την
υποβολή της αίτησης στη µόνιµη ειδική επιτροπή ο αιτών
υποβάλλει αµέσως αίτηση ασφάλισης στην ασφαλιστική
επιχείρηση που επιλέγει, γνωστοποιώντας της και την έναρξη
της διαδικασίας ειδικής τιµολόγησης. Η ασφαλιστική αυτή
επιχείρηση δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί την ασφαλιστική
κάλυψη, η οποία παρέχεται από το χρόνο υποβολής της αίτησης
ασφάλισης, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται µε την
ως άνω διαδικασία.

4. Ασφάλιση, σύµφωνα µε την έννοια αυτού του άρθρου
αποτελούν και :

α)  η κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 25 έως 32*
του παρόντος διεθνής ασφάλιση (πράσινη κάρτα)

β) η κατά τις διατάξεις των άρθρων 33 έως 35∗ συνοριακή
ασφάλιση, και

γ) η ασφάλιση των µελών αλληλασφαλιστικών συνεταιρισµών
κατά της αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων.

(Η παράγρ. 4 προέβλεπε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξηµένου
κινδύνου καθοριζόταν ειδικό ασφάλιστρο εγκρινόµενο κατά τη
διαδικασία του άρθρου 30 του Ν.∆. 400/70).

Άρθρο 5

1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 3, απαγορεύεται
η κυκλοφορία αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει κατά
τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη.

2. Η ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης αποδεικνύεται µε έγγραφη
βεβαίωση που εκδίδεται από τον ασφαλιστή και αναγράφει τη
χρονική διάρκεια ασφάλισης του αυτοκινήτου. Ο τύπος της

                                               
∗ Βλ. Σηµείωση στη σελ. 1
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Ν. 3557/2007
Άρθρο 2
παράγρ. 4

Ν. 3746/09
Άρθρο 32

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 2

Ν. 2741/99
Άρθρο 10
παράγρ. 5ζ)

«
«

«
«

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«

έγγραφης βεβαίωσης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εµπορίου. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου καθορίζεται
επίσης τύπος ειδικού σήµατος που χορηγείται από τον
ασφαλιστή και που επικολλάται υποχρεωτικά σε εµφανές µέρος
του ασφαλισµένου αυτοκινήτου.

3.  Όταν πρόκειται για αυτοκίνητο που έχει τόπο συνήθους
στάθµευσης το έδαφος της χώρας, το Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης της οποίας δεν έχει προσυπογράψει την κατά το
άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόµου αυτού Ενοποιηµένη
Συµφωνία – Τµήµα ΙΙΙ*, η ασφαλιστική κάλυψη θεωρείται ότι
υπάρχει, αφού για το αυτοκίνητο τούτο υπάρχει σε ισχύ
πιστοποιητικό ∆ιεθνούς Ασφάλισης που έχει εκδοθεί από
Γραφείο που εδρεύει στην αλλοδαπή και έχει ιδρυθεί για την
έκδοση πιστοποιητικών διεθνούς ασφάλισης και έχει συµβληθεί
µε το κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγµατος Γραφείο
∆ιεθνούς Ασφάλισης στην Ελλάδα για το διακανονισµό ζηµιών ή
από ασφαλιστή που έχει δικαίωµα έκδοσης τέτοιων
πιστοποιητικών.

4. **Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήµατος χωρίς το παραπάνω
ειδικό σήµα επιβάλλονται, πέραν των αναγραφοµένων στο άρθρο
12 ποινών, και οι παρακάτω Κυρώσεις :

α) Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µε
πράξη της Αστυνοµικής Αρχής για ένα (1) χρόνο. Σε
περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος από όχηµα χωρίς το
παραπάνω ειδικό σήµα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας
αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία
(3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας
κυκλοφορίας µετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων
απαιτείται η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο του
σχετικού σήµατος ασφάλισης.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

«
«
«

[(β. απαγόρευση µεταβίβασης του οχήµατος ή αλλαγής του
κινητήρα του),

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 1η Ιανουαρίου 2000 µε την παρ. 3
Άρθρο 16 Ν. 2753/1999.]

γ)  Χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της
Αστυνοµικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν.
489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε το σε δραχµές
ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ (EURO) για τα λεωφορεία και τα
φορτηγά δηµόσιας χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ (EURO) για τα
επιβατηγά και άλλα οχήµατα κάθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ
(EURO) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηµατικό πρόστιµο
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.

      Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή της παρούσας Παραγράφου.

[(δ. απαγόρευση  χορήγησης  ειδικού  σήµατος  τελών
κυκλοφορίας),

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 45 Ν. 2648/1998.]
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*  Σηµείωση : Με το Ν. 3746/09, άρθρο 32 διαγράφηκε η φράση «ή το µη
Ευρωπαϊκό έδαφος Κράτους – µέλους της ΕΟΚ»

** Σηµείωση : Με την παρ. 5 εδ. (vii) άρθρ. 10 Ν. 2741/1999, ορίζεται ότι :
«Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976
εφαρµόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούµενα-µηχανήµατα έργων,
που Κυκλοφορούν ανασφάλιστα.»

Παρατήρηση : Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 103 ΚΟΚ ορίζεται ότι :
1.  Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες

Ρ6, Ρ8 έως Ρ14, Ρ18 έως Ρ20, Ρ25, Ρ26, Ρ33), 5 παρ. 8 (περιπτ.
ε’, στ’, ζ’), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 3 έως
7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7,
8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το
διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού
και της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του
οχήµατος για δέκα (10) ηµέρες. Το υπό της παραγράφου αυτής
προβλεπόµενο διοικητικό µέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση
που το όχηµα δεν έχει ασφαλισθεί για αστική ευθύνη από
ατυχήµατα αυτοκινήτων.

Άρθρο 6

Π.∆. 264/91
Άρθρο 2
παράγρ. 1

1.  Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου,
του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση
ή υπεύθυνου του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η
αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του
αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το
ατύχηµα εκ προθέσεως.

2.  Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει την έναντι τρίτων
αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης ή ζηµιών
σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χρηµατική
ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη καθώς και την
αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών έναντι
των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε
άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται
σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα από δεσµό
συγγένειας.

Η ασφαλιστική κάλυψη επίσης περιλαµβάνει και την αστική
ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση
αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση
βίας.

Τα πράγµατα που µεταφέρονται µε το ίδιο αυτοκίνητο
εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα
οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, εφόσον
ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο
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Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 3

Ν. 3746/09
Άρθρο 33
παρ. 1

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 4

Ν. 3557/2007
Άρθρο 3

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

αφαιρέθηκε από το νόµιµο κάτοχό του µε αθέµιτα µέσα ή
χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής πράξης.

3.  α)  Ο ασφαλιστής ευθύνεται βάσει ενιαίου ασφαλίστρου και καθ΄
όλη τη διάρκεια της σύµβασης, έναντι των τρίτων που
ζηµιώθηκαν από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων που
έχουν τον τόπο συνήθους στάθµευσής τους στην Ελλάδα,
στα εδάφη των κρατών – µελών της Ε.Ε., περιλαµβανοµένου
και του χρονικού διαστήµατος τυχόν παραµονής του
οχήµατος σε άλλα κράτη – µέλη κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις υποχρεωτικές
καλύψεις του κράτους του ατυχήµατος ή την κάλυψη που
προβλέπεται από το ασφαλιστήριο ή την ελληνική νοµοθεσία,
όταν αυτή είναι υψηλότερη. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά
κράτη, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης
έχουν προσυπογράψει την κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του
παρόντος σύµβαση.

β)  Ο ασφαλιστής ευθύνεται και έναντι των υπηκόων Κρατών –
µελών της ΕΟΚ, που ζηµιώθηκαν από αυτοκίνητο, που έχει
τόπο συνήθους στάθµευσης στην Ελλάδα, κατά τη διέλευσή
του από περιοχή η οποία συνδέει απευθείας την Ελληνική
Επικράτεια µε το έδαφος Κράτους – µέλους, εφόσον δεν
υπάρχει στο Κράτος της διέλευσης Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης. Η ευθύνη τούτου καθορίζεται κατά τις διατάξεις
του παρόντος.

γ)  Την κατά το εδάφιο α ευθύνη έχει και το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων που έχουν τον
τόπο συνήθους στάθµευσης στην Ελλάδα στα εδάφη των
παραπάνω Κρατών.

δ)  Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωµα, κατά την τιµολόγηση των
υπηρεσιών του, όταν συνάπτεται ή ανανεώνεται η σύµβαση
ασφάλισης, να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο µε βάση τα
αναφερόµενα στο ασφαλιστήριο και ισχύοντα, γενικώς, για
τους ασφαλισµένους του, αντικειµενικά κριτήρια, στις
περιπτώσεις που :  αα)  ο οδηγός του ασφαλισµένου
αυτοκινήτου οχήµατος έχει υποβάλει δήλωση µε την οποία
αποδέχεται την υπαιτιότητά του ως προς την πρόκληση του
ατυχήµατος, ββ) ο ασφαλιστής έχει καταβάλει αποζηµίωση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, σε πρόσωπο που
ενεπλάκη σε ατύχηµα µε τον ασφαλισµένο του.

ε)  Κατά τον προσδιορισµό των ασφαλίστρων για υλικές ζηµίες
του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, λαµβάνεται υποχρεωτικά
υπόψιν η τρέχουσα αξία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου
οχήµατος, η οποία υπολογίζεται µε βάση τον τύπο και την
παλαιότητά του. Αν ο ασφαλιστής επιβάλλει ασφάλιστρο, το
ποσό του οποίου δεν αναλογεί στην πραγµατική αξία του
ασφαλισµένου αυτοκινήτου οχήµατος, το πέραν της αξίας
αυτής ποσό επιστρέφεται στον λήπτη της ασφάλισης ή τον
ασφαλισµένο µε το νόµιµο τόκο. Αν δεν επιστραφεί από τον
ασφαλιστή το ποσό αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να
επιβάλλει σε βάρος του ασφαλιστή πρόστιµο µέχρι τέσσερις
χιλιάδες (4.000) ευρώ.
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Ν. 3746/09
Άρθρο 33
παρ. 2

Ν. 3746/09
Άρθρο 33
παρ. 3

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

4. Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους
αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει
και αυτούς, εκδιδοµένου ειδικού πιστοποιητικού ασφάλισης. Στην
προκειµένη περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 4
του άρθρου 4∗. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ιδίως για την
περίπτωση που το αυτοκίνητο πρόκειται να µετέχει σε
αγωνίσµατα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, ως αγώνες ή
διαγωνισµοί ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας (ειδική κάλυψη).

5. Το ποσό ασφαλιστικής κάλυψης είναι τουλάχιστον ίσο µε αυτό
που καθορίζει κάθε φορά µε αποφάσεις της η ΕΠ.Ε.Ι.Α., για κάθε
είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Από 1ης Ιουνίου 2009 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης
δεν µπορεί να ορίζονται κατώτερα από αυτά που προβλέπονται
ακολούθως :

α)   Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης 500.000 ευρώ, ανά θύµα.
β)  Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς  500.000 ευρώ,   ανά ατύχηµα,

ανεξάρτητα από τον αριθµό των θυµάτων.

Από 1ης Ιανουαρίου 2011 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής
κάλυψης δεν µπορεί να ορίζονται κατώτερα από αυτά που
προβλέπονται ακολούθως :

α)   Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης 750.000 ευρώ, ανά θύµα.
β)  Σε  περίπτωση υλικής ζηµιάς  750.000 ευρώ, ανά ατύχηµα,

ανεξάρτητα από τον αριθµό των θυµάτων.

Από 1ης Ιουνίου 2012 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης
δεν µπορεί να ορίζονται κατώτερα από αυτά που προβλέπονται
ακολούθως :

α)   Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης 1.000.000 ευρώ, ανά θύµα.
β)  Σε  περίπτωση υλικής ζηµιάς  1.000.000 ευρώ, ανά ατύχηµα,

ανεξάρτητα από τον αριθµό των θυµάτων.

Τα ποσά της παρούσας παραγράφου αναθεωρούνται , µε
απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ), όπως προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη
θέσπιση εναρµονισµένων δεικτών τιµών του καταναλωτή.

6.  Ο ασφαλιστής υποχρεούται, το αργότερο, εντός τριών µηνών
από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ζηµιωθείς κοινοποίησε την
αίτηση αποζηµίωσης είτε απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση
του υπαιτίου του ατυχήµατος είτε στον αντιπρόσωπο για το
διακανονισµό των ζηµιών :

α) Να υποβάλει αιτιολογηµένη προσφορά αποζηµίωσης σε
περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η ζηµιά έχει
αποτιµηθεί.

β)  Να υποβάλει αιτιολογηµένη απάντηση επί των σηµείων που
περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη
αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί σαφώς ή σε

                                               
∗ Βλέπε παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφο 4
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Π.∆. 10/2003
Άρθρο 3

Ν. 3557/2007
Άρθρο 17
παράγρ. 1α΄
(καταργείται η
παράγραφος
8)

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

περίπτωση που η ζηµιά δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως.

Σε περίπτωση παράβασης της περίπτωσης του εδαφίου α΄ της
παρούσας παραγράφου, οφείλεται ο εκάστοτε προβλεπόµενος
τόκος υπερηµερίας επί του ποσού της αποζηµίωσης την οποία
προσφέρει η ασφαλιστική επιχείρηση στου ζηµιωθέντα, µετά τη
λήξη του διµήνου∗ και µέχρι την ηµέρα της προσφοράς. Η µη
συµµόρφωση του ασφαλιστή προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις
επισύρει τις κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του
παρόντος διατάγµατος, ενώ η επανειληµµένη µη συµµόρφωση
επισύρει, κατ’ επιλογή της ΕΠ.Ε.Ι.Α., τις κυρώσεις, είτε του
άρθρου 120 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α’), όπως ισχύει, είτε
του άρθρου 38 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγµατος. Η
ρύθµιση αυτή ισχύει και για το διακανονισµό των ζηµιών που
γίνεται µέσω του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης.

7. Στην περίπτωση που ο ζηµιωθείς είναι µόνιµος κάτοικος κράτους
µέλους εκτός της Ελλάδος και έχει υποστεί ζηµιά από
αυτοκίνητο µε τόπο συνήθους στάθµευσης την Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος µέλος και ασφαλισµένο σε ασφαλιστική επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην Ελλάδα (µε έδρα την Ελλάδα ή µε
υποκατάστηµα), η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται εντός
τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της αίτησης αποζηµίωσης
του ζηµιωθέντος εις αυτήν ή στον αντιπρόσωπό της για τον
διακανονισµό ζηµιών, που έχει διορίσει σύµφωνα µε τα άρθρα
15 παρ. 1 στοιχ. στ) και 20 παρ. 2Α στοιχ. στ) Ν.∆. 400/70,
όπως ισχύει.
α) να υποβάλει αιτιολογηµένη προσφορά αποζηµίωσης σε

περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η ζηµιά
έχει αποτιµηθεί.

β)  να υποβάλει αιτιολογηµένη απάντηση επί των σηµείων που
περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη
αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµα διαπιστωθεί σαφώς ή σε
περίπτωση που η ζηµιά δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως.

Σε περίπτωση παράβασης της περίπτωσης του εδαφίου α) της
Παρούσας παραγράφου, οφείλεται ο εκάστοτε προβλεπόµενος
τόκος υπερηµερίας επί του ποσού της αποζηµίωσης την οποία
προσφέρει η ασφαλιστική επιχείρηση στον ζηµιωθέντα, µετά
την λήξη του τριµήνου και µέχρι την ηµέρα της προσφοράς.

Η µη συµµόρφωση της ασφαλιστικής επιχείρησης προς τις
ανωτέρω υποχρεώσεις επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38
του Π.∆. 237/1986 (Α’ 110), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
2170/93 (Α’ 150) και τον Ν. 2496/97 (Α’ 87)».

(Καταργείται η παρ. 8 η οποία προέβλεπε ότι µε απόφαση του
Υπουργού Εµπορίου θα καθορίζονται οι γενικοί όροι του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου κάλυψης της αστικής ευθύνης από
ατυχήµατα αυτοκινήτων.)

                                                                                                                                           
∗ Σηµείωση :   Εκ παραδροµής αναφέρεται το δίµηνο, στην ουσία ο νόµος µιλά για τρίµηνο,
                      σύµφωνα µε το α΄ εδάφιο της παραγρ. 6.
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Σηµείωση : Με  το Ν. 2496/97, Άρθρο 37 παρ. 5 οριζόταν στην παράγραφο 6
του παρόντος άρθρου, ότι ο ασφαλιστής υποχρεούτο εντός τριάντα
(30) ηµερών από την υποβολή δήλωσης ατυχήµατος σ’ αυτόν, να
έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διακανονισµού της ζηµιάς.

Άρθρο 6α

Ν. 3557/2007
Άρθρο 4
(προστίθενται
νέα άρθρα 6α
& 6β).

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. Η παροχή ασφαλιστής κάλυψης πριν από την έκδοση του
ασφαλιστηρίου προϋποθέτει σύµβαση προσωρινής κάλυψης η
οποία αποδεικνύεται µε την προσωρινή βεβαίωση και το ειδικό
σήµα που χορηγούνται από τον ασφαλιστή κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Η προσωρινή βεβαίωση ισχύει
µέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου και, σε κάθε περίπτωση,
µέχρι τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοσή της.

Απαγορεύεται, για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο, η επανέκδοση
προσωρινού σήµατος, εκτός εάν η ασφαλιστική επιχείρηση που
το εξέδωσε τεθεί, κατά τη διάρκεια της ισχύος του, σε
ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργασιών ή αρνηθεί την
ανάληψη του εν λόγω κινδύνου.

Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούµενου
εδαφίου επιβάλλονται, σε βάρος του διαµεσολαβητή, οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 12 του π.δ. 298/1986.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, η ασφάλιση
ισχύει εντός των τοπικών ορίων που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.

3. Ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισµένος, σε περίπτωση
αλλαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στον ασφαλιστή, αµελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση.

Ο ασφαλιστής µπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή
κοινοποίηση προς τον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισµένο
στη δηλούµενη, από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.

4. Αν προκληθεί ατύχηµα από ρυµουλκό όχηµα που συνδέεται µε
ρυµουλκούµενο, οι ασφαλιστές του ρυµουλκού και του
ρυµουλκούµενου οχήµατος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις
ολόκληρον έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη των
ασφαλιστών αυτών περιορίζεται µέχρι του ασφαλιστικού ποσού
των σχετικών συµβάσεων, επιφυλασσοµένου σε αυτούς του
δικαιώµατος της εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανοµή της
ζηµίας.
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Άρθρο 6β

Ν. 3557/2007
Άρθρο 4

Ν. 3746/09
Άρθρο 34

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«

1.  Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζηµίες που προκαλούνται :

α) από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που
προβλέπεται από το νόµο για την κατηγορία του αυτοκινήτου
οχήµατος που οδηγεί .

β) από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήµατος, τελούσε
υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999,
ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω
παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του
ατυχήµατος. Αν το αυτοκίνητο όχηµα που εµπλέκεται στο
ατύχηµα ανήκει κατά κυριότητα σε επιχείρηση εκµίσθωσης
επιβατικών αυτοκινήτων οχηµάτων, το δικαίωµα αναγωγής
του ασφαλιστή ασκείται µόνο κατά του οδηγού του
ζηµιογόνου αυτοκινήτου οχήµατος, εφόσον υφίσταται
έγκυρο µισθωτικό έγγραφο .

γ) από αυτοκίνητο όχηµα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση
από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και
στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε
αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος.

2. Με τη σύµβαση ασφάλισης επιτρέπεται να ορίζονται, πέραν των
περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου και άλλες
περιπτώσεις εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον οι
περιπτώσεις αυτές αφορούν µόνο προαιρετική ασφαλιστική
κάλυψη. Κάθε άλλη εξαίρεση είναι αυτοδικαίως άκυρη.

3. Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του έναντι των
ζηµιωθέντων τρίτων, προβάλλοντας τις εξαιρέσεις των
προηγούµενων παραγράφων, οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά στο
πλαίσιο της σχέσης του µε τον ασφαλισµένο.

     Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του και έναντι
των ζηµιωθέντων επιβατών, προβάλλοντας την εξαίρεση της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λόγω
του ότι αυτοί γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν, ότι ο οδηγός του
οχήµατος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών
ουσιών κατά το χρόνο του ατυχήµατος, κάθε δε αντίθετη
συµβατική ρήτρα ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα θεωρείται
ανίσχυρη ως προς τις αξιώσεις που προβάλει ο επιβάτης αυτός.

Άρθρο 6γ

Ν. 3746/09
Άρθρο 35

«
«
«
«
«
«
«
«

Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να ζητεί
από την ασφαλιστική επιχείρηση ή από τα όργανα εκκαθάρισης σε
περίπτωση λύσης της, ανά πάσα στιγµή, βεβαίωση σχετικά µε τις
αξιώσεις αποζηµίωσης τρίτων που αφορούν το όχηµα ή τα οχήµατα
που καλύπτονταν από αυτή την ασφαλιστική σύµβαση, τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της συµβατικής σχέσης ή
την ανυπαρξία τέτοιων αξιώσεων. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή τα
όργανα εκκαθάρισης έχουν υποχρέωση να χορηγούν τη βεβαίωση
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«
«
«

αυτή εντός δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις τοου άρθρου 120 του ν.δ.
400/70, όπως ισχύει, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 7

Π.∆. 264/91
Άρθρο 4

∆εν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 2
παράγρ. 1 και του άρθρ. 6 παράγρ. 2 :

α)   Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζηµιά.

β)  Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη σύµβαση
ασφάλισης.

γ) Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά του ασφαλιστή την
ασφαλιστική σύµβαση.

δ)  Οι νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικού προσώπου που είναι ασφαλισµένο
ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα.

Άρθρο 8

Ν. 3557/2007
Άρθρο 5

Ν. 3746/09
Άρθρο 36

Ν. 3557/2007
Άρθρο 5

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

1. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήµατος αιτία
θανάτου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του
κληρονοµούµενου από την ασφάλιση, µεταβιβάζονται
αυτοδικαίως στον κληρονόµο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει
εγγράφως τον ασφαλιστή για τη µη αποδοχή τους εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονοµίας και
του λόγου της.

2. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου
οχήµατος µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η ασφαλιστική
σύµβαση λύεται αυτοδικαίως µετά την παρέλευση τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής
υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν µη δεδουλευµένων
ασφαλίστρων.

Η λύση της σύµβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται
εκ µέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια.

3. Αν, µετά τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήµατος κατά την
προηγούµενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύµβαση
για το ίδιο αυτοκίνητο όχηµα, η υφιστάµενη ασφαλιστική σχέση
παύει να ισχύει και µόνος υπεύθυνος έναντι των ζηµιωθέντων
τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.
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Άρθρο 9

Ν. 3557/2007
Άρθρο 6  ∗

παράγρ. 1

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούνται να
δηλώνουν στον ασφαλιστή κάθε ατύχηµα που αφορά το
ασφαλισµένο αυτοκίνητο όχηµα αµέσως, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιµων
ηµερών, αφότου έλαβαν γνώση του ατυχήµατος.

2. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε δυνατή
ενέργεια για τον περιορισµό της ζηµίας και να παρέχει στον
ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο
ασφαλιστήριο. Οµοίως, υποχρεούται να παρέχει στον ασφαλιστή,
εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που
είναι στη διάθεσή του και κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης
την οποία διεξάγει ή προτίθεται να διεξαγάγει ο ασφαλιστής.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που
ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους ο λήπτης της
ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος µπορεί να υποχρεωθούν, µε
απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, να καταβάλουν στον
ασφαλιστή αποζηµίωση µέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ.

4. Η καταβολή στον ασφαλισµένο ή τον ζηµιωθέντα τρίτο ή η
επιστροφή σε αυτούς οφειλόµενου ποσού που υπερβαίνει τα
εκατό (100) ευρώ γίνεται µε την έκδοση δίγραµµης επιταγής στο
όνοµά του ή µε την κατάθεση σε τηρούµενο από αυτόν
τραπεζικό λογαριασµό. Με τον ίδιο τρόπο καταβάλλεται από τον
ασφαλιστή η αµοιβή που οφείλεται στον δικηγόρο, σε περίπτωση
που η καταβολή της ασφαλιστικής αποζηµίωσης γίνεται σε
εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή αποτελεί προϊόν εξωδικαστικού
συµβιβασµού.

Άρθρο 9α

Π.∆. 10/2003
Άρθρο 4

«
«

«
«
«

1.   Ο ζηµιωθείς που είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος και το ατύχηµα
έχει συµβεί :

α)  Σε άλλο κράτος µέλος εκτός της Ελλάδος και προκλήθηκε από
όχηµα που συνήθως σταθµεύει και είναι ασφαλισµένο σε
κράτος µέλος ή

                                               
∗ Σηµείωση : Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3557/2007

προβλέπεται ότι :
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία
διακανονισµού και καταβολής, στους δικαιούχους, κάθε αποζηµίωσης
που απορρέει από ασφαλιστική σύµβαση και οφείλεται σύµφωνα µε
τους όρους αυτής και τις διατάξεις του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει,
καθώς και οι ειδικότεροι συναφείς όροι και προϋποθέσεις και
καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση
παράβασής τους.»
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β)  Σε τρίτη χώρα, µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας των τρίτων
χωρών σε θέµατα αστικής ευθύνης, της οποίας το Γραφείο
∆ιεθνούς Ασφαλίσεως έχει προσχωρήσει στο σύστηµα
πράσινης κάρτας και προκλήθηκε από όχηµα που συνήθως
σταθµεύει και είναι ασφαλισµένο σε κράτος µέλος,

υποβάλει αίτηση στον, κατά το άρθρο 37α του παρόντος,
αντιπρόσωπο ζηµιών στην Ελλάδα που έχει διορίσει η
ασφαλιστική επιχείρηση του υπαίτιου ή απ΄ ευθείας στην
ασφαλιστική επιχείρηση, αναφέροντας τις αξιώσεις που έχει από
το ατύχηµα.

Ο αντιπρόσωπος ζηµιών ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει
εντός τριών (3) µηνών από την λήψη της σχετικής αίτησης
α) να υποβάλει στον ζηµιωθέντα αιτιολογηµένη προσφορά

αποζηµίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται
και η ζηµιά έχει αποτιµηθεί ή

β)  αιτιολογηµένη απάντηση επί των σηµείων που περιέχονται
στην αίτηση στις περιπτώσεις που η ευθύνη αµφισβητείται ή
δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως η ζηµιά.

Στην περίπτωση που ο ζηµιωθείς δεν έχει λάβει εντός τριµήνου
τα ανωτέρω στοιχεία τότε µπορεί να απευθυνθεί στον
«Οργανισµό Αποζηµίωσης» σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 27α του παρόντος.

Άρθρο 10

Ν. 3557/2007
Άρθρο 7

«
«
«
«

1. Το πρόσωπο που ζηµιώθηκε, έχει από την ασφαλιστική σύµβαση
και µέχρι το ποσό αυτής, ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή.

2. Η αξίωση αυτή παραγράφεται µετά πάροδο πέντε (5) ετών από
την ηµέρα του ατυχήµατος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής.

3. Σε περίπτωση που έχουν ζηµιωθεί περισσότερα πρόσωπα όταν
το σύνολο των αποζηµιώσεων που πρέπει να καταβληθούν από
τον υπαίτιο υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωµα
καθενός από αυτούς κατά του ασφαλιστή περιορίζεται σύµµετρα
µέχρι τη συµπλήρωση του όλου ασφαλιστικού ποσού. Αν ο
ασφαλιστής ο οποίος αγνοεί την ύπαρξη ή το µέγεθος άλλων
απαιτήσεων ή µετά από δικαστική απόφαση, κατέβαλε σε κάποιο
από τα πρόσωπα αυτά ποσό ανώτερο από το µερίδιο που
αναλογεί σ’ αυτόν, ο ασφαλιστής υποχρεούται έναντι των
λοιπών ζηµιωθέντων µόνο µέχρι τη συµπλήρωση του
ασφαλιστικού ποσού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα
αναγωγής κατά αυτού που αποζηµιώθηκε καθ’ υπέρβαση.

4. Όταν το πρόσωπο που ζηµιώθηκε είναι µόνιµος κάτοικος της
αλλοδαπής, επιτρέπεται η καταβολή του ασφαλίσµατος στο
νόµισµα της χώρας όπου ο δικαιούχος έχει τη µόνιµη κατοικία
του.
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Ν. 2741/99
Άρθρο 10
παρ. 5 η)

«
«
«
«
«
«
«

5. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας, του
κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόµου Επικουρικού Κεφαλαίου
ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήµατος λόγω ατυχήµατος
που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν
δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούµενης κοινοποίησης
αντιγράφου της αγωγής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία του ενάγοντος.

(Με την περ. vi του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι : «Η
διάταξη της υπό στοιχείο η’ περίπτωσης καταλαµβάνει και τις
εκκρεµείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση.»)

Άρθρο 11

Ν. 3557/2007
Άρθρο 8

Ν. 3746/09
Άρθρο 37

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος άσκησης αγωγής κατά του
λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισµένου και του οδηγού, ο
ασφαλιστής δεν µπορεί να αντιτάξει κατά του ζηµιωθέντος
τρίτου, όταν αυτός ασκεί την αξίωση της παραγράφου 1 του
άρθρου 10, ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική
σύµβαση.

2. Κατά ζηµιωθέντος τρίτου, η ακύρωση, η λύση, η λήξη ή η
αναστολή της ασφαλιστικής σύµβασης µπορεί να αντιταχθούν,
µόνο εάν το ατύχηµα συνέβη µετά πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών
από τη γνωστοποίηση, εκ µέρους του ασφαλιστή της ακύρωσης,
της λύσης, της λήξης ή της αναστολής της ασφαλιστικής
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11α.

3. Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει µόνο η τελευταία και
αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης στον
ζηµιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι
προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να
απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.

4. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν αντιτάσσουν ιδία συµµετοχή
του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου κατά του
ζηµιωθέντος προσώπου που δικαιούται αποζηµίωσης ένεκα ζηµίας
που προξενήθηκε από αυτοκίνητο όχηµα.

Άρθρο 11α

Ν. 3557/2007
Άρθρο 9

«
«
«
«
«
«
«
«

1. Τα µέρη που συµβάλλονται στην ασφαλιστική σύµβαση µπορούν
να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, µε έγγραφη συµφωνία. Η λύση
της σύµβασης γνωστοποιείται µε επιµέλεια του ασφαλιστή, στο
Κέντρο Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 27β και ισχύει
έναντι των τρίτων µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη
γνωστοποίηση αυτή.

2. α) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος µπορούν να
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καταγγέλουν την ασφαλιστική σύµβαση, οποτεδήποτε, µε
γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στον ασφαλιστή ή σε
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν διαµεσολαβητή, επί αποδείξει.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την
πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση αυτής στον
ασφαλιστή.

β)  Ο ασφαλιστής µπορεί, µε γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την
ασφαλιστική σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους όρου
αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο,
βαρυνόµενος µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση
της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της
ασφάλισης και τον ασφαλισµένο µε συστηµένη επιστολή ή
επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η µη συµµόρφωσή τους µε
τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών
από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της
ασφαλιστικής σύµβασης.

γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή
διαµονής του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου
που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή
θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της
ασφάλισης και ο ασφαλισµένος δήλωσαν εγγράφως στον
ασφαλιστή.

      Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα
από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης και του
ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτήν ή τη µη ανεύρεσή τους
στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαµονής του προηγούµενου
εδαφίου ή τη µη προσέλευσή τους στο Ταχυδροµείο για την
παραλαβή της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης και ο
ασφαλισµένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη
δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.

δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης ασκεί ο
ασφαλιστής, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο
Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί
πλήρη απόδειξη του περιεχοµένου της. Αν την καταγγελία
ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλιστής γνωστοποιεί τη
λύση της ασφαλιστικής σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών.

3. Ο ασφαλιστής µπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής
σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο
δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο
Πληροφοριών, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ΄της
προηγούµενης παραγράφου.

4. Η ασφαλιστική σύµβαση ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο
ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο
χρόνο, εκτός εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιήσει
στο άλλο, µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή
του τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη λήξη της ασφαλιστικής
σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής µπορεί να
επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του
ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από
την εκ µέρους του γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών.
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5. Η ισχύς της ασφαλιστικής σύµβασης αναστέλλεται από την
έκδοση πρόσθετης πράξης του ασφαλιστή, µετά από έγγραφη
αίτηση του λήπτη της ασφάλισης. Ο ασφαλιστής µπορεί να
επικαλεσθεί την αναστολή αυτή έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου
µετά την έκδοση της πρόσθετης πράξης και την πάροδο δεκαέξι
(16) ηµερών από την εκ µέρους του γνωστοποίησή της στο
Κέντρο Πληροφοριών.

Η ανωτέρω αναστολή ισχύει για ορισµένο ή αόριστο χρόνο και
πάντως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα (30)
ηµερών. Εάν η αναστολή χορηγείται για αόριστο χρόνο, η
ασφαλιστική σύµβαση επανέρχεται σε ισχύ από την παραλαβή, εκ
µέρους του ασφαλιστή, σχετικής έγγραφης αίτησης του λήπτη
της ασφάλισης.

Εάν η αναστολή χορηγείται για ορισµένο χρόνο, η ισχύς της
ασφαλιστικής σύµβασης παρατείνεται για χρόνο ίσο µε το χρόνο
της αναστολής ή επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν
στο χρόνο της αναστολής, κατά τη συµφωνία των
συµβαλλόµενων µερών.

Σηµείωση : Όσον αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11α, το
οποίο προστέθηκε στον παρόντα νόµο µε το άρθρο 9 του ν.
3557/2007, η µεταβατική διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του ν.
3557/2007 προβλέπει ότι :
«Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται µετά
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 27β του π.δ. 237/1986, όπως
αντικαθίσταται µε τον παρόντα. Μέχρι την έκδοση του διατάγµατος
αυτού, οι κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις κατά το ανωτέρω άρθρο
9 γίνονται προς τη ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Εταιρειών της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου.»

Άρθρο 12

Ν. 2170/93
Άρθρο 17
παράγρ. 1

Ν. 3746/09
Άρθρο 38

«
«

Ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή
ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι τούτο ασφαλισµένο
κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο
(2) µέχρι δώδεκα (12) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον
ίση µε το σε δραχµές ισόποσο των 300 ECU. Με τις ίδιες ποινές
τιµωρείται και όποιος θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν ανήκει
σ’ αυτόν και δεν είναι ασφαλισµένο κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν.
2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α).
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Άρθρο 13

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 1
(οι πρώην
παράγρ. 2 & 3
αναριθµούνται
ως
παράγραφοι 1
& 2 αντίστοιχα
και η
αναριθµούµενη
ως παράγρ. 1
αντικαθίσταται
ως άνω)

Ν. 3746/09
Άρθρο 39

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. ∆εν ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη έγκυρης ασφαλιστικής
κάλυψης σε αυτοκίνητα οχήµατα που εισέρχονται ή
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και έχουν τον τόπο συνήθους
στάθµευσης στο έδαφος άλλου κράτους, το Εθνικό Γραφείο
∆ιεθνούς Ασφάλισης του οποίου έχει προσυπογράψει µε το
αντίστοιχο Ελληνικό Γραφείο το Τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης
Συµφωνίας.

2. ∆εν ενεργείται έλεγχος ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής
ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
οχηµάτων, τα οποία έχουν τόπο συνήθους στάθµευσης στο
έδαφος άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. και αυτοκινήτων
οχηµάτων τα οποία έχουν τόπο συνήθους στάθµευσης το
έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα προερχόµενα
από το έδαφος άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε.

Ωστόσο µπορούν να διενεργούνται µη συστηµατικοί έλεγχοι της
ασφάλισης αυτής εφόσον αυτοί δεν ενέχουν διακρίσεις και
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ελέγχων που δεν έχουν
αποκλειστικό σκοπό τη διαπίστωση της ύπαρξης ασφαλιστικής
κάλυψης.

Άρθρο 14

1. Απαγορεύεται η συντηρητική κατάσχεση αυτοκινήτου για
απαιτήσεις από ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την
κυκλοφορία αυτού, εφόσον υπάρχει η κατά τις διατάξεις του
νόµου αυτού ασφαλιστική κάλυψη, εσωτερική ή διεθνής, εκτός
αν πιθανολογείται ότι η απαίτηση υπερβαίνει το ποσό για το
οποίο έχει συναφθεί η ασφάλιση, οπότε επιτρέπεται συντηρητική
κατάσχεση για το υπερβάλλον ποσό.

2.  Κατ΄ εξαίρεση το πρόσωπο που ζηµιώθηκε, έχει το δικαίωµα
συντηρητικής κατάσχεσης του ασφαλισµένου αυτοκινήτου για
απαιτήσεις από ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την
κυκλοφορία του, εφόσον ο κύριος, κάτοχος ή οδηγός του δεν
προβαίνει στην κατά το άρθρο 9 του νόµου αυτού δήλωση στον
ασφαλιστή του.
Το δικαίωµα αυτό έχει και ο ασφαλιστής σε περίπτωση αναγωγής
κατά του κυρίου του αυτοκινήτου.
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Άρθρο 15

1. Η άδεια για την οργάνωση αγώνων ή αγωνισµάτων ταχύτητας,
ακρίβειας ή δεξιοτεχνίας µε αυτοκίνητα χορηγείται από την
αρµόδια Αρχή, µόνο εφόσον ήθελε διαπιστωθεί ότι υπάρχει η
κατά το άρθρο 6 γενική και ειδική ασφαλιστική κάλυψη και
εφόσον υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης
των οργανωτών από οποιοδήποτε ατύχηµα προερχόµενο από την
οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα ή διαγωνισµού.

2. Όποιος διοργανώνει αγώνες ή διαγωνισµούς κατά παράβαση των
προβλεποµένων στην προηγούµενη παράγραφο τιµωρείται µε τις
ποινές που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Επικουρικό Κεφάλαιο

Άρθρο 16

Συνιστάται µε το νόµο αυτό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε
την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από
Ατυχήµατα Αυτοκινήτων» και συντετµηµένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργού Εµπορίου, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού.

Άρθρο 17

Σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι η καταβολή ασφαλιστικής
αποζηµίωσης για αστική ευθύνη από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα κατά
τα ειδικώτερον οριζόµενα στο άρθρο 19.

Άρθρο 18

Π.∆. 252/96
Άρθρο 34
παράγρ. 2

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικώς και
αυτοδικαίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την
ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων,
συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση µε καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχ. στ)
του παρόντος, οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί που
καλύπτουν τον αυτό κίνδυνο, καθώς και τα Ν.Π.∆.∆. ή οι
οργανισµοί κοινής ωφέλειας εφόσον τα αυτοκίνητά τους
εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
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(Η παράγραφος 2 προέβλεπε την υποχρέωση των µελών του
Επικουρικού Κεφαλαίου να καταβάλουν εισφορές σύµφωνα µε τα
άρθρα 20 και 23. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε τον Ν. 2170/93, άρθρο 18,
παράγρ. 1.)

Άρθρο 19

Ν. 3746/09
Άρθρο 40
παρ. 1

∆ιόρθωση
σφάλµατος
Π.∆. 264/91
(ΦΕΚ 143 Α’)

Π.∆. 264/91
Άρθρο 5
παράγρ. 1

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 21

Ν. 3746/09
Άρθρο 40
παρ. 2

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«

1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει στα
πρόσωπα που ζηµιώθηκαν την κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου αυτού αποζηµίωση λόγω θανάτωσης σωµατικών βλαβών
ή υλικών ζηµιών από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα όταν :

α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραµένει άγνωστος. Στην
περίπτωση αυτή όµως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζηµίωσης
λόγω υλικών ζηµιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και
σωµατικές βλάβες που απαιτούν νοσοκοµειακή περίθαλψη,
εφόσον έχει επιληφθεί αστυνοµική αρχή και η περίθαλψη
αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα πέντε
ηµερών σε δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.

β)  Το ατύχηµα προήλθε από αυτοκίνητα ως προς το οποίο δεν
έχει εκπληρωθεί η κατά το άρθρο 2 υποχρέωση.

    Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν µε
τη θέλησή τους στο όχηµα που προκάλεσε τη ζηµιά, εφόσον το
Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχηµα δεν
ήταν ασφαλισµένο.

 γ) Το Ατύχηµα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούµενο από
πρόσωπο που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχηµα.

 δ)  Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη
άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόµου.

Στην περίπτωση αυτή, το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει δικαίωµα
αναγωγής κατά του διαµεσολαβήσαντος στην ασφάλιση
προσώπου µέχρι του ισόποσου σε δραχµές των 1.500 ECU,
εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε µπορούσε να
γνωρίζει, οσηδήποτε επιµέλεια και αν είχε επιδείξει, την
επικείµενη πτώχευση ή ανάκληση. Ο παραπάνω περιορισµός της
ευθύνης του διαµεσολαβήσαντος δεν ισχύει, αν αυτός ενήργησε
µε δόλο. Επίσης, στην ως άνω περίπτωση το Επικουρικό
Κεφάλαιο έχει ιδία αξίωση κατά του αντασφαλιστή για τις
υποχρεώσεις του προς την ασφαλιστική επιχείρηση που
προκύπτουν από την αντασφαλιστική σύµβαση αστικής ευθύνης
από χερσαία οχήµατα.

ε)  Το ατύχηµα προήλθε από ορισµένους τύπων οχηµάτων ή
ορισµένα οχήµατα µε ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των
οποίων η ευθύνη δεν είχε καλυφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2
του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κεφάλαιο,
το οποίο αποζηµίωσε ζηµία που προκλήθηκε από όχηµα
ειδικού τύπου ή µε ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου
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Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ.26

Ν. 2837/2000
Άρθρο 3
παράγρ. 4

Π.∆. 264/91
Άρθρο 5
παράγρ. 2

Π.∆. 314/93
Άρθρο 2

Π.∆. 264/91
Άρθρο 5
παράγρ. 3

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
Παράγρ. 2

Π.∆. 314/93
Άρθρο 3

«
«
«

«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

κράτους – µέλους, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του
αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους
στάθµευσης του οχήµατος.

2. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβεί τα κατά το άρθρο 6
παράγραφος 5 κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου
του ατυχήµατος, η δε σχετική αξίωση υπόκειται στην κατά το
άρθρο 10 παρ. 2 παραγραφή.

       Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου
του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό
Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση µε επιτόκιο έξι τοις
εκατό (6%) ετησίως.

       Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να µεταβάλλεται το εν
λόγω ποσοστό.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το
ζηµιωθέν πρόσωπο έχει ιδία αξίωση µετά του Επικουρικού
Κεφαλαίου, όχι όµως και κατά των µελών αυτού.

       Το Επικουρικό Κεφάλαιο µε βάση τις πληροφορίες που του
παρέχει το θύµα και έπειτα από σχετική αίτηση αυτού,
υποχρεούται να του δώσει αιτιολογηµένη απάντηση σχετικά µε
την καταβολή ή µη αποζηµίωσης.

       Ωστόσο δεν επιτρέπεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο να απαιτεί,
προκειµένου να καταβάλει την αποζηµίωση, να αποδείξει το θύµα
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι το υπεύθυνο για το ατύχηµα µέρος
δεν είναι σε θέση ή αρνείται να πληρώσει.

4. Το Επικουρικό Κεφάλαιο µε την καταβολή της αποζηµίωσης
υποκαθίσταται σε όλα τα εξ αιτίας του ατυχήµατος δικαιώµατα
του προσώπου που ζηµιώθηκε, έναντι του υπόχρεου προς
αποζηµίωση ή του ασφαλιστή αυτού. Κατ’ εξαίρεση στην
περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν
υποκαθίσταται στα εξ αιτίας του ατυχήµατος δικαιώµατα του
προσώπου που ζηµιώθηκε έναντι του υπόχρεου για αποζηµίωση,
υποκαθίσταται όµως στο κατά το άρθρο 10 του Ν.∆. 400/70
«περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» (ΦΕΚ 10) προνόµιο του
ασφαλισµένου.

5. Η αποζηµίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται στην
συµπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει
ασφαλιστικό Ταµείο ή άλλος Οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης
για την αυτή αιτία στον ζηµιωθέντα.

Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το
Ελληνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης καταβάλλει αποζηµιώσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος σε αλλοδαπά Γραφεία
∆ιεθνούς Ασφαλίσεως για ατυχήµατα που συµβαίνουν εκτός
Ελλάδος.

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του Επικουρικού Κεφαλαίου και
του ασφαλιστή αστικής ευθύνης για το ποιος πρέπει να
αποζηµιώσει το θύµα για σωµατικές βλάβες, που προκαλούνται
από όχηµα αγνώστων στοιχείων ή για υλικές ζηµιές και σωµατικές
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Π.∆. 10/2003
Άρθρο 7
(προσθέτει
παρ.6 στο
άρθρ.19 του
Κ.Ν.489/76.
Υπαρχούσης
ήδη όµως
παρ.6 θα
πρέπει η
παλαιά να
αναριθµηθεί
µε σχετική
διόρθωση)

Ν. 2919/2001
Άρθρο 25
παράγρ. 3

«
«
«
«

βλάβες ανασφαλίστου οχήµατος, το Επικουρικό Κεφάλαιο
υποχρεούται σε πρώτη φάση να αποζηµιώσει το θύµα. Αν τελικά
αποφασισθεί ότι ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης θα έπρεπε να έχει
καταβάλει την αποζηµίωση εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, ο
ασφαλιστής αστικής ευθύνης θα επιστρέψει το οφειλόµενο ποσό
στο Επικουρικό Κεφάλαιο που την κατέβαλε.

6. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει τις
αποζηµιώσεις που απαιτούνται από τους οργανισµούς αποζηµίωσης
των κρατών µελών, µέχρι του ποσού που έχει καταβληθεί σε
µόνιµους κατοίκους των κρατών αυτών λόγω ζηµιών που
προκλήθηκαν :

α)  από αυτοκίνητα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθµευσης
στην Ελλάδα και είναι ανασφάλιστα,

β)  από αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων και τα ατυχήµατα έχουν
συµβεί στην Ελλάδα,

γ)  από ανασφάλιστα οχήµατα τρίτων χωρών, των οποίων τα
εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχουν προσχωρήσει στο
σύστηµα πράσινης κάρτας και για ατυχήµατα που έχουν
συµβεί στην Ελλάδα.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο µε την καταβολή των ανωτέρω
αποζηµιώσεων υποκαθίσταται κατ’ αναλογία σύµφωνα µε την
παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

[ισχύουσα παρ. 6]
6.  Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε

δικαιούχους ασφαλίσµατος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων απαλλάσσονται τέλους χαρτοσήµου.

Άρθρο 20

Ν. 2367/95
Άρθρο 16

Π.∆. 252/96
Άρθρο 34
παράγρ. 3

«
«
«
«
«
«

1.  α)  Για την εκπλήρωση του σκοπού του Επικουρικού Κεφαλαίου
επιβάλλεται εισφορά υπέρ αυτού, η οποία καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εµπορίου υπολογιζόµενη σε
ποσοστό επί τοις εκατό που δεν δύναται να υπερβαίνει το
5% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής
ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα. Η εισφορά αυτή
βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά
30% του ασφαλισµένους. Στην περίπτωση άσκησης του
κλάδου µε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών κατά
την έννοια του άρθρου 1 στοιχ. στ του παρόντος, η
εισφορά υπολογίζεται επί των καθαρών ασφαλίστρων από
ασφαλίσεις που συνήφθησαν µε καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η εισφορά αυτή βαρύνει
κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά 30% τους
ασφαλισµένους. Η εισφορά των ασφαλισµένων εµφανίζεται
στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή άλλης
φορολογικής επιβάρυνσης εκτός των τελών χαρτοσήµου. Η
απόδοση του τέλους χαρτοσήµου γίνεται από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 160/1978 (ΦΕΚ Α.34).
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Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 25
(οι παράγρ.
3 και 4
αναριθµούνται
σε 2 και 3)

«
«
«
«
«

       β) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη λήξη κάθε
ηµερολογιακού διµήνου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
αποδίδουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο τις εισφορές οι οποίες
αναλογούν στα ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνήψαν ή
ανανέωσαν κατά το δίµηνο που έληξε, ανεξάρτητα από το
αν οι εισφορές αυτές έχουν εισπραχθεί ή όχι.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής η εισφορά
προσαυξάνεται κατά το επιτόκιο υπερηµερίας που ισχύει.
Οι εν λόγω εισφορές εξαιρουµένων των απαιτουµένων για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επικουρικού
Κεφαλαίου χρηµατικών ποσών, επενδύονται µε ευθύνη της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής αυτού ή κατατίθενται σε έντοκο
λογαριασµό τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.

       γ) Ο Υπουργός Εµπορίου µπορεί να µεταβάλει το ποσοστό
εισφοράς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς όµως σε
περίπτωση αύξησης, αυτή να υπερβαίνει το όριο που
ορίζεται στο στοιχείο α’ της παρούσας παραγράφου.

2.∗  Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Επικουρικό Κεφάλαιο
µπορεί να συνάπτει δάνεια και να εκχωρεί ή ενεχυριάζει σε
ασφάλεια του δανείου απαιτήσεις του ληξιπρόθεσµες ή και
µελλοντικές εισφορές υπέρ αυτού µέχρι ποσοστό 2/3 του
συνόλου τους.

3. Το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει δικαίωµα αγωγής κατά των µελών
του για την είσπραξη των εισφορών τους.

Άρθρο 21

1. Η Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο του
Επικουρικού Κεφαλαίου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Οι δε
αποφάσεις της υποχρεώνουν και τα µέλη που απουσιάζουν ή
διαφωνούν.

2. Η Συνέλευση των µελών είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει :

α)  Για το διορισµό και την ανάκληση των µελών της κατ’ άρθρο
22 ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.

β) Για την έγκριση ή τροποποίηση του προϋπολογισµού,
απολογισµού και ισολογισµού.

γ)  Για την κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού που διέπει την όλη

                                               
∗ Σηµείωση :
Η παρ. 2 καταργήθηκε µε την παρ. 24 άρθρ. 37 Ν.2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α’) µε την οποία ορίζεται ότι :
«Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του κ.ν. 489/1976 καταργείται. Τα χρηµατικά ποσά που είχαν
επενδυθεί ή είχαν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό σύµφωνα µε την ως άνω καταργούµενη
παράγραφο 2 υπέρ του Λογαριασµού Αρωγής Ασφαλισµένων επενδύονται µε ευθύνη της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ή µεταφέρονται στον προβλεπόµενο
σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του κ.ν. 489/1976 λογαριασµό
τράπεζας.»
Οι παρ. 3 και 4 αναριθµήθηκαν σε παρ. 2 και 3.
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λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου µε βάση τις διατάξεις
του νόµου αυτού ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό
Εµπορίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

δ)  Για την σύναψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο ασφάλισης κατά
της αφερεγγυότητας των µελών αυτού για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους προς το Επικουρικό Κεφάλαιο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που εκδίδεται κατά το
µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) καθορίζεται κατά λόγο της
εισφοράς κάθε µέλους, ο αριθµός των, κατά το επόµενο έτος,
διατεθηµένων από αυτά στη συνέλευση ψήφων.
Η κατά το άρθρο 22 ∆ιαχειριστική Επιτροπή, είναι υποχρεωµένη
να υποβάλει µέχρι τέλους Νοέµβρη κάθε έτους στο Υπουργείο
Εµπορίου πίνακα των κατά το έτος αυτό εισφορών των µελών
του Επικουρικού Κεφαλαίου. Μέχρι να εκδοθεί η ανωτέρω
απόφαση κάθε µέλος διαθέτει στη συνέλευση µια ψήφο ανά
εκατοµµύριο δραχµών παραγωγής ασφαλίστρων κλάδου
αυτοκινήτων του προηγούµενου έτους. Τα µέλη που έχουν
παραγωγή ασφαλίστρων µικρότερη του εκατοµµυρίου διαθέτουν,
ανεξάρτητα από ποσό, µια ψήφο.

Άρθρο 22

1. Η διαχείριση του Επικουρικού Κεφαλαίου ασκείται από την
∆ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία έχει την υποχρέωση, εφόσον
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις να λαµβάνει κάθε
πρόσφορο µέτρο (σύναψη δανείων, πρόσληψη προσωπικού,
προµήθεια υλικών κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Επικουρικού Κεφαλαίου. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποτελείται
από εννέα µέλη τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση και ένα
µέλος, χωρίς ψήφο, το οποίο ορίζει ο Υπουργός Εµπορίου µε
απόφασή του. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή εκλέγει µεταξύ των
αιρετών µελών τον Πρόεδρό της. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή
δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) την
ετήσια έκθεση Πεπραγµένων και τον ετήσιο Ισολογισµό του
Επικουρικού Κεφαλαίου. Στην ετήσια έκθεση πεπραγµένων και
στον ετήσιο ισολογισµό του Επικουρικού Κεφαλαίου,
προβλέπονται ειδικά κεφάλαια που περιλαµβάνουν την ετήσια
έκθεση πεπραγµένων και τον ετήσιο Ισολογισµό του
Λογαριασµού Αρωγής.

2. Το Επικουρικό Κεφάλαιο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως
από τον Πρόεδρο της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής. Με απόφαση της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής µπορεί να ορισθεί ότι και ένα ή
περισσότερα µέλη αυτής ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να
εκπροσωπούν το Επικουρικό Κεφάλαιο γενικώς ή για ορισµένες
µόνο πράξεις.
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Άρθρο 23

Ν. 2170/93
Άρθρο 18
παράγρ. 3 µε
την οποία
καταργείται η
περίπτωση α και
οι περιπτώσεις
β, γ, δ και ε
λαµβάνουν τα
στοιχεία α, β, γ
και δ αντίστοιχα

«
«

Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) µετά γνώµη της
Συνέλευσης των Μελών, του Επικουρικού Κεφαλαίου, καθορίζονται :

α)   Η σύνθεση, σύγκληση, λειτουργία και αρµοδιότητα της κατά το
άρθρο 22 ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.

β)  Ο χρόνος και τρόπος σύγκλησης, απαρτίας, τρόπος λήψης
αποφάσεων και λειτουργίας της Συνέλευσης των µελών αυτού.

γ)  Η τυχόν επιστροφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού
χρηµατικών ποσών προς τα µέλη.

δ)  Κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Επικουρικού
Κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Το Επικουρικό Κεφάλαιο διαλύεται µε Π.∆. που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εµπορίου µετά γνώµη της Συνέλευσης των µελών. Με
το ίδιο ∆ιάταγµα ορίζονται και τα της εκκαθάρισης και της διανοµής
της περιουσίας αυτού.

Άρθρο 25

1. Η µη συµµόρφωση των µελών του Επικουρικού Κεφαλαίου προς
τις διατάξεις του νόµου αυτού, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και τις
σε εκτέλεση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις, συνεπάγεται την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας αυτών για τον Κλάδο
ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων.

2. Η χορήγηση εκ νέου της κατά την προηγούµενη παράγραφο
αδείας που ανακλήθηκε επιτρέπεται µόνο µετά πάροδο έτους από
την ανάκληση και µετά προηγούµενη πλήρη τακτοποίηση των
υποχρεώσεών τους.

3. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους λόγω ανακλήσεως της άδειας
λειτουργίας του Κλάδου ασφάλισης της αστικής ευθύνης από
ατυχήµατα αυτοκινήτων αυτό δικαιούται, µετά εξάµηνο από την
λήξη της χρήσης, κατά την οποία ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας του, ν’ αναλάβει το τυχόν υπόλοιπο των εισφορών
του που έχει καταβάλει, αφού αφαιρεθούν οι αποζηµιώσεις που
αναλογούν σ’ αυτό καθώς και οι δαπάνες που έγιναν µέχρι της
αποχώρησής του και των προβλέψεων για εκκρεµείς ζηµίες.

4. Από την ηµεροµηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται
σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της
για παράβαση νόµου, το Επικουρικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται
αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της
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ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από ασφαλιστικές
συµβάσεις του Κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα
οχήµατα. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς άλλο από το
Επικουρικό Κεφάλαιο.

5. Με αποφάσεις του που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ) ο Υπουργός Εµπορίου µπορεί να υπάγει
στις διατάξεις του νόµου αυτού και ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί από την έναρξη ισχύος του. Ο
Υπουργός Εµπορίου δύναται µε απόφασή του να ορίζει ειδικές
προϋποθέσεις καταβολής αποζηµιώσεων από το Λογαριασµό
Αρωγής σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής επιχείρησης.

6. Οι διατάξεις του νόµου αυτού όπως τροποποιείται δεν θίγουν τις
διατάξεις του Ν. 1380/1983 «τροποποίηση και συµπλήρωση των
διατάξεων που αφορούν την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης

Άρθρο 26

Συνιστάται µε το παρόν νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης» το οποίο τελεί υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εµπορίου, εδρεύει στην
Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.

Άρθρο 27

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 3 α

Ν.3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 3 β

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 8

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«

«
«
«

1. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης διακανονίζει ζηµίες και
καταβάλλει αποζηµιώσεις για λογαριασµό αλλοδαπών Γραφείων
∆ιεθνούς Ασφάλισης, εντός των ορίων που καθορίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος, λόγω ατυχηµάτων τα οποία
προκαλούνται από την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων
οχηµάτων, που έχουν τον τόπο συνήθους στάθµευσης στο
έδαφος χωρών, τα αντίστοιχα Γραφεία των οποίων εφαρµόζουν
το τµήµα ΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας, εφόσον τα
αυτοκίνητα αυτά είναι εφοδιασµένα µε ισχύον πιστοποιητικό
διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα). Προκειµένου όµως για
αυτοκίνητα στα οποία δεν ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη
ασφαλιστικής κάλυψης κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
νόµου αυτού, οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Γραφείου ∆ιεθνούς
Ασφάλισης υπάρχουν έστω και αν τα αυτοκίνητα αυτά δεν είναι
εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη
κάρτα) ή δεν είναι ασφαλισµένα.

2. Ο διακανονισµός των ζηµιών στην Ελλάδα γίνεται είτε απευθείας
από το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης είτε από διακανονιστές
µέλη του, τους οποίους διορίζει το Γραφείο, είτε από
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Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 9

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 10

Ν. 3746/09
Άρθρο 41

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

εντεταλµένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστών
κατόπιν προτάσεως του Γραφείου της έδρας τους και εγκρίσεως
του Ελληνικού Γραφείου.

3. Επίσης το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης βαρύνεται µε
αποζηµιώσεις για ατυχήµατα που προκαλούνται στο έδαφος
χώρας µε την οποία έχει προσυπογράψει την κατά το άρθρο 2
παρ. 2 του νόµου αυτού σύµβαση από αυτοκίνητα που έχουν
τον τόπο συνήθους στάθµευσής τους στην Ελλάδα. Οµοίως,
βαρύνεται µε αποζηµιώσεις για ατυχήµατα στο έδαφος χώρας
µετά του αντιστοίχου γραφείου της οποίας έχει συνάψει την
κατά το άρθρο 30 παρ. 1 εδάφιο α’ του παρόντος νόµου
σύµβαση και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αυτής,
εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι εφοδιασµένα µε το
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης σε ισχύ, που χορηγήθηκε από
το Γραφείο.

4. α.  Προκειµένου για αυτοκίνητο που έχει τον τόπο της συνήθους
στάθµευσής του στην Ελλάδα και είναι ανασφάλιστο, το
Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχει αναγωγικό δικαίωµα κατά
του κυρίου, κατόχου και οδηγού για το ποσό της
αποζηµίωσης, την οποία κατέβαλε προς τρίτους ή
υποχρεούται να καταβάλει στο αντίστοιχο Γραφείο της
χώρας του ατυχήµατος, καθώς και κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου στις περιπτώσεις του άρθρου 19 παρ. 1 εδάφια
β’, γ’, δ’ και ε΄ του παρόντος διατάγµατος.
Το ίδιο ισχύει και για ατύχηµα που προκλήθηκε από το
αυτοκίνητο σε βάρος υπηκόων κράτους – µέλους της Ε.Ε.
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 3 του νόµου
αυτού.

       β.  Σε περίπτωση που ο ασφαλιστής καταβάλει αποζηµίωση
κατά το άρθρο 6 παρ. 3 εδάφιο α’ του νόµου αυτού, πέραν
του ορίου ευθύνης του, που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 1,
έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του Γραφείου ∆ιεθνούς
Ασφάλισης για το υπερβάλλον.

Άρθρο 27α

Π.∆. 10/2003
Άρθρο 5
µε το οποίο
προστίθεται
Άρθρο 27α

1. Ο κατά το άρθρο 1 του παρόντος Οργανισµός Αποζηµίωσης είναι
υπεύθυνος για την ικανοποίηση των ζηµιωθέντων που διαµένουν
στην Ελλάδα και έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζηµία από την
κυκλοφορία οχηµάτων σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα,
της οποίας το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης συµµετέχει στο
σύστηµα πράσινων καρτών, από οχήµατα ασφαλισµένα και
συνήθως σταθµεύοντα σε άλλο κράτος µέλος εκτός του κράτους
διαµονής τους, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παρακάτω παραγράφου.

2. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης» διακανονίζει σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του τόπου του ατυχήµατος και καταβάλλει
αποζηµιώσεις στους ανωτέρω ζηµιωθέντες, ύστερα από αίτησή
τους και εφ’ όσον :
α)  εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία που ο ζηµιωθείς
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υπέβαλε την αίτηση στην ασφαλιστική επιχείρηση του
οχήµατος η κυκλοφορία του οποίου προκάλεσε το ατύχηµα ή
στον αντιπρόσωπο για τον διακανονισµό των ζηµιών, η
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο αντιπρόσωπος για τον
διακανονισµό των ζηµιών δεν έχουν δώσει αιτιολογηµένη
απάντηση στους ισχυρισµούς που προβάλλονται στην
αίτηση, ή

β)  η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο για
τον διακανονισµό των ζηµιών στην Ελλάδα. Στην περίπτωση
αυτή δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση στον «Οργανισµό
αποζηµίωσης», αν έχουν υποβάλει αίτηση αποζηµίωσης απ’
ευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του οχήµατος, η
κυκλοφορία του οποίου προκάλεσε το ατύχηµα και έχουν
λάβει αιτιολογηµένη απάντηση εντός τριών µηνών.

3. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης» µε την υποβολή της αίτησης
αποζηµιώσεως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πρέπει να ενηµερώσει
αµέσως :
α)  την ασφαλιστική επιχείρηση του οχήµατος η κυκλοφορία του

οποίου προκάλεσε το ατύχηµα ή τον αντιπρόσωπο για τον
διακανονισµό των ζηµιών,

β)  τον οργανισµό αποζηµίωσης του κράτους µέλους που είναι
εγκατεστηµένη η ασφαλιστική επιχείρηση που έχει εκδώσει
το ασφαλιστήριο,

γ)  τον υπαίτιο του ατυχήµατος, όταν είναι γνωστός,
ότι του υπεβλήθη αίτηση αποζηµίωσης εκ µέρους του
ζηµιωθέντος και ότι πρόκειται να απαντήσει σ’ αυτήν εντός δύο
(2) µηνών από της υποβολής της.

4. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης» µε βάση τις πληροφορίες που του
παρέχει ο ζηµιωθείς, µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας
των δύο (2) µηνών, διακανονίζει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
τόπου ατυχήµατος και καταβάλει την αποζηµίωση, εφόσον
υποχρεούται προς τούτο.

Ωστόσο δεν επιτρέπεται στον «Οργανισµό Αποζηµίωσης» να
απαιτεί, προκειµένου να καταβάλει την αποζηµίωση, να αποδείξει
ο ζηµιωθείς καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι ο υπόχρεος αδυνατεί ή
αρνείται να πληρώσει, µε την επιφύλαξη των παρ. 2 και 10 του
παρόντος.

5. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης» µε την καταβολή της αποζηµίωσης
µπορεί να απαιτήσει από τον οργανισµό αποζηµίωσης στο κράτος
µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση που εξέδωσε
το ασφαλιστήριο, να του επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε
ως αποζηµίωση, κατ’ εφαρµογή της συµφωνίας που έχει
συναφθεί µεταξύ των οργανισµών αποζηµίωσης στα κράτη µέλη.

6. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης» υποκαθίσταται σε όλα τα εξ αιτίας
του ατυχήµατος δικαιώµατα του ζηµιωθέντος, έναντι του
υπαιτίου του ατυχήµατος ή της ασφαλιστικής επιχείρησής του,
µέχρι του ποσού που κατέβαλε στον ανωτέρω ζηµιωθέντα για
οποιαδήποτε ζηµιά ή σωµατική βλάβη που υπέστη ή µέχρι του
ποσού που κατέβαλε σε Οργανισµό Αποζηµίωσης άλλου κράτους
µέλους.

7. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται από τον Οργανισµό
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Αποζηµίωσης περιορίζεται στην συµπλήρωση του ποσού που
υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό Ταµείο ή άλλος
Οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης για την αυτή αιτία στον
ζηµιωθέντα.

8. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης», είναι υπεύθυνος για την
ικανοποίηση των ζηµιωθέντων που διαµένουν στην Ελλάδα και
έχουν υποστεί ατύχηµα σε άλλο κράτος – µέλος :
α)  από όχηµα του οποίου δεν µπορεί να αναγνωρισθεί η

ταυτότητα,
β)   σε περίπτωση που δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα

της ασφαλιστικής επιχείρησης του οχήµατος που προκάλεσε
το ατύχηµα,

γ)  σε περίπτωση ανασφάλιστων οχηµάτων τρίτων χωρών των
οποίων το Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων
έχει προσχωρήσει στο σύστηµα Πράσινης κάρτας.

Η αποζηµίωση καταβάλλεται σύµφωνα µε την διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

9. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης», έχει αναγωγικό δικαίωµα για το
ποσό της αποζηµίωσης που κατέβαλε σύµφωνα µε την
παράγραφο 8 του παρόντος από :
α) από το Επικουρικό κεφάλαιο του κράτους µέλους της

συνήθους στάθµευσης του αυτοκινήτου, στην περίπτωση
που δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα της
ασφαλιστικής επιχείρησης.

β)  από το Επικουρικό κεφάλαιο του κράτους µέλους που συνέβη
το ατύχηµα, στην περίπτωση που δεν µπορεί να
αναγνωρισθεί η ταυτότητα του οχήµατος.

γ)  από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους µέλους όπου
συνέβη το ατύχηµα σε περίπτωση ανασφάλιστων οχηµάτων
τρίτων χωρών κατά την έννοια της παραγράφου 8 του
παρόντος άρθρου.

10. Ο «Οργανισµός αποζηµίωσης», δεν παρεµβαίνει ή σταµατάει την
οποιαδήποτε παρέµβασή του, όταν εν τω µεταξύ η ασφαλιστική
επιχείρηση του υπευθύνου ή ο αντιπρόσωπος της έχει προβεί
στις σχετικές ενέργειες. Επίσης στην περίπτωση που ο ζηµιωθείς
έχει ασκήσει ευθεία αγωγή κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης,
τότε δεν µπορεί να απαιτήσει αποζηµίωση από τον «Οργανισµό
αποζηµίωσης».

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τροποποιείται ανάλογα
και συµπληρώνεται η Υ.Α. Κ4-4523/86 του Υφυπουργού
Εµπορίου «Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου ∆ιεθνούς
Ασφάλισης» (ΦΕΚ/ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3087/23-10-1986).
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Π.∆. 10/2003
Άρθρο 6
µε το οποίο
προστίθεται
Άρθρο 27β

                          Άρθρο 27β

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 4

Ν. 3746/09
Άρθρο 42
παρ. 1

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. Συνιστάται στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης»
(ΕΠ.Ε.Ι.Α.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3229/2004
(ΦΕΚ 38 Α’), ως υπηρεσιακή µονάδα του, Κέντρο Πληροφοριών.

      Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, ρυθµίζονται η ένταξη
του Κέντρου Πληροφοριών στον Οργανισµό της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η
διάρθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία του, ο αριθµός των
οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του κατά κατηγορία, κλάδο,
ειδικότητα και είδος σχέσης εργασίας, τα ειδικά προσόντα του
προϊσταµένου του Κέντρου Πληροφοριών και των υπαλλήλων
του και οι γνώσεις αυτών σε θέµατα, όπως ανάλυσης
συστηµάτων πληροφορικής, διαχείρισης βάσης δεδοµένων,
διαχείρισης δικτύων, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα και σχετική λεπτοµέρεια.

2.  Σκοπός του κέντρου πληροφοριών είναι να παρέχει πληροφόρηση
σε οποιοδήποτε εµπλεκόµενο µέρος σε τροχαίο ατύχηµα :

      α)   που προκλήθηκε από όχηµα µε ελληνικές πινακίδες ή

β)  εφόσον το τροχαίο ατύχηµα συνέβη σε κράτος – µέλος της
Ε.Ε. και ΕΟΧ ή συνέβη σε τρίτη χώρα της οποίας το εθνικό
γραφείο ασφαλίσεως έχει προσχωρήσει στο σύστηµα
πράσινης κάρτας από την κυκλοφορία οχηµάτων
ασφαλισµένων και συνήθως σταθµευόντων σε κράτος –
µέλος της Ε.Ε. και ΕΟΧ.

3. Επίσης το κέντρο πληροφοριών µπορεί να δίνει πληροφορίες για
οχήµατα, που έχουν τόπο συνήθους στάθµευσης στην Ελλάδα
και έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα,
προκειµένου οι έχοντες έννοµο συµφέρον τρίτοι ζηµιωθέντες να
διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζηµίωσής τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Κέντρο Πληροφοριών
είναι υπεύθυνο :

α)  Για την τήρηση µητρώου ή τον συντονισµό της
συγκέντρωσης των ακολούθων πληροφοριών :*
- Αριθµό κυκλοφορίας κάθε οχήµατος που φέρει Ελληνικές
πινακίδες κυκλοφορίας, (αριθµό κυκλοφορίας,
ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών,
είδος οχήµατος, τύπος οχήµατος).
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- Αριθµό ασφαλιστηρίου συµβολαίου που καλύπτει την εξ
ατυχηµάτων οχηµάτων αστική ευθύνη, και την χρονική
περίοδο ισχύος του. ∗

- Την ασφαλιστική επιχείρηση που έχει εκδώσει το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε πλήρη στοιχεία ή τον φορέα
που καλύπτει ασφαλιστικά το όχηµα, όταν αυτό εµπίπτει
στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του παρόντος, καθώς και τον
αντιπρόσωπο που έχουν ορίσει, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, στα άλλα κράτη µέλη.

- Τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα, όλων των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην
Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. και ασκούν τον κλάδο ασφάλισης «αστικής
ευθύνης από την κυκλοφορία οχηµάτων».

- Κατάλογο των οχηµάτων που εξαιρούνται από την
υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του παρόντος νόµου και µε το άρθρο 4β της
οδηγίας 72/166/ΕΟΚ.

β)  Το κέντρο πληροφοριών είναι υποχρεωµένο να παρέχει
συνδροµή στους δικαιούχους ώστε να λαµβάνουν τις κατά το
στοιχείο α) πληροφορίες, καθώς και να συντονίζει την
συγκέντρωση και την διάδοση των στοιχείων αυτών.

Το κέντρο πληροφοριών προκειµένου να συγκεντρώνει τις κατά
το στοιχείο α) πληροφορίες, απευθύνεται στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς συνεταιρισµούς που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν τον κλάδο
ασφάλισης «αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα»,
στους φορείς που εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση
(άρθρο 3 του παρόντος νόµου και άρθρο 4β της οδηγίας
72/166/ΕΟΚ) καθώς και στις αρχές καταχώρησης (ταξινόµησης)
των οχηµάτων. Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών µπορεί
να γίνεται µε την υποβολή των αντιστοίχων στοιχείων από τους
φορείς ή µε την άµεση πρόσβαση του Κέντρου Πληροφοριών,
την οποία οφείλουν να εξασφαλίζουν, στα µηχανογραφικά
µητρώα των φορέων ώστε να αντλούνται σε πραγµατικό χρόνο
(on line real time) τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να
διαθέτει το Κέντρο Πληροφοριών.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών θα καθορισθεί κάθε λεπτοµέρεια
για την συλλογή των σχετικών πληροφοριών.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχ. α)
του παρόντος, τηρούνται επί χρονικό διάστηµα επτά ετών από
την ηµεροµηνία διαγραφής του οχήµατος από το µητρώο του
Κέντρου πληροφοριών ή από την λήξη του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου.

Τα κέντρα πληροφοριών των κρατών – µελών της Ε.Ε.
συνεργάζονται µεταξύ τους για ανταλλαγή στοιχείων, σύµφωνα

                                               
∗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Νόµου 3746/09 διαγράφηκε το

εδάφιο που προέβλεπε τη συγκέντρωση πληροφορίας για τον αριθµό
πράσινης κάρτας ή πιστοποιητικών συνοριακής ασφάλισης του Ελληνικού
Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης για ορισµένου τύπου οχήµατα σύµφωνα µε το
άρθρο 4 στοιχ.β της Οδηγίας 72/166/ΕΟΚ.
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µε τις αρχές της συµφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει.

5. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ζηµιώθηκε από τροχαίο
ατύχηµα και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον,
δικαιούται να ζητά και να λαµβάνει αµελητί από το κέντρο
πληροφοριών του κράτους µέλους  διαµονής του ή του κράτους
µέλους του οποίου φέρει πινακίδα το όχηµα ή του κράτους
µέλους όπου συνέβη το ατύχηµα τα εξής :

α) Την επωνυµία και την διεύθυνση της ασφαλιστικής
επιχείρησης ή του οργανισµού που ορίσθηκε για τα οχήµατα
που εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου  3 του παρόντος.

β)  Τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
γ)  Το όνοµα και την διεύθυνση του αντιπροσώπου στην Ελλάδα

υπευθύνου για τον διακανονισµό των ζηµιών, της
ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το κέντρο πληροφοριών γνωστοποιεί στον ζηµιωθέντα το όνοµα
και την διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήµατος ή του συνήθους
οδηγού ή του κατόχου, εφόσον ο ζηµιωθείς αποδείξει ότι έχει
έννοµο συµφέρον να λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για την
συλλογή αυτών των στοιχείων το Κέντρο πληροφοριών
απευθύνεται είτε στην ασφαλιστική επιχείρηση είτε στους φορείς
όπως ορίζεται στην παρ. 3β του παρόντος άρθρου.

6. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα, οι
αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισµοί, τα εγκατεστηµένα στην
Ελλάδα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα
στην  Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. και τρίτες χώρες και οι εταιρίες που
δραστηριοποιούνται µε Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.)
στην Ελλάδα, στον κλάδο 10 «αστική ευθύνη από ατυχήµατα
από χερσαία οχήµατα», οφείλουν να ενηµερώνουν το Κέντρο
πληροφοριών µε τα ακόλουθα στοιχεία :
- Τον αριθµό κυκλοφορίας των οχηµάτων για τα οποία

καλύπτουν την αστική ευθύνη.
- Τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και την χρονική

περίοδο ισχύος αυτού.
- Το αριθµό της πράσινης κάρτας.

Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης οφείλει να ενηµερώνει το
Κέντρο πληροφοριών µε τους αριθµούς των συναπτόµενων
συνοριακών ασφαλίσεων όπως προβλέπονται από το άρθρο 4
στοιχ. β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ.

Ο τρόπος υποβολής των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών
καθώς και οι σχετικές προθεσµίες, καθορίζονται µε Υπουργική
απόφαση.

Η µη συµµόρφωση των επιχειρήσεων προς τα ανωτέρω επισύρει
τις κυρώσεις του άρθρου 38 του Ν. 489/76 (Π.∆. 237/86).

7. Τα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµόσιας
Τάξης, Γεωργίας, Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και η ∆ηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) οφείλουν να εφοδιάζουν το κέντρο
πληροφοριών µε τα στοιχεία όλων των οχηµάτων που έχουν
καταχωρηµένα ή να διασφαλίζουν στο κέντρο πληροφοριών
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Ν. 3746/09
Άρθρο 42
παρ. 3

«
«
«
«
«
«
«

άµεση πρόσβαση στο µηχανογραφικό µητρώο (βάση δεδοµένων)
που διαθέτουν. Τα στοιχεία αυτά είναι : αριθµοί κυκλοφορίας,
ονοµατεπώνυµο ιδιοκτήτη και στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή
έδρας αν αφορά νοµικό πρόσωπο, τύπος και είδος οχήµατος. Η
οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων αυτών αποστέλλεται εντός
εύλογου χρόνου στο Κέντρο πληροφοριών στην περίπτωση που
δεν διασφαλίζεται η άµεση πρόσβαση στα µηχανογραφικά τους
αρχεία.

8. Στο Κέντρο Πληροφοριών λειτουργεί «κεντρική µονάδα
αποθήκευσης» η οποία θα διαθέτει εγκαίρως στα θύµατα
τροχαίων ατυχηµάτων, στους ασφαλιστές ή στους νοµίµους
εκπροσώπους τους τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη
διευθέτηση των αξιώσεων. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
καθορίζεται κάθε ειδικό ή τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.

Άρθρο 28

Π.∆. 252/96
Άρθρο 34
παράγρ. 4

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1. Μέλη του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης, καθίστανται
υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και
ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης για ατυχήµατα
από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα, είτε µέσω της εγκατάστασής
τους στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχ. στ’ του
Παρόντος. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχει δικαίωµα
αναγωγής και κατά της εγκατάστασης στην Ελλάδα
ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε άλλο κράτος – µέλος σε
Περίπτωση άσκησης από την Ελλάδα στο εξωτερικό του κλάδου
αστικής ευθύνης για ατυχήµατα από χερσαία αυτοκίνητα
οχήµατα µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για ό,τι
ποσά υποχρεωθεί να καταβάλει για λογαριασµό της µε βάση τις
διεθνείς συµβάσεις µεταξύ Γραφείων.

2. Τα µέλη του γραφείου υποχρεούνται να καλύπτουν την αστική
ευθύνη των ασφαλισµένων τους για ατυχήµατα που
προκαλούνται στο εξωτερικό από αυτοκίνητα που έχουν συνήθη
τόπο στάθµευσης στην Ελλάδα, εκδίδοντας για το σκοπό αυτό
το σχετικό πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης.

3. Τα έντυπα του πιστοποιητικού χορηγούνται από το Γραφείο
∆ιεθνούς Ασφάλισης και έχουν τον τύπο που χρησιµοποιείται
διεθνώς.

4. Επιχειρήσεις που η έδρα τους βρίσκεται στο εξωτερικό
συµµετέχουν υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως στο Ελληνικό
Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης και υπόκεινται στις ρυθµίσεις που
προβλέπει το άρθρο 29.
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Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 11

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 12

Ν.3557/2007
Άρθρο 17
παράγρ. 1
περ. β
(διαγράφεται
το εδάφιο β’
ολόκληρο και
το στοιχείο
“α”)

«
«
«
«
«

(Καταργείται η δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να
εκδίδουν κάρτες του Γραφείου της έδρας τους).

5. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί, οι προβλεπόµενοι από το
άρθρο 35 παρ. 4 του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει,
καθίστανται υποχρεωτικώς µέλη του ∆ιεθνούς Γραφείου
Ασφάλισης, εφόσον καλύπτουν τον κίνδυνο ασφάλισης αστικής
ευθύνης αυτοκινήτου.

Σηµείωση : Με τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 3557/2007
ορίζεται ότι :
«Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθίστανται υποχρεωτικώς µέλη του
Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης και οι αλληλασφαλιστικοί
συνεταιρισµοί που διέπονται από τις διατάξιες των παραγράφων 1 και
3 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν.δ. 400/1970, όπως
ισχύει, εφόσον καλύπτουν τον ίδιο κίνδυνο.»

Άρθρο 29

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 13

«
«
«
«
«

1. Η υποχρέωση µέλους ή του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης από
την έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης περιορίζεται στο
ασφαλιστικό ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου
6. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης καταβάλλει το ποσό που
υπερβαίνει το κατά το προηγούµενο εδάφιο ασφαλιστικό ποσό.
Σε περίπτωση ατυχήµατος, το µέλος που το καλύπτει είναι
υποχρεωµένο, µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τότε που θα
ειδοποιηθεί από το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης, να καταβάλει
σε αυτό το ισόποσο του παραπάνω ορίου ευθύνης του.

2. Ποσά που δεν καταβάλλονται από µέλος σε εκπλήρωση της κατά
την προηγούµενη παράγραφο υποχρέωσής του, καταβάλλονται
στο Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης από τα λοιπά µέλη ανάλογα µε
την παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης
αυτοκινήτων που είχαν κατά την προηγούµενη του ατυχήµατος
χρήση, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος αναγωγής του
Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης κατά του υπόχρεου µέλους.

3. Αν το µέλος παραβεί τις υποχρεώσεις του των παραγράφων 1
και 2, υπόκειται στις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 38.

4. Με απόφαση της ∆ιαχειριστικής του Επιτροπής, το Γραφείο
∆ιεθνούς Ασφάλισης µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση
πιστοποιητικών διεθνούς ασφάλισης, σε µέλος που δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το νόµο αυτόν και
µε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και να ζητήσει από το



36

Π.∆. 252/96
Άρθρο 34
παράγρ. 5

Ν. 3557/2007
Άρθρο 10
παράγρ. 5
(το δεύτερο
εδάφιο της
παραγρ. 5
αντικαθίσταται
ως εξής)

«
«
«

«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

µέλος να διακόψει την έκδοση πιστοποιητικών διεθνούς
ασφάλισης, τα οποία του έχουν χορηγηθεί και να επιστρέψει το
απόθεµα των εντύπων αυτών, τα οποία έχει στην κατοχή του.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 µέχρι και 3 του παρόντος
άρθρου δεν εφαρµόζονται για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις –
µέλη του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης που ασκούν τον κλάδο
ασφάλισης αστικής ευθύνης για ατυχήµατα από αυτοκίνητα µε
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια του
άρθρου 1 στοιχ. στ’ του παρόντος.

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω µελών που απορρέουν από την
έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινης κάρτας)
του Ελληνικού Γραφείου ρυθµίζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος και το Τµήµα ΙΙ της
Ενοποιηµένης Συµφωνίας.

Άρθρο 30

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 6

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1.  Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης προσυπογράφει το κείµενο που
περιέχει τις υποχρεωτικές διατάξεις της Ενοποιηµένης Συµφωνίας
και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις αυτές, καθώς και τις
διατάξεις του Τµήµατος ΙΙ της Συµφωνίας αυτής, που έχει
προσυπογράψει µε τα αντίστοιχα Γραφεία και αφορούν τις
σχέσεις µεταξύ των Γραφείων αυτών οι οποίες βασίζονται στο
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).

      Οµοίως, το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται να τηρεί
τις διατάξεις του Τµήµατος ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας, που
βασίζονται στην τεκµαρτή ασφαλιστική κάλυψη, το κείµενο των
οποίων έχει προσυπογράψει µε τα αναφερόµενα, στο Παράρτηµα
της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 28.7.2003 (L192),
αντίστοιχα Γραφεία των κρατών του ΕΟΧ και των συνδεδεµένων
κρατών που προσχώρησαν στην Πολυµερή Σύµβαση Εγγύησης,
κατά το άρθρο 17 της Ενοποιηµένης Συµφωνίας.

      Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης υπογράφει και κάθε άλλη
συµφωνία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

2.  Σύµβαση που καταρτίζεται κατά τη διάταξη της προηγούµενης
παραγράφου, πέραν των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται
µεταξύ των συµβαλλοµένων Γραφείων, ενεργεί επίσης απ’
ευθείας υπέρ και κατά των µελών του Γραφείου ως προς τις
ασφαλίσεις τις οποίες έχει συνάψει κάθε ένα από αυτά.

3.   Η σύµβαση αυτή δεν υπόκειται σε καµία γενικά εισφορά υπέρ
του Ταµείου Συντάξεων Νοµικών ή άλλου νοµικού προσώπου.

4. Σε περίπτωση που µέλος δεν καταβάλει την οφειλόµενη
ασφαλιστική αποζηµίωση, οι λοιπές επιχειρήσεις µέλη
υποχρεούνται να καλύψουν το ποσό που καταβλήθηκε από το
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Γραφείο επιφυλασσόµενης πάντοτε της αναγωγής, κατά της
Επιχείρησης, η οποία έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο.

Άρθρο 31

Ν. 3746/09
Άρθρο 43

«
«
«
«
«
«

1. Το πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης εκδίδεται µε την
συµπλήρωση εντύπου που χορηγείται από το Γραφείο κατά το
υπόδειγµα που χρησιµοποιείται διεθνώς.

2. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται µε σκοπό την ενάσκηση των
δικαιωµάτων του ασφαλισµένου από τη σύµβαση του Γραφείου
µετά του αντίστοιχου οργανισµού στη χώρα που έχει συµβεί το
ατύχηµα.

3. Το Γραφείο δέχεται και λαµβάνει κάθε δήλωση ατυχήµατος που
προκλήθηκε στην Ελλάδα από αυτοκίνητο που έχει τόπο
συνήθους στάθµευσης εκτός Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον
υποχρεούται σύµφωνα προς το άρθρο 27 του διατάγµατος αυτού
να προβεί σε διακανονισµό της ζηµίας και καταβολη αποζηµίωσης
συνεπεία ατυχήµατος.

4. Με τις προϋποθέσεις αυτές, το Γραφείο είναι αντίκλητος του
αλλοδαπού ασφαλιστή. Το πρόσωπο που ζηµιώθηκε από
αυτοκίνητο που έχει τόπο συνήθους στάθµευσης εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας από ατύχηµα που συνέβη στην Ελλάδα,
έχει ευθεία αγωγή κατά του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης στην
Ελλάδα, εφόσον ως προς το αυτοκίνητο πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό,
επιφυλασσοµένου του δικαιώµατος αναγωγής υπέρ του Γραφείου
που κατέβαλε.

Άρθρο 32

1. Αν σε ατύχηµα που συνέβη στην Ελλάδα έχει εµπλακεί
αυτοκίνητο στο οποίο δεν ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη
ασφαλιστικής κάλυψης κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του
νόµου αυτού, κάθε Αρχή ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχει
επιληφθεί του ατυχήµατος υποχρεούται αµέσως να
γνωστοποιήσει µε έγγραφο στο Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης,
τον τόπο συνήθους στάθµευσης, τον αριθµό κυκλοφορίας και
πλήρη στοιχεία για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ή των
αυτοκινήτων τα οποία είχαν εµπλακεί στο ατύχηµα στην Ελλάδα.

2. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης, υποχρεούται να κοινοποιήσει τα
ανωτέρω στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν σ’ αυτό στο αντίστοιχο
Γραφείο του τόπου συνήθους στάθµευσης κάθε αυτοκινήτου που
είχε εµπλακεί στο ατύχηµα.
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Άρθρο 33

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 14

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 14

Π.∆. 252/96
Άρθρο 34
παράγρ. 6

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 15

«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«

«
«
«

1. Όργανα διοίκησης του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης είναι η
Συνέλευση των µελών και η ∆ιαχειριστική Επιτροπή.

2. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από δέκα µέλη. Από αυτά,
ένα µέλος χωρίς ψήφο ορίζει ο Υπουργός Εµπορίου και τα
υπόλοιπα εκλέγει η Συνέλευση. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή εκλέγει
µεταξύ των αιρετών µελών τον Πρόεδρό της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Συνέλευσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, καθορίζονται οι εισφορές που κάθε µέλος του
Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει σε
αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα παρακάτω :

α) Για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, τα µέλη
καταβάλλουν στο Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης ως δικαίωµα
εγγραφής εισφορά, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη
του ισόποσου σε δραχµές των 3.000 ECU. Για τα επόµενα
έτη η εισφορά κάθε µέλους υπολογίζεται ανάλογα µε την
παραγωγή ασφαλίστρων του στον κλάδο αυτοκινήτου κατά
την προηγούµενη χρήση.

β)  Για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Γραφείου ∆ιεθνούς
Ασφάλισης από την κυκλοφορία ανασφάλιστων
αυτοκινήτων και από τον άµεσο διακανονισµό ζηµιών από
ατυχήµατα προκαλούµενα στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή
από αυτοκίνητα που έχουν τόπο συνήθους στάθµευσης
αντίστοιχα στην αλλοδαπή ή στην ηµεδαπή, καθώς και για
την κάλυψη της δαπάνης για την αντασφάλιση της κατά το
νόµο αυτόν ευθύνης του, καταβάλλεται ετήσια αναλογική
εισφορά, που υπολογίζεται για κάθε µέλος ανάλογα µε την
παραγωγή ασφαλίστρων του στον κλάδο αστικής ευθύνης
αυτοκινήτων κατά την προηγούµενη χρήση. Αν η
∆ιαχειριστική Επιτροπή εκτιµήσει ότι τα κεφάλαια που
διαθέτει οποιαδήποτε στιγµή το Γραφείο δεν επαρκούν για
την εκπλήρωση εκκρεµών υποχρεώσεών του, κάθε µέλος
υποχρεούται να καταβάλει συµπληρωµατική αναλογική
εισφορά µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της σχετικής
απόφασής της.

4. Ειδικά στην περίπτωση άσκησης του κλάδου µε καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 1
στοιχ. στ του Παρόντος, οι εισφορές προς το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
και για τις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 24 εφαρµόζονται αναλόγως σε
περίπτωση που µέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις της
προηγούµενης Παραγράφου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 εφαρµόζονται αναλόγως σε
περίπτωση που µέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του παρόντος
άρθρου περί εισφορών.
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Ν. 2837/2000
Άρθρο 3
παράγρ. 4

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 16

«
«
«
«
«
«
«

7. Κατά τα λοιπά για το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης
εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 21 έως και 24.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη της συνέλευσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να επιβάλλεται συµπληρωµατική
αναλογική εισφορά, αν η ∆ιαχειριστική Επιτροπή εκτιµήσει ότι τα
κεφάλαια που διαθέτει οποιαδήποτε στιγµή το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης δεν επαρκούν για την εκπλήρωση εκκρεµών
υποχρεώσεών του.

Άρθρο 34

Ν. 2170/93
Άρθρο 18
παράγρ. 5

Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, που εκδίδεται µετά γνώµη της
συνέλευσης των µελών του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται :

α)  Οι εισφορές που πρέπει να καταβάλει κάθε µέλος του Γραφείου
∆ιεθνούς Ασφάλισης και ο τρόπος υπολογισµού αυτών για την
κάλυψη των υποχρεώσεων και εγγυήσεων που καταβάλλονται
από αυτό, καθώς και των εξόδων λειτουργίας του.

β)  Η σύνθεση, σύγκληση, λειτουργία και οι αρµοδιότητες της, κατά
το άρθρο 33, ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.

γ)  Ο χρόνος και ο Τρόπος σύγκλησης, η απαρτία, ο τρόπος λήψης
αποφάσεων και λειτουργίας της συνέλευσης των µελών αυτού.

δ)  Η τυχόν επιστροφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού
χρηµατικών ποσών προς τα µέλη.

ε)  Κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Γραφείου
∆ιεθνούς Ασφάλισης.

Άρθρο 34α

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 18

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 7

«
«
«

«
«
«
«

1. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται «κράτη – µέλη της
Ε.Ο.Κ.» νοείται Κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά
Κράτη – µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

2. Οι υποχρεώσεις του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης, στο σύνολό
τους, που δηµιουργήθηκαν είτε πριν είτε µετά την 1η Ιουλίου
2003 ρυθµίζονται από τις διατάξεις της Ενοποιηµένης
Συµφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’

Συνοριακή Ασφάλιση

Άρθρο 35

1. Αυτοκίνητα εισερχόµενα στην Ελλάδα στα οποία ενεργείται και
έλεγχος για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης και που δεν είναι
εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης σε ισχύ κατά
το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόµου αυτού, πρέπει κατά την
είσοδό τους στο Ελληνικό έδαφος να καλυφθούν µε ειδική
ασφάλιση (συνοριακή ασφάλιση) κατά τις διατάξεις του επόµενου
άρθρου.

2. Η ασφάλιση αυτή (συνοριακή ασφάλιση) συνάπτεται για χρονικό
διάστηµα 30 ηµερών, χωρίς να µπορεί να ανανεωθεί. Οι διατάξεις
του άρθρου 6 Παράγραφος 3 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται
αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 36

1. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης είναι υποχρεωµένο να διαθέτει
σε κάθε συνοριακό σταθµό και λιµένα εισόδου στη χώρα
αντιπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να συνάπτει συνοριακές
ασφαλίσεις για λογαριασµό όλων των µελών του.
Ο αντιπρόσωπος µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
καθώς και όργανο που ασκεί αστυνοµικά ή τελωνειακά
καθήκοντα. Στους αντιπροσώπους αυτούς µπορεί να
καταβάλλεται αποζηµίωση σε βάρος του Γραφείου, το ύψος της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.

2. Η συνοριακή ασφάλιση καταρτίζεται σύµφωνα µε τους όρους και
τα τιµολόγια ασφαλίστρων που ισχύουν στην Ελλάδα.

3. Για τη συνοριακή ασφάλιση εκδίδεται ειδικό έγγραφο ο τύπος του
οποίου ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.

Άρθρο 37

1. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης τηρεί χωριστή διαχείριση των
ασφαλίστρων των αποζηµιώσεων (καταβαλλόµενων και
εκκρεµών) καθώς και των λοιπών εξόδων της συνοριακής
ασφάλισης.

2. Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης ευθύνεται απέναντι στο
πρόσωπο που ζηµιώθηκε, το οποίο έχει απ’ ευθείας αξίωση κατ’
αυτού.

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως για τη συνοριακή
ασφάλιση οι διατάξεις που αφορούν το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης.
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Άρθρο 37α

Π.∆. 10/2003
Άρθρο 8
µε το οποίο
προστίθεται
Άρθρο 37α

1.   Ο αντιπρόσωπος για τον διακανονισµό ζηµιών, τον οποίο έχουν
υποχρέωση να διορίσουν στην Ελλάδα κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 4 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που
ασκούν στον τόπο εγκατάστασής τους τον κλάδο ασφάλισης 10
«αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα», εκτός της
ευθύνης του µεταφορέα, έχει τα ακόλουθα προσόντα και
προϋποθέσεις :

Πρέπει να είναι γνώστης της Ελληνικής γλώσσας, να έχει διαµονή
ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, να διαθέτει επαρκείς εξουσίες για
να εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση που τον διορίζει και
να ικανοποιεί ολοσχερώς τις αξιώσεις ζηµιωθέντων µε µόνιµη
κατοικία την Ελλάδα, προερχόµενες από ατυχήµατα
προκαλούµενα από οχήµατα ασφαλισµένα σε αυτήν.

2. Οι υποχρεώσεις του ανωτέρω αντιπροσώπου είναι να
συγκεντρώνει, όσον αφορά τις σχετικές αξιώσεις, όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για τον διακανονισµό των ζηµιών και να
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την διαπραγµάτευση του
διακανονισµού των ζηµιών. Να διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να
αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων που
υπέστησαν ζηµιές και θα µπορούσαν να προβάλλουν αξίωση
αποζηµίωσης συµπεριλαµβανοµένης και της ικανοποίησης αυτών
των αξιώσεων και για να την αντιπροσωπεύει ή εφ΄ όσον
απαιτείται, να φροντίζει για την αντιπροσώπευσή της ενώπιον
των διοικητικών αρχών σχετικά µε τις αξιώσεις αυτές. Επίσης να
προβαίνει στις ενέργειες όπως καθορίζονται στο άρθρο 9α του
παρόντος.

3.   Ο υποχρεωτικός διορισµός αντιπροσώπου για τον διακανονισµό
ζηµιών σε καµιά περίπτωση δεν περιορίζει τον ζηµιωθέντα ή την
ασφαλιστική του επιχείρηση να στρέφονται απ’ ευθείας κατά του
υπαιτίου του ατυχήµατος ή της ασφαλιστικής του επιχείρησης.

4.   Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος ζηµιών δεν συµµορφώνεται
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/26 προκειµένου να
εξυπηρετήσει τον ζηµιωθέντα, η Εποπτική αρχή οφείλει να
ενηµερώνει την αντίστοιχη Εποπτική Αρχή ασφαλειών όπου είναι
εγκατεστηµένη η ασφαλιστική επιχείρηση, προκειµένου να
ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38

Ν. 2170/93
Άρθρο 19
παραγρ. 1

Ν. 3557/07
Άρθρο 10
παράγρ. 8

Π.∆. 10/2003
Άρθρο 5
παρ. 2

Ν. 3557/07 ∗

Άρθρο 10
Παράγρ. 9

«
«
«
«

«
«
«
«

«
«
«
«

1. Η µη συµµόρφωση ασφαλιστικής επιχείρησης προς τις διατάξεις
του νόµου αυτού και των προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται για την εφαρµογή του,
έχει σαν αποτέλεσµα την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του
κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήµατα
αυτοκινήτων.

2. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να
επιβάλλει πρόστιµο µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ σε
ασφαλιστική εταιρία που :  α) αρνείται χωρίς ειδική αιτιολογία να
συνάψει ή να ανανεώσει ασφαλιστική σύµβαση σύµφωνα µε
τους όρους υποχρεωτικής ασφάλισης που περιέχονται στο νόµο
αυτό ή  β) δεν συµµορφώνεται στις διατάξεις του νόµου αυτού
και των σε εκτέλεσή του Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων κατά τους όρους της προηγούµενης
παραγράφου. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.

Ο Υπουργός µπορεί να επιβάλει πρόστιµο µέχρι 20.000 ΕΥΡΩ, σε
ασφαλιστική επιχείρηση που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
του άρθρου 6 παρ. 7 του άρθρου 27β του παρόντος και των
προς εκτέλεση αυτών Υπουργικών Αποφάσεων.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης στον κλάδο ασφάλισης της αστικής ευθύνης από
ατυχήµατα αυτοκινήτων, σύµφωνα προς τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η επιχείρηση είναι
υποχρεωµένη να ακυρώσει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που έχει
εκδώσει επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 11 και να επιστρέψει στους ασφαλισµένους τα µη
δεδουλευµένα ασφάλιστρα αυτών των ασφαλιστηρίων
αφαιρώντας από αυτά ποσοστό 25%.

4. Για τη µη συµµόρφωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) έως
τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

                                               
∗ Σηµείωση :   Επισηµαίνεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 4 στην οποία παραπέµπει η παρ. 4 του

άρθρου 38 και η παράβαση της οποίας τιµωρείται µε επιβολή προστίµου εις
βάρος της Ε.Α.Ε.Ε.  αφορούσε την ήδη καταργηθείσα µε τον νόµο 3419/05
υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να γίνονται µέλη της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
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Άρθρο 39

Ν. 2496/97
Άρθρο 37
παράγρ. 27

«
«
«
«
«

1. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να επιβληθεί υπέρ
του Ταµείου Εθνικής Οδοποιΐας εισφορά επί των καθαρών
ασφαλίστρων του Κλάδου Αυτοκινήτων. Με Π.∆/γµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου δύναται να
αυξάνεται η ανωτέρω εισφορά µέχρι ποσοστό 3%.

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εισφορά αναγράφεται
ξεχωριστά στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και βαρύνει τους
ασφαλισµένους.

3. Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν υποχρέωση µέσα σ’ ένα µήνα
από το τέλος κάθε τριµήνου, να αποδίδουν στο Ταµείο Εθνικής
Οδοποιΐας τις εισφορές που έχουν εισπράξει για λογαριασµό του,
µέσα στο τρίµηνο αυτό.

4. Το Ταµείο Εθνικής Οδοποιΐας  υποχρεούται να χρησιµοποιεί το
έσοδο από την κατά την παράγραφο 1 εισφορά αποκλειστικά για
την «Σήµανση» του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της
χώρας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί µέρος της κατά
την παράγραφο 1 εισφοράς να διατίθεται υπέρ του Επικουρικού
Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του. Με όµοια
απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου.

Οι διατάξεις των άρθρων 40 – 56 του Π.∆/τος 237/86 οι οποίες κωδικοποιούσαν τις
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 28 του ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α. 183) αναφορικά µε τη
σύσταση και λειτουργία ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Σώµα Ειδικών Πραγµατογνωµόνων
Τροχαίων Ατυχηµάτων» (ΣΕΠΤΑ) καταργήθηκαν µε το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 1867/89
(ΦΕΚ Α. 227).

Άρθρο 57

Σε περίπτωση διαφοράς, µεταξύ του κειµένου του Παρόντος ∆/τος
και των κειµένων των νοµοθετηµάτων που κωδικοποιούνται,
υπερισχύει το κείµενο των τελευταίων.

Άρθρο 58

Το παρόν αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης.

Στον Υφυπουργό Εµπορίου∗ αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγµατος.

                                               
∗ Σηµείωση :

Η παράγραφος 20 του άρθρου 37 του ν. 2496/97 προβλέπει ότι όπου στις διατάξεις του ν.
489/1976, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ο Υπουργός Εµπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης.
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Παρατήρηση :

Ο Ν. 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε
ο ν.489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλες διατάξεις.» προβλέπει τα ακόλουθα :

1. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται ειδικά από τις διατάξεις του π.δ. 237/1986
εφαρµόζονται, συµπληρωµατικά, οι διατάξεις του ν. 2496/1997, όπως εκάστοτε
ισχύει. (άρθρο 16 παρ. 3).

2. Καταργείται η υπ΄ αριθµ. Κ4/585/1978 απόφαση του Υπουργού Εµπορίου (Φ.Ε.Κ.
795 ΤΑΕ & ΕΠΕ). (άρθρο 17 παρ. 1β)

3. Καταργείται επίσης κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει θέµατα του
παρόντος νόµου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού. (άρθρο 17 παρ. 2)

4. Επισηµαίνεται τέλος ότι η ισχύς των διατάξεων του νόµου 3557/2007 (ΦΕΚ 100 Α΄)
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 14
Μαΐου 2007, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του (άρθρο 18 του ν. 3557/2007).


