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I. Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται va ρυθμιστούν' με
ρικά άμεσης προτεραιότητας ζητήματα που είναι αναγκαία 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς.

Στ:ς σύγχρονε; συν-όήκες της οικονομικής και κοινωνι
κής μας ζωής, η ανάρειςη του ρολού της ασφαλιστ χης κα- 
λ,υδης 7.2·. η ουσ·.αστ·.7.ή προσφορά της προς τους στο σκισμέ
νους εξαρσάται άμεσα αζό την ποιότητα, και το κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η βε/.τιωση των τελευταίων συνδέε
ται *με μια σειρά απαραίτητων αναπροσαρμογών στην οργάνωση 
7.2: λειτουργία της ασφαλστικής αγοράς χα: ζρουζοΞέτει. ε- 
χτός των άλλων, τον εκ.ττγχρονισμό της υφιστάμενης ν&μο- 
Ξεσίας χα: τον εμπλουτισμό της. ^ε-Ξεβμούς χαι ρυθμίσεις 
απτό 2να/.ογες εμπειρίες του δίεΞ-νόος'ζεριβαλλοντος.

Αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα ατοτχ,οτεί να εξυπηρε
τήσει το νομοσχέδιο τούτο, χωρίς φυσικά να εξαντλεί το σύ
νολο των αναπροσαρμογών 7.α: ρύΞμισίών του απαιτεί η σύγ
χρονη λειτουργία της ασφαλιχτι-κ-ής.:.,αγοράς. Π ίο συγκεκριμέ- 
να, το νομοσχέδιο αυτό χ/αφέρετα: σε τρία αχό χαιρό ώριμα 
για οοενύετηση ζητήματα: στα πρόσω ζαζοο διαμεσολαβούν στη 
σύναψη συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης (άρΞρσ 1—·21. τμήμα 
τρωτό), στη'σύστατση ειδικού σώματος-_^:ρσγματογνωμόνων 
τροχαίων ατυχημάτων (άρ-όρα 22—.40’. τμήμα ' δεύτερο)
χά; στην τροποποίηση χα; συμζλήρωση των διατάξεων του ν. 
489 ί·976 «Περί υποχρεωτικής ατοαλίσεως της εξ ατυχη
μάτων αστιχής Ά'Ξύντ.ς» χαι τη λειτουργία Γρ αρτίου Δ-ιε-ό-
VOUC Α σσ άλ ίσης («Πράοινη Κάρτα» ) (άρΞρα 41—'54, τμή-
μα τ;:ίτ:). .
ή, ΙΑ. Είναι γεγονός ότι η τΓΟίόττγτα των υπηρεσιών ζου ζα-

■ρεχοντα: ζρος τους ασφα/.ισμένους εξαρτάται σε σημαντιχό 6αΞ- 
μό αζό την εζσγγελματιχή συγκρότηση χαι την οικονομική 
συμπεριφορά των ζροσώζων ζου διαμεσολαβούν μετααύ ασφαλι- 
;όμ ενων 7.α: ασφαλιστικών εζιχειρήσεων για τη σύναψη συμ
βάσεων ιδιωτιχ.ής ασοάλισης. Στα ζρόσωζα αυτά αν2φέρε- 
ται το ζρώτ: τμήμα του νομοσχέδιου (άρΞρα 1—21).

-Όζω: κά-Si εμζορίσ.ή ζράξη έτσι χαι η ζραχτόρευση α
σφαλιστικών εργασιών αποτε/υεί διαμεσολαβητή, με τη/ εορύ- 
τερη έννοια του όρου για την χυσ-λοφορία αγα-ύών χαι υζη- 
ρεσιών. Με τον όρο «οιαμεσολαίούντες». ζου χρησιμοποιείται 
χαι διε-όνώς ( Οδηγία 92/1977 της ΕΌΚ «ζερ: των ζροσώζων 
ζου διαμεσολαβούν στην ασράλιση»). ορίζονται όλα τα χρό- 
σωζα στα οζοία αναφέρεται το νομοσχέδιο.

Στη χώρα μας η ζρώτη ζρσσζάΞεια νομοθετικής ρύΞμισης 
του χώρου των διαμεσο/.αίούντων στις ασφαλίσεις έγινε με το 
ν.δ. 4G0/IS70 «ζερ: ιδιωτιχής εζιχειρήσεως ασφαλίσιως» 
(άρ-όρα 25 μέχρι 281. Σσαιζός των ρυΞμίσεων του ν.δ. 
400/1S70 ήτα-/ V2 χα-όορισ-SoM ο: υποχρεώσεις χαι τα 2rxai- 
ώματα των ασφαλιστικών ζραχτόρων χαι των ασφαλείομεσι- 
τών χα-ύώς χαι τα αζαιτούμενα ζροσόντα για την άσχηση των 
εζαγγε/μετων α.ζών. Γρήγορα όμως διαζιστώ-όηχε -ότι οι 
ατέλειες 7.αι αντιφάσεις των ρυθμίσεων αυτών όχι μόνο ίεν 
σρνετελ',σαν .στην εξυγίανση χαι χ;άζτυξη του χώρου των 3ta- 
μεσολαβούντων στην ασφαλιστική αγορά, αλλά ζεριέζλεξαν ζε- 
ρισσοτερο τσ· υφιστάμενη χατάσταση. Συγκεκριμένα. ενώ ο 
νόμος -όεωρέύσ· τον ζράχτορα σαν ανώτερο διχιεσολαβητιχό 
ζαράγοντα σε σχέση με τον ασφαλειομεσίτη. χα-ύόρισε μια σει
ρά προϋποθέσεων για την άσχηση του εζχγγέλματος του ασφα- 
λειομεσίτη χαι χαμία ζροϋζόΞεση γα ση/ άσχημη του εζαγ
γέλματος του ζράν.τορα. Σαν συνέπεια της ρύόμ'σης αυτής χαι 
εζειδή ο: ζρομή-ύειες των ζραχτόρων χ.α-5ορίσ·5ηχαν σε υψηλό
τερο εζίζεοο αζό τις ζρομή-όειες των ασφαλειεμεσιτών, όλοι 
σχεδόν οι δ:α;ιεσολαίούντες στην ασφαλιστίχή αγορά έζαιρναν 
τις ζρομή-όειες του Π ράχτορα. με αζοτέ/νΓσμα την αύξηση του

χόστους της ασφάλισης χα: την χατάλυΟη χά-όε εζαγγελ- 
ματιχής διάχρισης χα: δεοντολογίας.

Με το ζροτεινόμενο '/οαντγϋ-.ο .ριτόμίζεται λεπτομερώς, για 
ζρωτη ςορά. το νομιχό χαόεστώς ζου ϊεέζει τις διάφορες 
χασηγορίες διαμεσολαβούν των στην ασφαλισττχή αγορά (α- 
σφαλιστιχοι ζράχτορες. zap αγωγοί ατσφαύ.ίσεων. ασφαλιστι- 
7.0: υζάλληλο: ί 7.α: χα-ύορίζονται οι όροι 7.α: οι ζροϋζοάέ- 
σεις άσχησης του εζαγγέλματός τους. Οριοόετούντα: σαφώς 
ο: διάφορες χατηγορίες διαμεσολαόουντων ριίόαίζοντα; οι σχέ
σεις τους ·ΐί τις ασφαλιστιχές εταιρείες ζου αντιζροσωζεύουν 
χαι -όεσζίζεντα: όργανα ζου τους zap έχουν τις άδειες για την 
άσχηση του εζαγγέλματός τους. Π ροίλέζεται, τέλος, με την 
έχδιση ζ.δ. ο λεζτομερής χα-όορισμός των σχέσεων μεταξύ 
διαμεσολαβούν των 7.α: μεταξύ αετών χαι των ασφαλιστικών 
εταιριών κα-όως χα: η έκδοση Λεοντολογιν.ού Κώδικα Συ- 
μζερ'.φοράς των διαμεσελαβούντων στην ασφαλιστική αγορά, 
με σχοζό την εξυγίανσή της.

Στην κατάρτιση του ζροτεινόυενου νομοσχέδιου, ζέρα αζό 
τις εμζειρίες ζου έχουν ληφ-ύεί υζόψη αζό την εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομο-όεσίας στη χώρα μας χαι των αντίστοιχων 
νομο-ύεσιών των αναζτυγμένων ασφαλιστικών αγορών της Ευ- 
ρώζης και της Αμερικής, έγινε ζροσζάόεια για μερ'·*·ή evap- 
μόνισή του με την Οδηγία 92/1977 της ΕΟΚ. η σζοία ζεριέχει 
μεταβατικά, κυρίως, μέτρα για τις δραστηριότητες του ζρά- 
κτοφα και το. ασφαλομεσίτη στα ζλαίσια εφαρμογής της ελευ- 
-όερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας ζαροχής υζηρεσιών.

. Β. Το δεύτερο τμήμα του νομοσχεδίου α·Λαφ·έρετα: στη σύ
σταση σώυατος ζραγματογνωμόνων για τροχαία ατυχήματα.

Η κ,ατακ,όρυφη αύξηση του αριθμού των κυχλοφορούντων 
αυτον.ινήτων 7.ατά τα τελευταίσ χρόνια, ζαρά τα δραστικά 
μέτρα ζου χστά καιρούς ζάρ-όηχ,αν. οδήγησε σε σημαντική 
αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρές κοινων:7.έ; συ- 
νέζειες. αλλά χαι με εζιζτώσεις στην ε-ύνική οικονομία.

Για να αρ·ύε: η κοινωνική ανασφάλεια των εμζλεχομέ- 
νων σε τροχαία ατυχήματα, για να αζοσυμφορηόούν τα δικα
στήρια αζό τις χιλιάδες υζο-Sεσείς τροχαίων αζοζημιώσεων και 
για να αζοχατασταόεί το κύρος χαι ο εζιχειρηματιχός ορ
θολογισμός των ασφαλιστικών εταιριών. Ξεσχίζεται με το 
νομοσχέδιο τούτο ένα μηχανισμός άμεσου και κατά τεκμήριο, 
αντικειμενικού καθορισμού του ύψους της ζημιάς ζου ζροκα- 
λείτα: αζό τα τροχαία ατυχήματα.

Η αδιάβλητη έκ-3εση ζραγματογνωμοσύνης. εξοζλισμένη με 
το κύρος του ειδικού, δημόσιου χαρακτήρα, οργάνου, ζαρέχε: 
τη δυνατότητα στον ζηαιωΞίντα. χωρίς ή με ελάχιστη οικονο- 
μτκή του εζιίάριτνση. για «τζ: 'ίσους όρουη» διαζραγμάτευση 
μι την ασφαλιστική εταιρία. Το διαζραγματευτιχό, χρονο- 
6όρο και ζολυίάζανο (για τον ζαΞόντα) ζλεσ/έκτημα των α
σφαλιστικών εταιριών, μέσω της ιδιωτικής ζραγματογνωμ·>- 
σύνης ζου οφαρμόζεται σήεερα. ζεριορίζεται.

Η κοινοονικ.ή σημασία ενίσχυσης της διαζραγματευτικά α- 
σΞενέστερης ζλευράς (ζηκιωΞέντος) έντ·/τ: της οργανωμένης 
ασφαλιστικής εταιρίας έχει -ευρύτερες εξυγιαντικές κοινωνι
κός κα: οικονομικές συνέχειες και εζισης, συνέζχιες ευεργε
τικές στο όλο σύστημα μέσων και διαδικασιών ζου -οδηγούν 
στη·/ αζοκατάσταση της ζημίας μέσω της αζοζηυ.ίωσης.

• 'Οσον αφορά το σκόζιμο της χρήσιμοζοίησης Ξεσμο-όετημό- 
νων οργάνων εκτίμησης ζημιών, η αντίληψη zoo διέζει το νο
μοσχέδιο εξισορροπεί δύο διάφορος στη/ πολιτική και κοινωνι
κή τους υζότταστ αρχές. Τη/ ελευΞερία επιλογής ζου δικαι
ούται το άτομο κ.α: την παρέμβαση της πολιτείας εκεί όπου 
η ελευΞερία της επιλογής εξασΞενοί αζό την κοινωνική ή 
οικονομική ανισότητα.

Για τούτο το νομοσχέδιο επιβάλλει την υποχρεωτική προσ
φυγή στους ειδικούς ζραγματογνώμονες μόνο για -σοβαρές δια
φορές. όπου και η διαπραγματευτική ανισότητα των μερών 
Ξέτε: σε κίνδυνο τα συμφέροντα του ασθενέστερου. c ,

-Η ανάγκη ταχείας συλλογής όλων των απαραίτητων στοι
χείων αζό τους ειδικούς ζραγματογνώμονες. οδήγησε στην πα
ροχή δικαιώματος σε χυτούς να παίρνουν στοιχεία αζό Δημό-
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•Λ*ς -~'Ά?χίζ. όπού''«ντό etvai αναγχβίο. κατά παρέκκλιση 
από κανόνες της Ποινικής Δικονομίας. όχι άαως χωρίς να 
υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν δα υπάρξει e παραμικρός κλο
νισμός των αρχών "°·' ι’χύοντος ποινικού οικονομικού συστή- 
|Μ5τος.·':τ· \

Γ. Τέλος στο τρίτο τμήμα τον νομοσχεδίου ρυδμίζσνται ει
δικά δέματα ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο σσυά/.'.σης 
αστικής ευδύνης για τροχαίο ατυχήματα.

.Ειδικότερα: στο πρώτο κεφάλαιο (άρδρα 41—46) περιέ- 
χονται ρυδμίσε ; γενικού περιεχομένου με τις οποίες επέρ- 
χοντ2: τροποποιήσεις, συμπληρώσεις xai -αντικαταστάσεις ο
ρισμένων γενικών διατάξεων του ν. 489. 1976 «Περί υποχρεω
τικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευόύ/ης. Αατό επειδή -/.ατά την εφαρμογή του ν. 489/1976 
προέκυ-ψαν δέματα όπως r, ασφάλιση των επιί αινόντωμ, γ; με
ταβολή κυριότητας του οχήματος, παραβάσ.ις εχ μέρους των 
ιδιοκτητών αυτοκινήτων των εχ του νόμου υπσχρεώσεών τους 
γ:·3 ασφάλιση τον αυτοκινήτου ή για δήλωση του ατυχή
ματος. των οποίων την ρύδμιση είτε δεν είχε προβλεψει ο 
νομοδέτης, είτε ο: σχετικές προβλέψεις εεν κάλυπταν απόλυτα 
τα συγκεκριμένα προβλήματα. .

• Κατά συνέπεια κρίδηκε επιβεβλημένη η συμπλήρωση ή 
η αντικατάσταση ορισμένων άρδρων με στόχο την πλήρωση 
κενών χα: τη ρητή διατύπωση διατάξεων χατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται πληρέστερα ο τρίτος ζηαιωδείς σε τροχαίο α
τύχημα υπέρ του -οποίου έχει καδιερωδεί ο δεσμός της υπο
χρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου. :

" Σίτε δεύτερο κεφάλαιο (άρδρα 47—52) περιλαμβάνονται ει
δικές διατάξεις που προβλέπουν τα της λειτουργίας'στη χ«Κ 
ρα μας του Γραφείου Διεδνούς Ασφάλισης που δα είναι αρμό
διο για την έκδοση των σχετικών Π ιετοτ.υιητ'.χων Ασφάλι
σης IΠ ράσινες -Κάρτες). · · * ·.*··'' ' ~ *

' II. Α. Το πρώτο τμήμα του νομοσχεδίου αφορά τη διοψεε- 
σολάβηση στις συμβάσεις ιϊιωτιχής ασφάλισης χα: αποτελεί- 
ται από 3 κεφάλαια που περιλαμβάνουν τα άρδρα 1—21: ;.'-

Ειδιχότερα: *.

Το άρδρο 1 ορίζει ρητά τις χατηγορίες των προσώπων 
που-μπορούν να διάμεσο λαβσύν στη σύναψη ασφαλιστικών συμ
βάσεων. . .· ..
- Με το άρδρο 2 δεσπίζεται, οριοδετείται χα: αναγνωρίζε- 
τα: το επάγγελμα του ασφαλιστίχού πράχτορα σαν ελεΰδερο 
χα·. ανεξάρτητο εμπορικό επάγγελμα, επικουρικό του ασφα- 
λιστή. -

Με το άρδρο 3 επιτυγχάνεται η κατοχύρωση του επαγγέλ
ματος του πράχτορα. ο χρατιχός έλεγχοί, αλλά χα: η
προστασία αυτού, όπως συμβαίνει με τα άλλα ελεύδερα επαγ
γέλματα. Επίσης, εισάγετα: το απαραίτητο στοιχείο της δη
μοσιότητας (καταχώριση σε σχετιχό Μητρώο, 'Αδεια Άσχη- 
σης Επαγγέλματος).

Με το άρδρο 4 παράγραφοι 1 χαι 2, επιϊιώχετα: η με
γαλύτερη προστασία των ασφαλιζομένων από πράχτορες που 
ενεργούν χωρίς να έχουν τυ νόμιμα προσόντα ή που δεν έχουν 
πραχτοριχή σύμβαση με χσφαλιστ:χή Εταιρεία. Π ροβλέπο- 
νται χυρώσεις για όσους χρησιμοποιούν πράχτορες που δεν 
έχουν τις απαιτούαενες προύποδέσεις. Με την παράγραφο 3 
του ίδιου άρδρου αναγνωρίζεται μια οιεδνώς γνωστή πραχτο- 
ριαχή πραχτιχή. η οποία στην Ελλάδα προβλεπόταν όχι στο 
ν.δ. 400/1970 αλλά στο άρδρο 3 ταυ β.ϊ. 503/1972 «περί
δικαιωμάτων χαι υποχρεώσεων Γενιχών Πραχτόρων. Πρα
κτόρων χα; Ασφαλειομεσιτών». Με την παράγραφο 4 ρυδ- 
μίζετα: για πρώτη φορά νομ,οδετιχά το ζήτημα της αποζημίω
σης σε περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση χαταγγείλε: 
τη σύμβασή της με τον πράχτορα. Τέλος στην παράγραφο 5 
του ίδιου άρδρου ορίζεται ότι για κάδε μεταφορά από πρά
χτορα .ασφαλιστηρίου συμβολαίου από εταιρεία σε εταιρεία 
απαιτείται η έγγραφη συνέναιση του ασφαλισμένου. Με τη ρόδ- 
μιση αυτή επιδιώκεται η καλύτερη προστασία των συμφερό
ντων του ασφαλισμένου.

Στο άρδρο 6 του νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση Επΰ· 
τροπών Π ρακτόρων t σε πέντε πόλεις της χώρας όπου επιτρέ
πεται η εγχατάσταση ασφαλιστικών επιχειρήσεων) ο; οποίες 
δα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των προύποδέσεων για τη 
χορήγηση άδειας και καταχώρισης στα Μητρώα Πραχτόρων. 
Στις επ τροπές αυτές συμμετέχουν ισοδύναμα η Εποπτεύουσα 
Αρχή, ο: πράχτορες χαι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Με υπουρ
γική απόφαση δα χαδοριστεί η χατά τόπο αρμοδιότητα των 
Επιτροπών χαι ο τρόπος λειτουργίας τους.

Με το άρδρο 6 εισάγετα: ο αναγκαίος δεσμός της τηρή- 
σεως Μητρώου Πραχτόρων. για να γίνει δυνατός ο έλεγχος 
των πραχτόρων που εργάζονται νόμιμα, καδώς χα: των ασφα
λιστικών επιχειρήσεων τις οποίες πρακτορεύουν.

Στο άρδρο 7 ορίζονται οι προύποδέσεις για τη χορήγηση 
άδειας -ασκήσεως επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα. 
Κατ’ αρχήν ορίζονται ο: ποιοτικές προύποδέσεις. οι οποίες 
αφορούν στη μη ποινική καταδίκη, αλλά και στη μόρφωση 
(τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου) . Α- 
κολουδούν οι προύποδέσεις εμπειρίας και ήδους. Ο: προ υποδέ
σεις εμπειρικών γνώσεων είναι σχεδόν ο; ίδιες με αυτές τις 
οποίες δέτε: η Οδηγία 92/1977 της ΕΟΚ για την άσκηση 
του επαγγέλματος του -ασφαλιστικού πράχτορα στα κράτη— 
μέλη της EQK. -Κρίδηχε όμως σκόπιμο στις παραπάνω 
προύποδέσεις' να προστεδεί χα: ένα ελάχιστο όριο ετήσιας πα
ραγωγής ασφαλίστρων (που δα αναπροσαρμόζεται με υπουργι
κή απόφαση) για τους παραγωγούς ασφαλίσεων και τους ασφα
λιστικούς υπαλλήλους που επιδυμούν να γίνουν ασφαλιστικοί 
πράκτορες. Με τη ρύδμιση αυτή επιτυγχάνεται η γρήγορη 
εξυγίανση του χώρου των διαμεσολαβούντων στις ασφαλιστικές 
εργασίες όπου όλο: σχεδόν ο: διαμεσολαίούντες έχουν σήμερα 
«ονομασδεί» πράκτορες (6λ. και πρώτο μέρος της παρούσας 
Έκδοσης). Επιπλέον, έχει υπολογισδε! ότι το απαιτούμενο 
ελάχιστο όριο παραγωγής (δ.000.000 δρχ.) δα αποφέρε: στον 
πράκτορα ένα ετήσιο εισόδημα που δα του επιτρέπει να 
ασκεί το επάγγελμά του κατ' αποκλειστικότητα όπως απαι
τεί το άρδρο 2 του νομοσχεδίου. Τέλος, προβλέπεται ότι γιά 
τη λήψη άδειας οι υποψήφιοι πράκτορες δα πρέπει να έχουν 
επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις που διενεργούν οι κατά τό
πους Επιτροπές Π ρακτόρων. Ο: παραπάνω προύποδέσεις κρί- 
νοντ-αι αναγκαίες για την αναβάδμίση του δεσμού του ασφα
λιστικού πράκτορα.

Το άρδρο 8 του νομοσχεδίου αναφέρετα: στα έγγραφα που 
πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για να αποδείξουν 
ότι πληρούν τις προύποδέσεις του άρδρου 7 του νομοσχεδίου!

Το άρδρο 9 του νομοσχεδίου αναφέρει τις ιδιότητες που εί
ναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα.

Με το άρδρο 10 του νομοσχεδίου λαμβάνοντα: μέτρα για 
τσς ασ-φαλιστικής πρακτορt-ακές εταμείες. ώστε να εξα
σφαλίζεται η διαχείρησή τους από πρόσωπα τα Οποία είναι 
καταχωρημένα στο Μητρώο Π ρακτόρων. Για το λόγο αυτό 
προβλέπεται ότι: α) για τις προσωπικές εταιρείες ό/.ο: ο: 
εταίροι είναι καταχωρημίνο: πράκτορες, β) για τις εταιρείες 
περιωρισμένης ευδύνης όλο: οι διαχειριστές είναι καταχωρη- 
μένο: πράκτορες και γ) για τις ανώνυμες εταιρείες η πλειο- 
ψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι καταχω- 
ρημένο: πράκτορες. Παράλληλα προβλέπεται ότι οι αποφά
σεις του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης πρακτοριακής 
εταιρείας λαμβάνοντα: με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να μην υπάρ- 
χεΓ-ϊυνατότητα 7>ήψης απόφασης χωρίς τη σύμπραξη των πρα- 
κτόρων-μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Με το άρδρο 11 του νομοσχέδιου εισάγετα: υποχρεωτικό 
στάδιο προσφυγής στον Υπουργό Εμπορίου κατά των οτποφα- 
σεων των Επιτροπών Π ρακτόρων πριν από την προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας.

Στόχος της ρ-ύδμισης αυτής είναι η μείωση τστ- αριδαοό 
των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Στο άρδρο 12 του νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτι
κή επαγγελματική -εγκατάσταση του πράχτορα. με σκοπο 
την καλύτερη κατοχύρωση του -επαγγέλματος.
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Στο άρ-δρο 13 τευ νομοσχεδίου προδλέπετα: η ανανέωση 
της άδειας του πράκτορα κάδε τριετία. Αντο δεωρείται απα- 
οαίτητο ~·.ατί ο: κανόνες rev ρυδμίζουν την είσοδο του πρά
κτορα στο επάγγελμα -δα είχχ; περιωρισμένη σημασία. εάν δεν 
υπήρχχ; παράλληκα κανόνες για την άσκηση τον εχαγνεΑ- 
ματες και την περιοδική επανάχριση των πραχτόμων.

Στο άο-δρο 14 τον νομοσχεδίου προβλέπετα: η δυνατότητα 
προσωρινής ή οριστικής χ/άχληση; της άδειας πράκτορα. 
Αχό τη στιγμή χον η άδεια αναχλη-δεί χμετάχλητα ο πρά
κτορα: όιαχοασετα: απο το Μητρώο Πρακτόρων. Στις περι
πτώσεις ανάκλησης της άδειας πράκτορα χον είναι εταίρος ή 
διαχειριστής πρακτοριαχής προσωπικής εταιρείας ή εται
ρία- πεοιωρισυένης ευδύνης {αντίστοιχα, ή μέλος διοικητικού 
συχβουλίου ανώνυμης χρακτοριακής εταιρείας, προβλβπετα: η 
υποχσεωτιχή διαγραφή της εταιρείας αχό το Μητρώο Πρα
κτόρων.
Το άο-δοο 15 τον νομοσχεδίου έχει μεταβατικό χαρακτήρα. 

Στο άρ-δρο χυτό προβλέπετα: η διαδικασία λήψης άδε'-ας εξά
σκησης επαγγέλματος και καταχώρισης στο Μητρώο Πρα
κτόρων για τα πρόσωπα που δ-α ασκούν διαμεσολαβητιχές 
ασφαλιστιχές εργασίες όταν -δα ισχύσει ο νόμος χυτός.

Τα άρ-δρα 16 μέχρι 18 τον νομοσχεδίου αφορούν τους πα
ραγωγούς ασφαλίσεων. Αυτοί αποτελούν την κατώτερη βαθμί
δα διαμεσολαβούντων μετά τους ασφαλιστικούς πράκτορες. Ο 
όσες «παραγωγές» είναι δόκιμος στην ασφαλιστική πρακτική 
και είναι συνώνυμος με τον όρο «ασφαλειομεσιτης» τον ν’.δ. 
400/1 £70 (άρ·δρο 27). Ο: ασφαλειομεσίτες τον ν.δ. 400/1970 
δεν χαταργούντα: αλλά μπορούν εφεξής να εργάζονται σαν 
παραγωγοί ασφαλίσεων. -
. Στο άρ-δρο 1'6 τον νομοσχεδίου δίνεται, ο ορισμός τον πα
ραγωγού ασφαλίσεων. Το νέο στοιχείο είναι ότι παρέχεται 
στον παραγωγό η δυνατότητα της είσπραξης ασφαλίστρων, με 
μια επιπλέον προμήθεια. Η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε .στο 
ν.δ. 400Η970 και η έλλειψη χυτή δημιουργούσε σοβαρά προ
βλήματα στην είσπραξη ασφαλίστρων οπς χπομχ/.ρνσμένε; 
επαρχίες αλλά και στις συνοικίες των πόλεων.
- Το άρ-δρο 17 τον νομοσχεδίου αναφέρεται στις προϋποδέσεις

άσκησης τον επαγγέλματος του παραγωγού ασφαλίσεων. Οι δια
τάξεις τον άρθρου αυτού είναι προσαρμοσμένες προς την-Οδη
γία 92/1977 της ΕΟΚ. Τα κατά τόπους Επιμελητήρια δα 
είναι αρμόδια για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέ
σεων χυτών και -δα εκδίδουν και τις σχετικές άδειες άσκη
σης τον επχργέλματος. ...

■' Στο άρ-δρ; 18 τον νομοσχεδίου προίλέπετα: η διαδικασία 
ένταξης στο καινούργιο σύστημα των παραγωγών που -Sa α
σκούν διαμεσολαίητ χές ασφαλιστικές εργασίες όταν δα ισχύ- 
σει ο νόμος. .·...·
- Το άρ-δρο 19 του νομοσχεδίου χ;αφερεταt στο διαμεσολαβη-

τιχό ρόλο των υπαλλήλων των ασφαλιστικών και πραχτορ'.α- 
κών επιχειρήσεων. · .

Τ Ή διατήρηση αυτσύ του τρέκοου διαμεσολάβησης γίνεται κν- 
αίως διότι συντελεί στη μείωση του κόστους της ασφάλισης. 
Τ<οτόχρσ;α. όμως, με τις νέες ρυδμίσεις (οιαμεσολάβηση μό
νο αφού περάσουν τρία χρόνια από την πρόσληψη στην ασφαλι
στική επιχείρηση, ανώτατο όριο ετήσιας παραγωγής ασφαλί
στρων 5.000.000 δρχ.) επιδιώκεται η ευθυγράμμιση ταυ τρό
που αυτού διαμεσολάβησης με το γενικότερο πνεύμα του νομο
σχεδίου.

: Με το άρ-δρο 20 του νομοσχεδίου εισάγεται για πρώτη φορά 
ο :-δεσμός του Συντονιστή Παρχρωγών Ασφαλίσεων Ζωής. Ο 
Συντονιστής στην ουσία δεν παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο. Είναι 
το πρόσωπό που όσισκε;, επιλέγει. εκπαιδεύει και εποπτεύει 
τους παραγωγούς ασφαλίσεων ζωής. Η εισαγωγή του -δεσμού 
χυτού κρί-δηχε σκόπιμη διότι: α) αποτελεί ήδη μία πραγμα
τικότητα για την ασφαλιστική αιγορά όπου όλες σχεδόν ο: 
ασφαλιστικές εταιρείες του Κλάδου Ζωής χρησιμοποιούν τέ- 
τοια πρόσωπα, ρ) όλο: οι φορείς της ασφαλιστικής αγορά; 
σκι.φωνο·.'ν ϊ-Vι ο -δεσμός αυτός είναι ο πλέον αποδοτικός γ-.2 
τη διάδοση των ασφαλίσεων ζωής και γ) η-διε-δνής εμχει- 
τια από τη Λειτουργία του -δεσμού αυτού είναι -δετική.

Τέλος, με τ: άφδτυ 21 του νομοσχεδίου εξουσιοδοτείτσ 
ο Υπουργός Εχπορίου για την έκδοση Προεδρικού Διατάγμα
τος όπου -δα κα-δορίζοντα: τα δικαιώματα και ο: υποχρεώσεις 
των ασφαλιστικών πεχ/.τόρων και των παραγωγών έναντι 
των ασφαλιστικών.επιχειρήσεων και μεταξύ τους, με το οποίο 
δα χντικαταστα-δεί το β.δ. 503/1972 που ισχύει σήτχερα.

Β. Το δεύτερο τμήμα του νομοσχεδίου απαρτίζεται από επτά 
κεφάλαια που περιλαμβάνουν 20 άρ·δρα (22—40) και ανο- 
■φερεται στη*- σύσταση και τη λειτουργία σώματος ειδικών 
πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων (ΣΕΠΤΑ) ..

Ειδικότερα :

Με τα άρ-δρα 22 και 23 ρυδμίζονται τα της σύστασης, 
επωνυμίας και έδρας του ΣΕΠΤΑ. Στην παράγραφο 2 τοσ 
άρ-δρου 23 λαχβάνεται πρόνοια για τη- ίδρυση υποκαταστη
μάτων.

Με τα άρ-δρα 24 και 25 προσδιορίζεται ο σκοπός και οι 
αρχές λειτουργίας του ΣΕΠΤΑ. Στο άρ-δρο 24 ορίζεται ότι 
ο: γνωμοδοτήσεις του ΣΕΠΤΑ -δα καλύπτουν το είδος και την 
έκταση των υλικών ζημιών, κα: σωματικών βλαβών, τις συν- 
-δήκμς του χουχήματος. το βα-δμό τη; αμέλειας των υπαι
τίων και την αποζημίωση που οφείλεται.

Στο άρ-δρο 25 ορίζοντα: οι ϊύο κατηγορίες πραγματογνω
μόνων του ΣΕΠΤΑ που είναι οι Εδικοί Πραγματογνώμονες 
Υλικών Ζηχιών και ο: Ειδικοί Π ραγματογνώμονες Σωμα
τικών Βλαβών. Η εξειδίκευση αυτή δεωρείται απαραίτητη 
λόγω της διαφορετικής φύσης των χ/τιστοιχων κχτηγοριών
ζημιών και τις διαφορετικήν με-δοοολογίας που ακολουθείσαι 
στη; πράξη για την εκτίμηση των ζηχιών αυτών. Επίσης στο
ίδιο αο-φρο κα-δορίζετα: οτι οι πραγματογνωμοσύνες του 
ΣΕΠΤΑ είναι υποχρεωτικές για όλες τις ζημιές που υπερ
βαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Η ρύδμιση αυτή εξυπηρετεί 
και έναιν οπτό τους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου που είναι 
η ταχεία αποζημίωση των ζημιω-δέντων. και βασίζεται στην 
αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότητας που επιβάλλει την 
εξαίρεση των μικρού ύψους ζημιών (για τις οποίες ο διακα
νονισμός είναι εύκολος) αχό τις πραγματογνωμοσύνες του 
ΣΕΠΤΑ, ώστε να δο-δε: στο ΣΕΠΤΑ η δυνατότητα ταχείας 
διεξαγωγής των πραγ-ματογνωμοσυνών στις περιπτώσεις σο
βαρών ζηχιών που χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο διακανονι
σμού. Το παραπάνω όρ'·ο -δα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 
Ο μη κα-δορισμός στο νομοσχέδιο του χρηματικού ορίου για 
το επιτρεπτό αποφυγής πραγματογνωμοσύνη.; δεν ‘ οοείλεται σε 
τάση διόγκωσης του πεδίου νομο-δετικών εξουσιοδοτήσεων αλλά 
στο σύγχρονο πρόβληυ 2 του πληδωρισμού όπως και στην 
ανάγκη να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής κάποιου επιλε- 
γεντος ορίου στις υποδείξεις . από τη; πείρα εοαρμογής .του 
νόμου για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη τελευταία παράγρα
φο του ίδιου άρ-δρου ορίζετχ. ότι ο; ασφαλιστικές εταιρείες 
έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν στο ΣΕΠΤΑ τους σχετικούς 
•φάκελους -για τις αποζημιώσεις που καταβάλλου; χωρίς την 
μεσολάβηση του ΣΕΠΤΑ.

Με τα άρδ;α.26. 27. 28. 29 και 30 ρυδχίζονται -δέματα 
τσυ προσωπικού και του κανονισμού του ΣΕΠΤΑ. Οι πρχγμα- 
πόγνώμσ-Λες του ΣΕΠΤΑ -δα προσλαμβάνονται με σύμβαση ερ
γασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
993/1979 «περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού προσω
πικού του δηχεσίου. των οργχ;ισμών τοπικής αυτοδιοιχήσεως 
και των λο-πών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». Η ρύ- 
-δχιση αυτή -δεωρείται χ;χγχαία διότι στόχος του νομοσχεδίου 
είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου εκτιμητίκού οργά*;ου υψη
λής παραγωγικότητας.
- Η ύπαρξη ασυμβιβάστων, ο προσδιορισμός κωλυμμάτων. ή 

πρόβλεψη εξαίρεσης, χλπ. έγινε κάτω από την πίεση της 
χ;α·χφ·σβήτητης ανάγκης χμεροληψίας των οργάνων του 
ΣΕΠΤΑ και των εγγυήσεων της ορδής και ακριβούς εκτέ- 
;-εσης τοκ; κα-δηκόντων τους. Η πρόβλεψη σύ*;ταξης κανονι- 
σχού χρί-δηκε οινχγκαία. για την ευέλικτη επίλυση πολλών 
-δεν ατών εσωτερικής λειτουργίας και προσωπικού του
ΣΕΠΤΑ. "·

Στα άρ-δρα 31. 32. 33 . 34 και 35 -δε-χο-δετούντα: τα
όργανα διοίκησης και εποπτείας του ΣΕΠΤΑ. Την εποπτείχ
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τον ΣΕΠΤΑ ασκεί το Εζοζτικό Συμβουλεο στο οζok, εκ- 
ζροσωζούνται όλο. οι ενδιαφερόμενοι φορείς: Κράνος—
ασφαλιστικές εταιρείες—καταναλωτές. Την διοίκηση του 
ΣΕΠΤΑ ασκεί το Διοικητικέ Συμίούλτο κ.αι r, Γενική Συ
νέλευση. Τέλος, το Τεχνικέ Γραφείο τον ΣΕΠΤΑ είναι αρ
μόδιο *Ία την κ-ατάστιση των ζροτνζων εζαγγε/,ματικυής δεο- 
ντολογί*;. εκτιμήσεων και εκ.Δέσεων και ελέγχει "V Κ>Δή 
εφαρμογή τους οπτό τους ζραγματογνώμονερ τον ΣΕΠΤΑ.

Το άρΔρο 36 αναφέρεται -τους κόρου; και την οικονομική 
διαχείριση του ΣΕΠΤΑ. Με τι; ρυΔαίσεις χυτές εζιδιώκεται 
η οικονομικά, χυτοδυναμία χχ. αυτοδιαχείριση του ΣΕΠΤΑ.

Στα άρΔρα 37 χαι 38 ρυΔμίζεται ο τρόζος σύνταξης 
ζρσγματογνωμοσύνης χαι η εξώδικη χαι δικαστική χρήση τους. 
Η ζρώτη ζαράγραφος του άρΔρου 37 ζροβλέζει ότι η εκΔεση 
ζραγματογνωμοσύνης για τ'.ς ζερ'ζτωσεις υλιχων ζημιών 
κράζει να σικτάσαεται μέσα σε κεντε εργάσιμες μέρες. ΐ>ώ 
για τις ζεριζτώ'Τΐ:ς σωματικών βλαβών μέσα σε είκοσι μέρες. 
Η μορφή της έκ.Δεσης χαι η μεΔοδολογία των εχ,τιμήσεων 
■5α ορίζονται στον Κανονισμό του ΣΕΠΤΑ. Εκίσης στον 
Κανονισμό -So κερίγράφετα: χαι ο τρόκος κατανομής των 
κραγματογνωμοσυνών στα μέλη του ΣΕΠΤΑ.

Στη δεύτερη καράγραφο του άρΔρου 37 ΔεσμοΔετείτα; ζα- 
ρέχχλιση αζέ τις διατάξεις της Ποινιχής Αιχ.ονομίας όσον α
φορά τους δικαιούμενους να ζητούν έγγραφα ζοινικών δικογρα
φιών χαι στο στάδιο της κροδιχασίας. Συγκεκ,ριμένα. οι κραγμΛ- 
τογνώμονες μζορούν να -ζάρουν, με αίτησή τους, την έκΔεση 
αυτοψίας της Τροχαίας, το σχετικ-ό σχεδιάγραμμα χαι την 
ιατροδικαστική έκΔεση χαι χατά την διάρκεια της ζροανά- 
•/.ρισης χαι ζριν αζέ την χλήση του κατηγορουμένου σε αζο- 
λογίχ. Η ζχρέκκλίιση αυτή Δεωρείται αναγκαία για την γρή
γορη συλλογή στοιχείων αζέ τους ζραγμχτο γνώμονες του 
ΣΕΠΤΑ, ο: οζοίοι στις ζεριζτώσεις χυτές έχουν το κ-αΔήουον 
εχεμήΔειας. · ■ ..... -
... Στις ζαραράφους 3. 4 χαι 3 του άρΔρου 37 ρυΔμίζονται 
Δέματα σχετικά με τον τρόζο υχοβολής στο ΣΕΠΤΑ στοι
χείων σχετικά με το ατύχημα κ» γνωσττζοέητηις της έκ.Δτ- 
σης ζραγαατογνωμοσύνης στους ενδιαφερομένους. Στην ζα
ράγραφο 6 του ίσιου άρΔρου Δεσζίζετα: το ϊιχαίωμα του υζό- 
χρεου ή του δικαιούχου αζοζημίωσης για εζανεχτίμηση των 
υλικών ζημιών ή των σωματικών βλαβών και τον εζαναζροσ- 
διορισμό της αζοζημ.ίωσης ζου οφείλεται γι' αυτές. Αυτός ζου 
ζητά την εζανεχτίμηση -So ζρέζει να ζληρώσει ένα ζαράδολο.

Στις ζχραγράηχυς 1 χαι 2 του άρΔρου 38 ορίζεται η εξώ- 
δικη χαι διχαστική χρήση της έκ.Δεσης ζραγυατογνωμοσύνης η 
οζοΐα αζοτελεί ένα ισχυρό, αλλά όχι αμάχητο, τεκμήριο κα- 
Δορισμού της αζοζημίωσης.

Στις ζαρσγράφους 3 και 4 του άρΔρου 38 Δεσζίζεται η 
υζογρέωση του ενάγοντος για αζώλεια εισοδήματος εξ αιτίας 
αζώ/.ειας ή μείωσης της ζρος εργασία ικανότητας, να χοι- 
νοζσιεί την αγωγή τσυ στον αρμόδιο οικονομικό Έφορο. Η 
σχετική διάταξη δεν έχει, φυσικά, φορολογικούς σκοζούς αλλά 
σκοζεύε: να διευκολύνει τα δικαστήρια στη; εκτίμηση της 
αζοζημίωσης για τους ζαραζάνω λόγους, με τον ζεριορισμό 
της ,ζαρχζλανητικής ζφοβολής υζεφβολικών χαι άτχεσων με 
την ζραγματιχότητα αξιώσεων.

Η ίδια όμως διάταξη, με τον κεριορισμό των αξιώσεων 
στα ζρσγματικά. χασά ζροσέγγιση. εζίζεδα όχι μόνο Δα διευ
κολύνει άλλα και Δα ορΔολογίσε: και Δα εξυγιάνε: ση λει
τουργία των ασφαλιστικών εζ:χειρήσεων οι οζοίες. σήμερα, 
είναι υζοχρεωμένες να μην αγνοούν το ύψος του αιτήματος 
της αγωγής για την αναγχαία ζρόβλεψη των αζοζηκιώσεων 
ζου ζρόκειται με τη λήξη του διχαστικού αγώνα να κατα
βάλλουν.

Στο άρΔρο 39 γίνεται ζρόβλεψη για το διορισμό του ζρώ- 
του Εζοζτικού και Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την εξουσιοδότηση ζου ζητείται με το άρΔρο 40 εζι- 
διώκεται η ρύΔμιση διαφόρων ειδικότερων Δεμάτων, ζητημά
των και ζροβλημάτων ζου Δα ανακύψουν με την έναρξη εφαρ
μογής του νόμου αυτού. Η ειδική ζρόνοια για την έναρξη ισχύος

too νόμου αυτού είναι ατζολύτως ανφγκ-αία για να αζοφευχΔούν 
δικονσπκές ή άλλες δυσλειτουργίες. 'στ

Γ. Το τρίτο τμήμα του νομοσχεδίου α ζο τελεί τα: αζό δύο 
κεφάλαια ζου ζεριλχμβάνουν 1 4 άρΔρσ (άρΔρα 4ί—34) .

Ειδικότερα:

Με το άρΔρο 41 του ζροτεινόμενου Σχεδίου Νόμου κ.α- 
Διερώνεσαι αμάχητο τεκμήριο ότι. τα ζρόσωζα ζου μεταφό- 
ροντα: με όχημα για το οζοίο υζάρχει αζό τον νόμο αζαγό- 
ρευση μεταφοράς ζροσώζων με κόμιστρα μεταφέρονται δωρεάν, 
ώστε να λυΔεί οριστικά το ζρόβλημα της αζόδειξης της 
«εζ" ανταλλάγματι μεταφοράς».. Έτσι Δα εκλείψουν οι αμφι
σβητήσεις αναφορικά με την εξαίρεση αζέ την υζοχρεωτιχή 
ασφάλιση της αστικής ευΔύνης ζρος τους εζιβαίνοντες ζου 
μεταφέρονται δωρεάν ή χαριατιχώς. Με την δεύτερη ζαράγρα
φο του ίδιου άρΔρου γίνεται μία αναγκαία διόρΔωση στην ζα- 
ράγραφο 4 του άρΔρου 6 too ν. 489/1976. Συγκεκριμένα αντι- 
χαΔέστασαι η εσφαλμένη λέξη «ασφάλισμα» με την υρΔή ασφα
λιστικό ζοσό. δώτ: η διάταξη αυτή αναφέρεται στο ανώτατο 
όριο ευΔύνης του ασφαλιστικού (δηλαδή το ασφαλιστικό ζο
σό) χαι όχι σε οζοιαδήζοτε χατά ζερίζτωση ασφαλιστικά, αζο- 
ζημίωση (οη/.αδή το ασφάλισμα) .

Στο άρΔρο 4·2 ζροβ/.έζετα: η διαδικασία συνέχισης ή μη 
τη; ασφάλισης οχήματος στο οζοίο εζήλΔε μεταβολή κυριό
τητας ή κατοχής. Σχετική ζρόβλεψη έχει γίνει ατούς γενι
κούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. ΚρίΔηκε όμως 
σκόζιμο να αζοτελέσει διάταξη στο σώμα του νόμου λόγω των 
συχνών ζροβλημάτων ζου αντίμετώζιζαν στην ζράξη οι ασφα
λιστικές εζιχειρήσεις.

Το άρΔρο 43 ζροβλέζει τα των υζοχρεώσεων του ασφα- 
λισμένου αζεναντι στον ασφαλιστή του για δήλωση του ατυ
χήματος και ζαροχή κ,άΔε συνδρομής κατά τον φιλικέ ή δι
χαστικό διακανονισμέ της ζημιάς. Η διάταξη αυτή .ζε:ρ·:βί- 
χετο στο ν. 489/1976, Όμως κ.ατά την εφαρμογή τσυ νόμου 
η μη δήλωση του ατυχήματος αζοτελεί συνηΔισμένο σαινόμν- 
νο ζου στερεί αζέ την ασφαλιστική εζιχείρηση την ευχέρεια 
διακανονισμού της ζημιάς με τον τρίτο ζημ’·ωΔέντα (ο οζοίος 
συνήΔως εγείρει δσκαστεχή στγωγή κατά τη; ασφαλιστικής 
ε'ζιχείσησης. Γεα τις ζεφιζτώσεις αυτές δίνεται οτον ασσαλι- 
στή το δικαίωμα αναγωγής εις ολόκληρο κατά του κυρίου/ 
του κατόχου ή του οδηγού για τα ζοσά ζοα Δα -καταβάλλει ο 
ασφαλιστής στον τρίτο ζημιωΔέντα εξ αιτίας του μη δηλω- 
Δέντος ατυχήματος. Η ρύΔμιση αυτή κ.ρίΔηκε αναγκ.αίο να 
γίνε: ειδικά για την ζαράβαση της υζοχρέωσης για δήλωση 
του ατυχήματος, ζέραν των άλλων υζοχρεώσεων του ασφαλι
σμένου ζου ,ζαραμένουν έζως έχουν.

Η ρύΔμιση του άρΔροσ 44 υζσχρεώνει τις ασφαλιστικές 
εζιχειρήσεις να εξαντλούν έλα τα μέσα για να ειδοζοιούν τους 
ασφαλισμένους για την εζικε’ίμενη ακύρωση ή αναστολή της 
ασφαλιστικής σύμβασης. Αυτό Δεωρείτα: αζαραίτητο λόγω 
των σοβαρών συνεζειών ζου έχει η έλλειψη της υζοχρεωτικής 
ασφα/.ιστικής κάλυψης τόσο για τα Δύματα των τρσ/αϊων ατυ
χημάτων όσο και για τους υζαίττους των ατυχημάτων αυτών.

Με το άρΔρο 45 καταργείται η ρύΔμιση του άρΔρου 12 
του ν. 480/1976 για την ζοινηοοζοίηση της έλλειψης της υπο
χρεωτικής ασφάλισης για την αστική ευΔύνη αζό την -κυκλο
φορία των αυτοκινήτων. Παράλληλα. Δεσζίζοντα: αυστηρότα
τες διοικητικές ζοινές για τους κυρίους, τους κατόχους ή τους 
οδηγούς ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Έτσι, αντί της ζοινής 
της φυ/κέκιτης ζου ζσόβλεζι ο ν. 489/1976. η νέα ρύΔμιση 
ζροβ'κέζε: την εζιβολή σοβαρού χρηματικού ζρόστιμου και τη; 
αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, της άδειας κυκλο
φορίας και των κρατικών ζινακίδων του οχήματος.

Η ζρεσΔήκη του άρΔρου 46 αζοόλέζε: στον ζεριορισμό της 
ζρακτικ.ής ζου ακ-ολουΔείται αζό τους ασφαλισμένους να μην 
δηλώνουν την ζημιά για να αζοσύγουν τυχόν εζιβαρυνσή τους 
με MAI.US. με αζοτέλεσμα να ταλαιζωρούνται ο: δικαιού
χοι αζοζηαίωσης.

Τα άρΔρα 47 έως 52 του νομοσχεδίου ζροβλέζουν τα τη; 
λειτουργίας σττ, χώρα μας τοφ Γραφείου ΔιεΔνούς Ασφάλισης



~zz -όα είναι αρμόϊιο για την έκϊοση των σχετικών σιστο- 
σοιηιτικων ασφάλ-’.ση·; ·, Π βαβιν*ς Κάρτες).

Στις 14.9.1981 ϊημοσ-.ευτηχε στην Βφημερίοα της Κυ- 
Ιϊ-νττεως το σ.:. 1019. με το οσοίο •σροσοηρμάστηκα'/ ο: όια- 
τάξεις τοο ν. 489/1976 «σερί υσοχρεωτική-ς ασφχλίσεως τη; 
εξ ατυχημάτων αυτοκίνητων αστικής ευ-όύνης». σρο; τις δια

τάσεις της 106/24.4.1972 Οδηγίας του Συ-μόοολίου των Ευρώ
τα:·/, ων Κοινοτήτων, όσως είχε τροσοσοιηόει ασό την 32/430/ 
EUK Οίη·."·2 του Συμόουλίου τη; 19η; Δεχε/όρίου 1972 
Σκ:σός τη; σροσαρμογής η or- η σροσεγγιση των Νομοόε- 
σιών των Κρατών—Μελών σχετικά με την ασφάλιση της αστι
κής ϊυόόνη; ασό την κυκλοφορία των αυτοκινήτων y.ai τον 
έλεγχο τη; υτοχρέωση; γ:2 ασφάλιση χυτής τη; ευόύνης. 
Ειί-.κότετσ με τα ασ-ό;2 9—12 τον σ.ϊ. 1019 χ/τ:κ αό-ίσταν- 
τα: και τροτ.οσοιούντχι τα ά:-ό;α 25—32 του ν.ϊ. 489/1976 
του χνχφέροντχι ττη σύσταση κ.αι λειτουργία του Γραφείου 
Διε-όνούς Ασφάλισης, ενώ με το άρύ·ρο 13 του σ.ί. χ/τικσ- 
νίτταται το άρ-όρο 33 του ν 489 Ί 976 σχετικά με τη συνο
ριακή ασφάλιση. Η έλλειψη ττη χώρα να; του Γραφείου Διε- 
όνούς Ασφάλισης ϊημιουργούσε σροόλήυατα ·ττ:ς τχέτει; 
μα; με ξένε; χώρε; ττο χώρ: τη; κάλυψης τη; αττική; ευ
θύνη; για ατυχήματα αυτοκινήτων με ϊυσμενείς οικονομικέ; 
συν έσειε; για του; Έλληνες σελίτες κ.χόώς και για τους 
αλλοϊ ατούς σου ταξ'ϊεύουν ττη-/ Ελλά;2. Με το ' ΰμοσχέϊιο 
αυτό τροσοσοιούντχι και συμσληρώνοντα: ορισμένε; ϊιατάξεις 
του γ. 489/1976 έτσι όσως ;ιχιορφώόη/.ε με τ; σ.ϊ. 101 9 / 
1981. όσως εσιίάλλετα: ασό την ελληνική σραγματιχότητα 
χωρίς να ϊημίουργείτα: χ/τί-όεση υ.ε τις Βύο Κοινοτικές Ο
δηγίες.

, Με το ορ-όρο· 47 του σχεδίου νόμου καόιερώνετα. η υσ> 
χρεωτική συμμετοχή ττ; Γραρείο όλων των ασφαλιστικών 
εσιχειρήσεων σου ασκού*/ στην Ελλάϊα τον κλάϊο ασφάλισης 
αυτοκινήτων (σαρ. 1) και η έκϊοση του Πιττοσοιητιχοΰ Δ'ε- 
όνού; Ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης ατυ
χημάτων σου ·όα συμόούν τυχόν στο εξωτερικό, ασό αυτοκί
νητα σου σταθμεύουν τυνήόως στην Ελλάϊα (σταρ, 'δ) Οι 
υσοχρεώσεις αυτές των ασφαλιστικών εσ’-χειρήσεων ϊεν σρο- 
όλεσονται ασό το ν. 489/1976. Εσσμένως με το άρ-όρο 47 
αυτού του Νονοσχεϊιου καταργείται ο ϊυνητικό; χαρακτήρας 
τόσο της συμμετοχή; των ασφαλιστικών εσιχειρήσεων στο Γρα- 
οείο Διε-όνούς Ασφάλισης, όσο και της χορήγησης ε'-ϊικής 
άδεια; σου σρόόλεσε το άρ-όρο 27 του ν. 489/1976,
Εσίσης εκλείσε: και η σε σχέση με τις ελληνικές ασφαλι
στικές εσιμειρήσει; ίιάοορη μεταχείριση των εγκατεστημένων 
στην Ελλάϊα αλλοϊασών ασςαλιστικών εσιχειρήσεων σου με 
το ίσιο άρ-όρο είχαν το ϊικαίωνα έκϊοσης Πιστοσοιητικών 
Διε-όνούς Ασφάλισης, μέσω των μητρικών ασφαλιστικών εσι- 
χειρήσεων, ενώ ϊεν ε-όεωρούντο μέλη του Ελληνικού Γραφείου 
Ασφάλισης και εσομενως ήταν ασαλ/.αγμένες ασό τις υσοχρε- 
ωτεις σου σρόόλεσε ο Νόμο; για T2 μέλη.

•Στο άρ-όρο 48 σεριγράοεται c ασφαλιττικός μηχανισμό; του 
Γραφείου Διε-όνούς Ασφάλισης. Ο μηχανισμό; συτός ασστελεί 
τη·/ συνιστωμένη τω·/ ασόψεων όλων των εν εισφερόμενων με
ρών. Η έλλειψη τη; ϊυνατότητας συγκερασμού των ίιαφορε- 
τικων ασοψεων ήτα-/ ο κύριος λόγο; για την ασοτυχία όλων 
των σροηγουαενων σροσσα-ό-εεών για τη/ δημιουργία του Γρα- 
φειου Διε-όνούς Ασφάλισης. Με δάση τον σροτεΐνόμενο ασφα- 
λι-στσ/.ό μη-/χ/:σμό. κάό-ε εταιρεία -όα είναι υσβχραωμένη να κα- 
λύστει 7η/ιέ; ασό Πράσινες Κάρτες μέχρι τα εκάττοτε ισχύ- 
οντσ ελάχιστα όρ'α ασφαλιστικής κάλυψης στην 'Ελλάϊα (για 
το 1985 τα όρια αυτά είναι 500.000 ϊρχ. για υλικές ζημιές 
και 1.500.000 ϊρχ. για σωματικές ϊλάίε;)

Για σεσά ζημιών σάνω ασό τα ελάχιστα όρια υσεύόυνο -0σ 
είναι το Γραφείο, το οσοίο στην σερίστωση χυτή -όα α-οτε- 
λε: κσινσσραξ 12 όλων τι>)ν ασφαλιστικών εταιρειών σου ασκούν 
τον κλάϊο ασφάλισης αυτοκινήτου. ‘Εσίσης. σροϊλέσετα: ότι 
τα μέλη του Γραφείου είναι αλληλεγγύως εσεύ-όυνα για ζη
μιές σου ϊεν σληρώνοντσ: ασό μία ασφαλιστική εσιχείρηση.

'Με το άρ-όρο 49 σου σχεϊίου νόμου καταργείτα: η σ2- ’ 
ρχγραφο; ! του άρόρου 30 για να μη μσορε: ο ασφαλιστής

να κάνει εσιλογή μεταξύ των ασφαλισμένων του σου ζητουν 
την έκδοση Πράσινης Καρτας. Ο ασφαλιστής -όα μσορει να 
αρνη-όεί την ασφάλ-ση μόνο -/.ατά την αρχική αίτηση για ασφά
λιση (για την κυκλοφορία μέσα στην Ελλάϊα ; οσότε ·&2 ακ-ο- 
λοόειτα: η ϊΐΛΪικασία του άσ-όρου 4. σααα—;αοος 2 του ν.
489/1976.
Το άρ-όρο 50 ^σαράγραφοι 1—3^ σραγματεύετα: τσ σχε- 
τικ.ά με τα όργανα ϊιοίκησης του Γραοειου. σου είναι η Συνέ
λευση των μελών και η Διαχειριστική Επτρ&σή. Για την λει
τουργία των οργάνων αυτών ισχύουν ανάλογα ο: ϊιαταξεις 
των άρ-όρων 20 και 21 του ν. 489/1976.

Ο: σαρ άγραφοι 4 -και 5 του άρ-όρου 50 του σχεϊίου νό
μου αναφέροντα: στη ϊηυιουργία ενός σάγι&υ κεφαλαίου το 
οσοίο όα εξυσηρετεί 1) τις ανάγκ-ες άμεσου ϊιακ.ανονισμού 
των ζημιών σου -όα ασοτελούν οιε-όνείς υσοχρεώσεις του Γρα
φείου (υσοχρεώσεις σρος τα ασόλοισα Γραφεία Διε-όνούς Ασφά
λισης). 2 τα έξοϊα ίϊρυσης και λειτουργίας του Γραφείου 
και 3) την κάλυψη των ασοκλίσεων των σρογματ'-κών ασό τις 
σροϊλεσόυενες ζημιές.

Με τα άρ-όρα 51 και 52 αντικα-όίστανται τα άρόρα 34 
και 35 του ·/. 489/1976 γΐ2τ: τύκφωνα με το σχέϊιο νόμου την 
ιίιότητα του ασφαλιστή στις συνοριακές ασφαλίσεις έχε; το 
Γραφείο Διε-όνούς Ασφάλισης o'/τι του ΕσικΟυρίκού Κεφαλαίου 
σου σρόόλεσε ο ν. 489/1976.

Τέλος με το άρ-όρο 53 εξουσιοδοτείται ο Υσουργό; Εμ- 
σορίου να σροόει στην κωϊικοσοίηση όλων των ϊ-.ατάξεων σου 
τροσοσχ/ίτρσζν ή ανμσλήρωσζν τον ν. 489/1976 και στη ;ιοκό;- 
φωση ενός ενιαίου κειμένου νόμου σου -Sa σεριλαμόανει κά-3ε 
ρύ-όμιση σχετική ,·εε την ασφάλιση τη; αστικής ευ-όύνης ασό 
αυτοκ.ινητικά ατυχήματα.

Τέλ-ος στο άρ-όρο 54 ορίζσ/τα: τόσο ο: ϊιατάξεις του νό
μου σου -όα ισχύσουν ασό την ϊημοσίευσή τοο στη*/ Βφημερίϊα 
της Κυόερνήσεως. όσ; κ.α: αυτές σου ·&ο ισχύσουν έξι. μήνες 
μετά την έκϊοοή τοο. _ . .. ...

• ’ Α-όήνα. 22 Αυγούστου 1985

Ο: Τσουργο!
•Εσωτερικών

Προεϊρϊα; της ·Κι/όέρνησης και 'Δημόσιας Τάξης
Α. ΤΓΟΧΑΤΖΟΠΟΤΑΟΣ . ΑΓΑΜ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

•Δικά οσύνης Οικονομικών
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΉΣ - - - ΔΗ.Μ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

'Μεταφορών
Εασοοίου και Εσικοινωνιών

νικος' ακριτιδης γεωργ. π απ αδημήτριου

•ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΊΆΓΕΝΕΣ 
' -· ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Τ.ρ-οσοσοιούμενες ϊοατάξεις τον ν.ϊ. 400/1979 (ΦΕΙν Α'
10/1970' «σε;ί Ιδιωτικής Εσιχε-.τήτεως Ασοαλίσεως ι
w του ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α' 331/1976': «σερί
χρεωτιχής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων 

αστικής ευ-όύνης». _ . .

I. Τροσυσοιούμενες ϊιατάξεις του ν.ϊ. 400/1970.

Άρ-όρο 25.

1. Εκάστη ασφαλιστική Εταιρία ημεϊασή ή αλλοϊασή ϊύ- 
ναται εσ- όσον εσιόυμεί. να ϊιορίση ένα γενικό-/ σράχτορα 
εϊρεύοντα εις την σόλιν έν-όα η έϊρα της η;εϊασής Εται
ρίας ή του νομίμου αντ'-σροσώσου της cc^'kzctzt.'. Γενικός 
Π ράκ-τωρ ϊύναται να είναι φυσικόν ή νομικόν σρόσωσον το 
οσοίον χ/σλαμίά-ζε: να αντισροσωσεύγ; τη/ ασφαλιστικήν Εται
ρίαν εις ολόκ-ληρον τη/ Ε/.ληνικήν Εσικράτειχ/ όάσει* συμόο- 
λαιογραφικού σληρεξουσίου εγγράφου, αντίγραφο*/ του οσοίου 
υσοίάλλεται εις το Υσο/υργείον Εμστρίου σρος έγκφ-σιν του 
2ιο.ρισμού του.

2. Τα ϊικριίώματα. α·. υσοχρεώσεις και εν γέ/ti η έκτα- 
σις τω*/ αρμοί::τήτων του Γσ/'.κού Π ράκττρσς. εσί τη; ορ-. 
γχ/ώσεω;. αναζητήσεως και συνάψεως ασφαλίσεων, ϊέον όσως
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κάδορίζωνται δια του συμβολα:ογρ αρ ικού πληρεξουσίου του 
διορισμού το». -
- 3. Δ>’ αποράσεως το» Υπουργού Εμποοίου καδορέζουται c 
χρόνος χ» ο τρόπος αποέόσεως λογαρεασμού επί της εν γέ- 
νευ. χρηματικής διαχειρίσεως το» Γενικού Πράχτορος προς 
την εταιρίαν ή τον νόμιμον αντιπρόσωπόν.

4. Η ιδιότης τ» Γενικού Πράχτορος είναι ασυμβίβαστος 
-ρος την ιδιότητα μέλους το» Διοικητικού Συμβουλίου ή Γε
νικού Διειυδυν τού ή Δ-εευδονταύ ή εκπροσώπου της ημεδαπής 
ασφαλιστικής εταιρίας ττ,ν οποίαν πρόκειται να πρακτόρευση.

Άρδρο 26.

1. Πράχτωρ θεωρείται παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, 
το οποίον αντιπροσωπεύει ασφαλιστικήν εταιρίαν εις ωρκτμέ- 
νην -περιφέρει α-, της Ελληνικής Επικεάτειαις οριζόμενο» υπ; 
αυτής ή του νομάχου αντιπροσώπου της αλλοδαπής ασφαλι
στικής εταιρείας ή υπό του εξουσιοδοτούμενου ιερός τούτο Γε
νικού Πράχτορος αυτών ί: εγγράφου συμβάσεως. αντίγραφου 
ττ,ς οποίας υποβάλλεται εις το Υπουργείου Εμπορίου.

Εις την σύμβασιν καδορίζονται τα δικαιώματα χαι αι υπο
χρεώσεις τούτου έναντι ττ,ς εταιρίας.

2. Ο πράχτωρ υποχρεούτα: όπως το βραδύτερου εις το 
τέλος έκαστου τριμήνου αποδίίη εις ττ,ν ασφαλιστικήν εται
ρίαν ή τον Γενικόν Πράχτορα αυτής λογαριασμόν ττ,ς διά
γει ρίσεώς του. καταβ άλλων εις αυτούς τον πλεόνασμα.

'Αρδρο 27.

' ί. Ασραλειομεσίτης (παραγωγός) δεωρείτα: τον ρυσιχόν 
προσώπου μεσολαβούν μεταξύ ασφαλιζομένου χαι ασφαλιστι- 
χής εταιρίας ή των πρακτόρων αυτής δια την σνναψιν της 
ασραλίσεως.
’ Ούτος όεν έχει δικαίωμα υπογρ>αφής ασφαλιστηρίων ούτε 
εισπραξεως ασφαλίστρων. At μεταξύ ασφαλιστικής επιχειρή- 
σεως χαι ασραλειομεσίτου σχέσεις ρυθμίζονται δια συμβά- 
σεως. οι' τ,ς καδορίζεται χαι ο τρόπος αμοιβής αυτού. Πλην 
ττ,ς περιπτώσεως χαταγγελίας ττ,ς συμβάσεως δεν επιτρέπε
ται η τροποποίησις των όρων' αυτής προ ττ,ς παρελεύσεως 
έτους από ττ,ς συνάψ-εώς της.
-- 2. Δια την άσχησιν του επαγγέλματος του ασφαλει ομοσί
του απαιτείται η συνδρομή των κάτωδ: προϋποθέσεων:

α) Να τυγχάνη Ελλην υπήχοος ή αλλοδαπός μεν αλλά 
Έλλη·; το γένος χαι V2 έχη συμπεπληρωμένον το 18ον έτος 
ττ,ς ηλιχίας του.

β) Na χέχττ,τα: γραμματικός γνώσεις τουλάχιστον δουτέ- 
ρας τασεως επατααιου Γυμνάσιου ή Σχολαρχείου ή αντιστοί- 
5i°rj τάσεως Δημοσίας Εμπορικής Σχολής. Εξαιρετιχώς ο; 
χατά την δημοσίευσιν του παρόντος Ν. Διατάγματος ασχού- 
ντες από τριετίας τουλάχιστον το επάγγελμα του ασσαλειο- 
μεσιτου. τεν υπάγονται εις τον περιορισμόν ττ,ς διατάξεως 
τούτης.

γ ! Να μη διατελή εις Χ2τάστασιν πτωχεύσεως.
3) Να μην έχη καταδ’.κασδή χατά τα; διατάξεις της 

~αρ. 2 του άρδρου 28 του παρόντος.
ε) Να μη τυγχάνη υπάλληλος δηυόσιος. ϊημοττχός. κοινυ- 

"!Χ°;· νομικού προσώπου Δημοσίου Διχαίου. τραπεζιχοό ή πι
στωτικού ιδρύματος.

Να εχη χαταχωρισε: το ονοματεπωνύμου του εις είδι- 
χον μητρωον ασφαλειοαεσιτων. τηρουμενον παρ' εχάστω Επαγ- 
λΑ .μ α τ ι κω Επιμελητηριω. εν εκλειψε: τοιουτου παρ’ εχάττω 
^"277εΝι2'::·<·ώ χαι Βιου.ηχανιχω Επιμεχητηρίω. εν ελλείπει 
δε χαι τοιοοτσυ. παρ εχαστω Ελχποριχώ χα: Βιομηχανικά Έ 
πιμελητηριω της Περιρερείας του τόπου ασκήσεως του επαγ
γέλματος του.

. Η χαταχώρησις 
υπηρεσίας του Επ: 
διαπίστωσιν ότι ο 
ποδέσεις.

3. Ο ασραλειομε 
α) Εφοδιασδή 

δεωρουμένου ανά · 
τυγχάνει μέλος χα:

γίνεται χατόπιν αποράσεως της αρμόδιας 
μελητηριου. εχδιδομένης μετά προηγουμένη 
ασρα/.ειομεσιτης έχε: τας ανωτέρω προϋ-

σιτης υποχρεούτα: όπως :
:ΐ2 σε/.τιου ταυτότητος εχδιδομένου χαι 
:σ:ετιαν υπο του Επιμελητηρίου του οποίου

■β) υποβολή εις το οιχείον Επιμελητήριβν χατά μήγα Ια
νουάριον εχάστου τρίτου έτους αρχομενου απο της Ί ης Ια
νουάριου του έτους της χαταχωρησεως του ονοματεπωνύμου 
του. αντιγροορο»; ρ-ύλλου ποινιχού μητρώου χα: πτστοποιητική 
μη πτωχεύσεώς που.

4. Δεν υπάγονται εις τας διατάξε'-ς του παρόντος άρ*$ρου 
0: υπάλληλοι των ασοαλιστιχών εταιριών χαι των πραχτο- 
ρείων αυτών. Ούτο: ϊύναντα: να μεσολαβούν δια την σύναψίν 
ασφαλίσεων δια λογαριασμόν των εταιριών ή των πραχτορειων 
όπου υπηρετούν.

’Ap-Spo 28.

1. Δια Β. Δ/τος εχδιδομένου προτάσει του Υπουργού Ε
μπόριό:. εντός του έτους από της σημοσιεύσεως του παρόντος 
Ν. Δ/τος. -λέλουν χαόορισόή τα διχ.α:ώμυζτα χαι αι υπο
χρεώσεις των Γενιχών Πραχτόρων. Πραχτόρων χαι Ασρα- 
λειομεσντών. έναντι των ασράλιστιχών εταιρειών xcn εναντ; 
αλλήλο>ν.

2. Απαγορεύεται ο διορισμός Γενιχού Διευ&υντοό, Διευ- 
-ύυντού. Γεν. Πράχτορος χαι Π ράχτορος Ασραλιστιχής Ε
ταιρείας ως χαι η άσχησις του επαγγέλματος του ασραλειο- 
μεσίτου εις πρόσωπα χαταδιχασ-5έ-;τα εις οιανδήποτε ποινήν 
διά χλοπήν. υπεξαίρεσιν. αισχροχέρδειαν. απάτην, εχβιασιν, 
πλαστεγραρίατν, δωροδοχίαν. χαταπίεσιν. δολίαν χρεωχοπίαν, 
λα-δρεμπορίαν. έγχλημα χατά των ηδών χαι συχοραντιχήν δυ- 
σρήμίσιν χα: απόπ-ειραν τούτων, ως χαι εις πρόσωπα στερη- 
δέντα των πολιτιχών δεχαιωμάτων ή τελούντα υπό απαγόρεο- 
σιν ή διχαστιχήν αντίληφιν.

3. Οι παραβάται των διατάξεων των άρδ’ρων 25 έως 28- 
η ισχύς των οποίων άρχετα: μετά εν έτος από της δημοσιεύ-, 
σεως του παρόντος Ν. Δ/τος δ'-ώχοντα: χατά το άρδρο 49 
αυτού.

Π. Τροποποιούμενες διατάξεις too Ν. 489/76.

’Αρδρο 6.

1. Η ασράλισις δέον να χαλύπτη την αστιχήν ευδύνην του 
χυρίου. του χατόχου χαι οιουδήποτε οδηγού ή προστηδέντος . 
εν τη οδηγήσει ή υπευδύνου του ησραλισμένου αυτοχινήτου, 
εξαιρέσει της αστιχής ευδύνης των δια κλοπής ή βίας επι- 
ληρδ-έντων του αυτοχινήτου προσώπων, ως και ττ,ς ασ-πχής 
ευδύνης των εχ προδέσεως προχαλοσάντων το ατύχημα.

2. Η ασφαλιστική κάλυψις δέον να περιλαμβάνη την ένα
ντι τρίτων αττικήν ευδύνην λόγω δανατώσεως ή σωματικής 
βλάβης ή ζημιών ε'.ς πράγματα, περιλαμβανόμενης και της 
χρηματικής ιχανεποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνη; ή ηδικής' 
βλάβης. Αυτή· δέον ωσαύτως να περιλαμβάνη την οστιχήν ευ- 

δυνην ένα;τι των επιβαινόντων του αυτοκινήτου προσώπων 
(γενική χάλυψ:ς). Εξαιρείται ττ,ς χα/Αψεως η αστική ευ- 
δύ·;η: α) ένα';τ: προσώπων, άτινα συγχατετέδησαν να μετα- 
ρερδούν δια του αυτοκινήτου, μολονότι -εγνώριζον ή ώρειλον 
να γνωρίζουν ότι το αυτοκίνητο» αρηρέδη από τον νόμιμον 
κάτοχόν του δ·.' αδεμίτων μέσων ή χρησιμοποιείται προς εκτέ- 
λεσιν εγκύ.ηματικής πράξεως και ό·) έναντι προσώπων μετα- 
ρερομέν.ων δωρεά·; ή χαριστικώς δια του προξενήσαντος ττ,ν 
ζημίαν ή βλάβην οχήματος. Τα -μετασερόμενα δια του ίδιου 
αυτοκινήτου προτγματα εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασρα
λίσεως.

3. Εά·; το χυτοκίντ,τον πρόκειται να εκτεδή εις ειδικούς 
κινδύνους αστικ.ής ευδύνης. η ασφαλιστική χάλυψις πρέπει να 
περιλαμβάνη χα: τούτους, εχδιδομένου ειδικού πιστοποιητικού 
ασραΜσεως.-εραρμοζομένων εν πραιχειμένω των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρδροο 4. Η υποχρέωσις αυτή ισχύει 
ίδια δια την περίπτωσιν καδ ην το αυτοκίνητου πρόκειται 
να συμ-μετάσχη εις αγωνίσματα επ αγόμενα ειδικούς κινδύνους, 
ως αγώνες ή διαγωνισμοί ταχύτητος. ακρίβειας ή δεξιοτεχνίας 
( ευδυχή χά/μ/ψΐς ) .

4. Το ασράλισμα δεν δύνατα: να είναι μ'.χρότερον. των
δι αποράσεως του Υπουργού Εμπορίου καδοριζομένων εκά- 
στοτε χατωτάτων ορίων χα: είοοε κινδύνου υπαγόμενου et?
την υποχρεωτικήν μαράλισιν.



ϋ. Δ’- αΗΟΟασεως TOV Ί ΠΟυργΟυ £‘>.770510-. 
ϊια της Εφημεριοος της Κνίερνήσεως (TAE 
•ύοριζοντα: ο: γενικοί ορο: tou ασφαλιστηρίου 
χαλύτστοντος την εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων

σημοτιευομένης 
7.5: ΕΠΕ' 7.2- 
βομόολαίου τον 
αστικήν ευόύ-

νην. τηρούμενης της ίιαοιχασίας τον άρ-ύρθυ·30 τον Ν.Δ.
400Π970.

Άρρο 8.

Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου 2ΐτία όχνά- 
τον. το εχ της ασφαλίσεως δικαιώματα -/.a: 2: ντσοχρεώσεις 
τοο προχτήτορος μεταβιβάζονται εις τον νέον κτήτορα, εκτός 
εάν ούτος ειοοττοιήση περί της μη ατσοϊσχής των τον ασφα
λιστήν εντός ενός μηνός 2770 του όανάτου.

Άρ-Spo 9.

1. Ατφ2/.:στ:-/.η Εταιρία, ασκούσα εν Ελλά:: τον Κ .νόσον 
ασοαλίπεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων χστ·.7.η ς εν-ύ> 
νης ούναται να συναπτή ασφαλίσεις δια τη·/ ΐ'νύύνην εξ ατυ
χημάτων προξενουμένων τττό ελληνικών αυτοκινήτων εις την 
αλλοδαπήν. μόνον ε: ότον χέχτητα: ττρος τούτο ειδικήν άδειαν 
τοο Υπουργού Εχπορίου. τσαρεχομένων κατόπιν αιτήσεώς της.

2. Η εν λόγω ειδική άδεια. προχεμυένου ττερί αλλοδαπής 
ασφαλιστικής ετα’.ρίας μετεχούσης ε:ς Γραφείον Διεόνούς Α
σφαλίσεως. λειτουργούν ε:ς την έδραν της. παρέχεται εο' όσον 
αό-η υποβάλη τχετ’.χήν βεβαίωσιν τον Γραφείον τούτον.

3. Α: διατάξεις τον άρ-ύρον 24 εφαρμόζονται αναλόγως 
και προκειμένοο ττερί της κατά το τταρόν άρ-ύρον ειδικής 
αδειας.

1. Ο ησφαλισμένος ή ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
ϊηλώση το βραδύτερο·/ εντός τριών εργασίμων ήμερων ττρος 
τον ασφαλιστήν τταν ατ-όχημα, τον οποίου έλα&ε γνώσιν και 
αφορά εις το ησφχλισμένον αυτό κινητόν. Υποχρεούται εττ’.σης 
να τταρέχη εις το·/ ασφαλιστήν, κατόπιν αιτήσεώς τούτον, πα- 
σαν πληροφορίαν και παν έγγραφον αναγχαιούν εις τον ασφα
λιστήν, ως χα: ττάσαν διχαστικήν αρωγήν. Ο αντισυμβαλλό
μενος νττοχρεούτα: να παράσχη εις τον ασφαλιστήν ττάσαν ττλη
ροφορίαν χαι τταν έγγραφ-ον, ττροόλεττόμενον δια του ασφαλι
στηρίου συμβολαίου.
-.2. Η τταράόσσις των. ανωτέρω υποχρεώσεων εττάγεται εν- 

- ύύνην τον ησφαλίσμένον y-ai τον αν τισνμβ αλλομένον, ττρος
αττοχατάστασιν ττάσης εχ της αιτίας ταύτης ζημίας τον ασφα-
Α17ΤCy.

Άρ-Spo 1*1.

2. Η αχύρωσίς. η λήξις ή η αναστολή της ασφαλιστι- 
χής σνμόάσεως δύνχται να αντιταχόή χατά τον ζημιω-όέντος 
τρίτον, μόνον εφ. όσον το ατύχημα συνέβη μετά ττάροϊον ίε- 
χαέξ -ημερών αττό της γνωστοποιήσεως της αχνρώσεως ή λή- 
ξεως ή αναστολής νττό τον ασφαλιστον.
-..Η γνωστοττοίησις γίνεται εγγράφως ττρος τον ησφαλισμέ- 

ναν ή τον αντισυμβαλλόμενον, χοινοττοιονμένη χαι ττρος την αρ
μόδιόν αστυνομικήν αρχήν τον τόττον έν-ύα η δηλωόείσα χατοΐ- 
χία τούτων. Εν ττεριτττώσει διαδοχικών ασφαλίσεων η τταρούσα 
ϊιόταξις εφαρμόζεται μόνον επί τον τελευταίου ασφαλιστον.

Άρ-Spo 12.

1. Ο χόριος ή ο χάτοχος αντοχινήτον, όστις -λέτε: τούτο 
ή ανέχεται να τε-ύή τταρ' άλλον εις χοχλοφορίαν, χωρίς να

. είναι τούτο ησφαλισμένον χατά τας διατάξεις τον παρόντος 
τιμωρείται δια φνλαχίσεως μέχρις εξ μηνών χαι ϊια χρημα- 
τιχής ττοινής τουλάχιστον πέντε χιλιάδων δραχμών ή ϊια της 
ετέρας των ποινών τούτων.

2. Βπιφολασσομένων των διατάξεων τον Ποινιχού Κώδι- 
χος. ϊια των χατά την πρ-οτγονμένην παράγραφον ποινών τι
μωρείται πας όστις χρησιμοτσοιών αντοχίνητον μη ανήχον εις 
αυτόν όέτει τούτο εις κυκλοφορίαν, εφ’ όσον το αντοχίνητον 
ϊεν είναι ησφαλισμένον χατά τας ϊιατάξεις τον παρόντος.

Άρ-Spo 14.

Απαγορεύεται η σνντηρητιχή χατάσχεσις αντοχινήτον, ϊ:α 
ιτπαιτήσεις εξ ατνχηεάτων προχ/.η-Sέντων εχ της χνχλοφο- 
ριας τούτον, εφ" όσον υπάρχει η χατά τας ϊιατάξεις του πα
ρόντος ασφαλιστιχή χάλυψις. εσωτεριχή ή ϊιεύνής εχτός εάν 
πιύανολογήται ότι η απαίτησις υπερβαίνει το ττοσόν 3Γ ο 
έχει σοναφ-όή η ασφάλισις. οπότε επιτρέττεται η τοιαυτη χα- 
τάσχεσις ο:α το υπερβάλλον ττοσόν.

Άρ-όρο 27.

Μέλη του Γραφείου Λιεύνούς Ασφαλίσεως χασύίστανταί 
νποχοεωτιχώς at ασφαλ·στιχαί εταιριαι α: χεχτημεναι την 
υπό του άρ-5ρου 28 προβλεπομενην ειοιχήν άϊειαν ϊιε^νούς 
ασφαλίσεως. εξαιρέσει των αλλοϊαπών ασφαλιστιχών εταιριών, 
αίτ’-νες μετέχουν εις παρόμοιον Γραφείον Διε-3νοΰς Ασφαλί- 
σεως λειτουργούν εις την tips των.

Άρύρο 30.

1. Έχαστον μέλος οιχαιούται να εχϊίοη υπέρ των παρ 
αντώ ησφαλισμένων πιστοποιητ'-χόν οιε-ύνούς ασφαλίσεως περί 
ασοαν.ιστιχής χαλύώεως ϊι’ ατυχήματα εξ αυτοχινήτον εν 
τη αλλοοαττή.

' Αρ*όιρο 31.

1. Όργανα οιοιχ-ήσεως τον Γραφείου Διε-όνούς Ασφαλίσεως 
είναι η Σννέλευσις των μελών χαι η Διαχειριστική Επιτρο- 
77ή. Τα άρ-όρα 20 χα; 21 εφαρμόζονται ανα)ώγως χα: προ- 
χειμένου περί του Γραφείου Διε-όνούς Ασφαλίσεως.

2. Δ:' ατσοφάσεως του Τπουργού Εμπορίου ϊημοσιευμένης οισ
της Εφημερίους της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ χα: ΕΠΕ), μετά
γνώμην της Σννελεύσεως των μελών τον Γραφείον Διε-ύνούς 
Ασφαλίσεως. χα-ύορίζονταΐι

а) αι υφ" εχάστον των μελών του Γράφεινν χαταβληοέαι 
εισφορά! χαι ο τρόπος υπολογισμού τούτων, προς χάλνψιν 
των εν γένει υποχρεώσεών τον και των εξόϊων λειτουργίας 
του,

б) η εγγύησης τούτων ήτες εν πόση περιπτώττε· ίε ούνατο: 
να είνα: χατωτέρα των ϊραχμών 200.000,

γ) τα της συν&έσεως, συγκλήσεως. λειτουργίας χα: αρμο- 
ϊιοτήτων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γραφείου,

ϊ) τα τον χρόνον χα: τρόπον της συγκλήσεως. απαρτίας, 
τρόπον λήψεως αποφάσεων χαι λειτουργίας της Συν-ελεύσεως 
των μελών του Γ ραφείου χαι

ε) πάσα λεπτομέρεια αναγκαία ϊια τη-/ λειτουργίαν τον 
Γραφείου.

Άρ-Spc ^4.

1. Το εν αρ-όρω 16 του παρόντος Επικουρικόν Κεφάλαιον. 
ενεργούν ira λογαριασμόν των σναμετεχοοσών εις αυτό, χατά 
το αρ-ύρον 18 ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπσχρεούται να έχη 
ειρ πά-/τα συνοριακό·/ στα-ύμάν χα: λιμένα εισόοου αυτοκινή
των αντιπρόσωττον. εξονσιοϊοτημένον όπως χαταρτίζη ϊια λο- 
γαριοεσυον πασών των επιχεισήσεων τούτων σννοοιαχήν ασςά- 
λισιν. '

Ο αντιπρόσωτχς ούτος ούναται να είναι φυσικόν ή -/ομιχόν 
πρόσωπσν.

2. Η συνοριοοχή ασφάλισις καταρτίζεται οπό τους εν Ελ
λά:: ισχύοντας όρους χαι τιμολόγια ασφαλίστρων, εχϊιϊομέ- 
νου ειϊιχου εγγράφου συνοριακής ασφαλίσεως.

3. Ο τύπος του εγγράφου τούτου ορίζεται οι" αποφάσεως 
του Υπουργού Εμπορίσν.

- ' Άρ-ύρο 3δ.

1. Το Επικουρικόν Κεφάλαιον τηρεί χεχωρισμένην ϊιαχεί- 
ρισιν των ϊια την συνοριακήν ασφάλισιν εισπραττομένων ασφα
λίστρων. των καταίαλλομένω/ χαι εχκρεμών αποζημιώσεων 
χαι λοιπών εξόοων της συνοριακής ασφαλίσεως.

2. Το Επικουρικόν Κεφάλαιον ε/ν-5ύνετα: ένσ/τι τον ζη-
μιω-Sέκτος προσώπου επιφυλασσόμενου του δικαιώματος ανα-
τ^τή;·

3. Το ζηαιω-Sev πρόσωπον έχε: ιίίαν αξίωσιν κατά του
Επικουρικού Κεφαλαίου. .....
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. 4. Κατά τα λοιτά εφάρμόζοντα: αναλόγως δια την συνο-
ρ .ιαχήν χσφάλισιν a: τερί. .Ετιχονριχού Κεφαλαίου διατάξει; 
τον ταρόντος. ........................... ................

- / ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

ΔιαμεσοΛάόηση στες σμμόάσεις ιδ'.ωτιχής ασφάλισης, σύστα
ση σώματος ειδτχών τραγματογνωαόνων τροχαίων ατνχττ 
μάτων. λειτουργώ γραφείου όιε&νούς ασφάλισης χαι άλ- 
x-P εια.α—εις,.

I. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΛΙΑΜΕΣΟΛΑΒΚΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• . ... . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α*

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Άρ-ύρ ο 1 .

Δ·.αιεεσολά ό ηττ για τη σύν*!»η αφαλιστιχών συμβάσεων.

Ο; ασφαλιστινυοί τράχτορες χα: ο: ταραγωγοί ασφαλίσεων 
διαμεσολαβούν, σύμφωνα με τις διατάξεις τετ νόμον αυτού, για 
τη αόναψη συμβάσεων ιδιώτιχής ασφάλισης («ασφαλιστικών 
συμβάσεων»), . . ‘ ,

Άρ-ύρο 2.

ε- Ασφαλτστιχός τράχτορα;.

σταος .ασφαλισμένους.για. τους «χυτόν; διαμεσολάβησε ο ασφα- 
λιστιχός τράχτορα; τον orjtov i'-rfct η τραχτοριχχή σύμβα
ση. Ανεξάρτητα ατό την εφαρμογή οτοιασδήτοτε άλλης διάτα
ξης τον .νόσον αυτού. η ταράλειψη των rαρατάνω γνι.νσχοτοιή- 
σεων ατό την ασφαλιστιχή εταιρία σννετάγετα: τλήρη εν$ϋντ 
της τε τερίττωση τον ατφαλιστιχός τράχτορα; συνάψει 
ασφαλιστιχές συμβάσεις με βάση την τραν-τορ’-αχή σύμβαση 
τον έληξε, χωρίς ο- ασφαλισμένος να έχε-, λάβε: τη γνωστοτοι- 
ηση σύμφωνα με τις διατάξεις τον αρψρον αυτού.

2. Εχτρέσωτος ασραλιστιχή ς ετ:χείρητης ο οτο'.ος εν 
γνώσε: τον χρησιμοτοιεί ως ασφαλιστιχό τράχτορα τρόαωτο 
τον οτοίον η σύμβαση δεν έχε: υτοβληψεί σύμφωνα με τις δια
τάξεις αυτού τον νόμον ττο Ττονργείο ίξιτορίον τιμωρείται με 
τις τοινές τον άρ-ύρον 458 τον τοινιχού χώδιχα εφόσον η τρά- 
ξη τον οεν τιμωρείται όαρότερα με άλλη διάταξη. Η τιο τά- 
νω τοινή· ετιβάλλετα: εφόσον το τρόαωτο τον χρηαιμοτιείται 
ατό την ασραλιστιχή ετιχείρητη ως ασφαλιστιχός τράχτο- 
ρας έχει λάβει την άδεια τον άρψρ» 3. Αν το τρόαωτο αν- 
τό δεν έχει λάβει αντή την άδεια ο εχτρόσωτος της ασφα
λιστικής ετιχείρηαης τιμωρείται με φυλάχιση μέχρι τρία 
έτη χαι χρηματιχή τοινή μέχρι 300.000 δραχμές.

3. Ο ασφαλιστιχός τράν.τορας είναι ντοχρεωμένος να το- 
το-ύετεί τις ασφαλίσεις των τελατών τον ί«ταραγωγή») στις 
ασφαλιστιχές ετιχειρήσεις τον τραχτορενει. Κατ' εξαίρεση 
ετιτρέτεται να τετοΨετοννται v.at σε ασφαλιστιχός ετιχειρτγ 
σεις τον δεν τραχτορεύονται ατό τον ασφαλιστικό τράχτορα 
αυτό ο: εξής ασφαλίσεις:

α) Κλάδων ασφάλισης οι οτοίο: δεν ασκούνται ατό τις α-
' ί. Ασφαλιστικός τράχτορα; είναι κά-5*ε φυσικό ή νομι
κό τρόαωτο το οτοίο έχει ως ατοκλειστ:χέ> έργο να ανα
λαμβάνει με σύμβαση έναντι ' τρομήΨειας ασφαλιστικές εργα
σίες στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή τερισσότερων α
σφαλιστικών ετιχϊιρήσεών! Ο ασφαλιστικός τράχτορας ταρον- 
σιάζει, τροτείνεί, τροταρχσχευάζει, τροτυτογράφει ή σονάττει 
ασφαλιστικέ; συμβάσεις. Σε τερίττωση ετέλευσης τον χ'.ν- 
δόνον ταμ έχε: στον άσοαΧισμένο την αταρ αίτητη σο-νδτομή για 
’την εχτελεση της ατρ α7.ιστ:χής σόμΑασης. -

2. Δεν αντιχειτα: στις διατάξεις τον νόμον αντον ανμδα- 
τιχός όρος με τον οτοίο τεριορίζεται το ϊιχαίωμα τον ααρα- 
λιατιχοΰ τράχτορα να αννάττει σνμόαση τραχτόρενσης χαι με 
άλ/.ες ααςαλιστιχές ετιχειρήσεις. ;“·ν ^.-ενι-τ

'Ap-Spc 3.

Προντο-όέσεις για την άσχηση τον εταγγέΧχατος τον ασφα- 
/.ιττιχον τρ07.τορα.

1. Γκτ την άσχητη του εταγγέ/μεατος τετν ασσαλιστιχ.ν 
τράχτορα αταιτείτα; έγγραςη άδε'-α του Γτονργείον Εμ-το- 
ρίον η οτοία χ:ρηγείτα: σνμοωνα με το άρ·5ρο 7.

2. Ότοιος χωρίς να τ/.ηρο! τις τροντο-$έσεις τον νόμον 
σντον ασχε! εργασίες ατραλιστιχο-ν τράχτορα ή χσητιμ:- 
τοιει με οτο'-ονδήτοτε τράτο την ιδιότητα ή τον τίτ/.ο τον α- 
σρα>.ιστιχον τράχτορα τιμωρείται με τις τοινές τον άρ-Spov 
175 ταράγραρος 1 τον Ποινιχον Κώδιχα. Σε τερίττωση νο- 
μιχεό τροσώτον με τις τιο χάνω τοινές τιμωρούνται οι νόμι
μοι εχτρόσωτοί τον.

"Ap-Spo 4.

Σχέτεις με τον εντο/νέα.

1. Τα διχαιώ-χατα. ο: ντοχρεώσεις χαι ο: αρμοδιότητες 
των ασραλιστιχών τραχτόρων χα-όορίζοντα: με έγγραρη σύμ- 
δοτη ανάμεσα στον σίραλιστιχό τράχτορα χα: στην ασσαλ·.- 
στιχή ετιχείρητη τον τροτί-Δεται να τραχτορενει («τραχτορι- 
αχή σνμόασηΐ!,. Αντίγραφο της τραχτοριαχής σνμόασης ντο- 
όάλ/.εται ατό την ασρα’/.ιστιχή ετιχείρητη στο Ττονργείο Ε-

σφαλιστεχές ετιχειρήσεις τις οτοίες τραχτορενει.
&) Ασφαλίσεων τον εγγρβφωη δεν έγιναν ατοδεχτές ατό 

τις ασφαλ'.στιχές ετιχειρήσεις τις οτοίες τραχτορενει.
■’ γ) Ασοαϋ.ίσεων για τις οτοίες ντάρχει έγγραφη συναίνεση 

εχ μέρονς των ασφα/.ιστιχων ετιχειρήσεων τις οτοίες τρα- 
Χτορενει;-:' ' ' : ; ζχ

,4. Αν η ασραλιστιχή ετιχείρητη χαταγγείλει τη σύμδα- 
σή της με τον ασραλ’.στιχό τράχτορα χωρίς στονδαίο λόγο, 
χαταδάλλε: σ’ xjtw για χρονιχό διάσττμα μέχρι τρία έτη 
ατό. την χαταγγε/.ία την τρθμή-5εια τον αναλογεί στην ταρα- 
γωγή του η οτοία εξαχολ-ονδεέ γι’ χυτό το διάστημα να τα- 
ραμένει στην ασραλιστιχή ετιχείρητη.

5. Αταγορενεται σε ασφα/.ιστιχό τράν.τορα να μεταφέρει 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία ατό εχείνη τον 
τραχτορενει χωρίς την έγγραφη συναίνεση τον ασφαλισμέ
νου, η οτοία δίνεται σύμφωνα με τντο τον ορίζει ο Γτονργός 
Εμτορίον με στόρασή του.

Ά-Sppo 5. 

Ετιτροτές.

1. Σννι 21 ΓΤΟ Γτονργείο Εμ·repieu εξής Ετιτρο-
τές Area/.ιττιχών Πραχτόρων:

α) Ετι τρετή Ασοα/. ίΓτιχών Π ραν.τόρων έ:? α την ,Α-
-ύήνα.

ί) Ετιτροτή Αοφαλ:my-ων Π ρχσ-τέρων με έδρα Θεσ-
52A0Vty.Tr

γ) Ετι-TpDTT Ασφαύ. Π ραχτόρων μ,ε έδρα την As-
ρισα.

δ) Ετιτροτή Ασφαλ:Γτιχών Π ραχτόρων με είρα την 11 α-
-ρα.

ε) Ετιτροτή, Ασφαλ ιττιχών Πραχτόρων με έ-r 2 TC Ησά-
7-A£»C.

Ο: Ετιτροτές χυτές ν cτις έδρες ΊΟ)ν 3TV·Τ'ΤΤ!>'.7^v
νο*μ.2ρ7’.ών ν.α: στην Α-ύήνα στο Νομαρχιοτχ C Σ ιααερ :σ·;ΐ2 Α-
·5ηνών.

Η ασφα/νίστιχή εταιρία γνωττοτοιεί εγγράφω; χαι χωρίς 
νταίτια χα-ότστέρηση στην χατά τότε αρμόδια Ετιτροτη Α- 
σφαλιστιχών Π ραχτόρων τη λήξη της τραχτοριαχής σνμόα- 
σης για οτοιονδήτοτε λόγο. Η ίδια γ^ωστοτοίηση γίνεται χαι

2. Ο: Ετιτροτές Ασφαλιστιχών Πραχτόρων έχουν διετή -ύτ- 
τεία. σνγχροτοννται με ατεφάσεις των οιχείων νομαρχών χα: 
ατοτελονντα:: ία) ατό τον τροϊστάμενο της αντίστοιχης δι
εύθυνσης Εατορίον ως τρόεδρο. -τσυ ανατληρώνετα: ατό το νό
μιμό σνατληοωτή τον στη διεύ-ύννση αντή. ίί’ι ατό έναν χοι-


