
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί τοΰ Σχεδίου Νόμου' «περί ασφαλίσει 
πιστώσεων.

εςαγωγίΜίον

Ποό; ίί/Γ Βονλ'ην τΛγ Ελλήνων

Ή ασφάλισες των έξαγωγικών πιστούσεων τ’.σή/Ο - παρ’ 
ήμΐν, κατά τό πρότυπον των αλλ,αχου ( Ιταλία. I αλλι.. Αγ- 
•λία) κρατουντών, διά τοΰ Λ.Λ. 501/1968 «περί άσφαλίστ.ως

' ίδιου
ίάλαιον 
τοϋτον 
:κδοθέν 
ς δρά
σεων».

Ή εφαρμογή των νομοθετημάτων τούτων αττεκαλυφεν ες 
άρχής σημ.αντικάς άτελείας καί πλ,εΐστα κενά, ατινα κατέ
στησαν έτι —λέον εμφανή, λόγω των δημιουργηθεισών εν τω 
μεταξύ νέων αναγκών. Διά του ύποβαλλομενου σχεδίου Νομού, 
όπερ κατηρτίσθη έπί τη βάσει των ώς άνω διαταςεων καί τής 
εκ τήε μέχρι τοΰδε λειτουργίας τοΰ Κ..4. Π. ν.τηθεισης ττειρας, 
σκοπειται ή άρσις των έν λόγω ατελείων, ή κάλυψις των κενών 
καί ή κατά τό δυνατόν πληρέστερων τροπον ικανοποίησες τών 
άσφαλ ιστικών αναγκών τών έξαγωγικών πιστώσεων.
— Αΐ διατάξεις τοΰ ύποβαλλομενου- σχεδίου Νόμου έχουν 
εΐδικώτερον, κατ’ άρθρων, ώς έξης :

Άρθρον 1. Παράγρ. 1. Ή διάταξις αΰτη, άντίστοιχος 
προς τάς παραγρ. 1 καί 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 501/68, 
άναφέρεται εις τον νομικόν χαρακτήρα τοΰ Κ.Α.Π., την 
έδραν καί τον σκοπόν αύτοϋ.

Παράγρ. 2. Διά τής διατάξεως ταύτης διευρύνεται κατά 
τρόπον σαφή .καί νομικώς άναμφισβήτητον ή άσφαλιστική 
άρμ.οδιότης τοΰ Κ.Α.Π. Ύπό τοΰ Α.Ν. 501/68 προεβλέπετο 
ή άσφάλισις τών έξαγωγικών πιστώσεων έναντι τών έν 
άρθρω 2 τοΰ Νόμου τούτου άναφερομ.ένων μή εμπορικών 
(πολιτικών) κινδύνων συνδεομ.ένων προς την εξαγωγήν προ
ϊόντων ή υπηρεσιών ελληνικής προελ.εύσεως. Είς τάς «υπη
ρεσίας» κατά τήν έννοιαν τοΰ Άστικοϋ Κωδικός δεν περι
λαμβάνεται καί ή έκτέλεσις έργου.

Έν δψτι τής σηρ’.ειουμέ'.ης δραστηριότητας τών ελληνικών 
επιχειρήσεων είς τό εξωτερικόν, παρίσταται άνάγκη άσφα- 
λ.ιστικής καλ.ύψεως καί τής δραστηριότητος ταύτης. Ή νέα 
διάταξις έχει ώς ακολούθως :

Ώς εξαγωγή ελληνικών προϊόντων λογίζεται διά τήν 
ί’φαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου καί ή είς τήν άλλ.οδαπήν 
παροχή υπηρεσιών ή ή έκτέλ.εσις έργων ΰπό ελληνικών επι
χειρήσεων. ’Επί παροχής τών υπηρεσιών ή έκτελέσεως τών 
έργων υπό Κοινοπραξιών ή Εταιρειών, είς άς μετέχουν 
ελληνικά! επιχειρήσεις, ώς έξαγωγή ελληνικών προϊόντων 
λ.ογίζεται τό τμήμα τοΰ αντικειμένου τής οικείας συμβάσεως, 
τό άντιστοιχοΰν είς τό ποσοστόν συμμετοχής τών ελληνικών 
έτιχειρήσεων ε!ς τούς άνω φορείς.

Παράγρ. 3. Πρός ύποβοήθησιν τής δραστηριότητος τών 
ώς άνω ελληνικών επιχειρήσεων έν τη άλλοδαπή κρίνεται 
σκόπιμος ή άσφάλισις τών έλληνικής κατασκευής ή καί τών 
διά κρατικού συναλλάγματος άποκτηθέντων ΰπό τούτων 
μηχανημάτων, άτινα χρησιμοποιούνται διά τήν έκτέλ.εσιν 
τών έργων. Ούτως ύπό τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 1 ορίζεται 
ότι :

Ώς εξαγόμενα προϊόντα, άσφαλιζόμενα κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος Νόμου, λ.ογίζονται καί τά έλληνικής κατασκευής 
η διά κρατικού συναλλάγματος άποκτηθέντα ΰπό ελληνικών 
επιχειρήσεων μηχανήματα, άτινα χρησιμοποιούνται διά τήν 
εκτέλ.εσιν ύπό τούτων τεχνικών έργων έν τη αλλοδαπή.

Παράγρ. 4. Ή παράγρ. 4 είναι όμοια πρός τήν παράγρ. 2 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 501/68.

Παράγρ. 5. Αΰτη είναι αντίστοιχος πρός τήν παράγρ. 6 
τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Β.Δ. 229/71. Κρίνεται ήδη άναγκαΐον, 
όπως τό ΚΑΠ άσφαλ.ίζη άπ’ ευθείας καί ούχί μόνον άντασφα-

έξαγωγικών πιστώσεων», ιορυσεντος προ, .ου^.ο 
’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού ύπό τήν έπωνυμίαν «Κες 
Άσφαλ.ίσεως Πιστώσεων» (Κ.Α.Π.). Τον Νό;.ον 
συνεπλήρωσε τό μ.ετά τριετίαν, επί τη βασει αυ.οΰ, j 
Β.Δ. 229/1971 «περί έπεκτάσεως τής ασφαλιστική 
σττοιότχτοε τοΰ Κεοαλ.αίου Άσφαλ.ίσεως Πιστω
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λ.ιστικώς και τήν κατασκευήν, μετασκευήν ή επισκευήν είς 
ελληνικά ναυπηγεία πλ.οίων, ιός καί πλ.ωτών ναυπηγςμάτο^ν 
έφ’ όσον ή άξια του διακανονίζεται είς συνάλλαγμα.

Άρθρον 2. Παράγρ. 1. Αΰτη απαριθμεί τούς άσφα/.ι- 
στέους κινδύνους, διαλ.αμβάνουσα βασικώς τούς έν παραγρ. 1 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 501/68 άναφερομένους κινδύνου:. 
Ό ύπό στοιχείου η κίνδυνος είσάγεται τό πρώτον καί συ- 
νίσταται είς τήν μείωσιν τής τιμής τών εξαγομένων, γεωρ- 
γικώς κυρίως, ελληνικών προϊόντων, έν σχέσει πρός τήν 
ΐσχύουσαν τοιαύτην κατά τον χρόνον άσφαλ.ίσεως. Ή θεσπι- 
ζομένη νέα διάταξις έχει ώς εξής :

Μεταβολή τής τιμής πωλήσεως εξαγομένου έλλν,νικοϋ 
προϊόντος έν σχέσει πρός τήν έπικρατοΰσαν τοιαύτην κατά 
τον χρόνον άσφαλ.ίσεως ή διαφοροποίησις τοΰ κόστους εξα
γομένου ελληνικού προϊόντος έν σχέσει πρός τό τοΰ χρόνου 
άσφαλ.ίσεως ή τής συνάψεως τής συμβάσεως έξτ.γωγής.

Παράγρ. 2. Αΰτη είναι άντίστοιχος πρός τήν παράγρ. 2 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 501/68, όριζομένου ότι ύπό τοΰ Κ.Α. ΓΙ. 
άσφαλίζονται τό πολ.ύ μέχρι τοΰ 80% τής έκάστοτε ζημίας. 
Ή διάταξις τοΰ Α.Ν. 501/6S άναφερομένη τις τό 80% τής 
τιμολογιακής άξίας τής έξαγωγής, έδημιούργει έν προκειμένω 
άμφιβολίας.

Άρθρον 3. Παράγρ. 1. Διά τής διατάξεως ταύτης παρέ- 
χετάΓή δύνάτότης είς τό Κ.Α.Π., όπως άσφαλ.ίζη τά πιστω
τικά ιδρύματα καί τάς άσφαλ.ιστικάς εταιρείας διά τάς ύπ’ 
αύτών έκδιδομένας έγγυητικάς έπιστολ.άς, ούχί μόνον διά 
τήν συμμετοχήν ελληνικών έπιχειρήσεων είς διαγωνισμούς 
ή τήν καλήν έκτέλ.εσιν παραγγελιών είς τό έξωτερικόν, ώς 
ορίζει τό έδάφιον η τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 
501/68, άλλα διά πασαν περιπτωσιν συνδεομένην πρός την 
έξαγωγήν ελληνικών προϊόντων ή ύπηρεσιών, έφ’ όσον ή 
κατάπτωσις τών εγγυητικών έπιστολών όφείλ,εται εΐς τινα 
τών ύπό τά στοιχεία α-θ τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Νόμου (πολιτικών) κινδύνων.

Κείμενον έδαφ. η παραγρ. 1 άρθρου 2 Α.Ν. 501/68.

Έκ ζημιών τών πιστωτικών ιδρυμάτων καί τών άσφαλι- 
στικών έταιρειών λόγω τής ύπ’ αύτών έκδόσεως έγγυητικών 
έπιστολών διά τήν συμμετοχήν ελληνικών έπιχειρήσεων είς 
διαγωνισμούς ή τήν καλήν έκτέλ.εσιν παραγγελιών είς τό 
έξωτερικόν.

Κείμενον νέας διατάξεως :
Τό ΚΑΠ «δύναται ν’ άσφαλ.ίζη ή άντασφαλ.ίζη τά πιστω

τικά ιδρύματα καί τάς άσφαλ.ιστικάς εταιρείας διά πάσαν 
ζημ,ίαν, λόγω καταπτώσεως τών ύπ’ αύτών έκδιδομένων 
έγγυητικών έπιστολ.ών, συνδεομένουν πρός τήν έξαγωγήν 
ελληνικών προϊόντων, έφ’ όσον ή κατάπτωσις αΰτη όφείλ.εται 
εΐς τινα τών ύπό τά στοιχεία α-η τής παραγράφου 1 τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ παρόντος άναφερομένων κινδύνων».

Παράγρ. 2. Διά τής διατάξεως ταύτης ορίζεται ότι ειδικούς, 
προκειμένου περί έκδιδομένων ύπό πιστωτικών ιδρυμάτων 
καί άσφαλιστικών εταιρειών έγγυητικών έπιστολών ύπέρ 
έλληνικών εταιρειών διά τήν ύπ’ αύτών άνάληψιν καί έκτέλ.εσιν 
έργων έν τη άλλοδαπή, ή άσφάλ.ισις ύπό τοΰ Κ.Α.Π. δύναται 
νά καλύπτη πάντα κίνδυνον καταπτώσεως τών έν λ.όγω έγ
γυητικών έπιστολ.ών.

Ή νέα αΰτη διάταξις έχει ώς άκολ.ούθως :
Είδικώς. προκειμένου περί έκδιδομένων ύπό πιστωτικών 

ιδρυμάτων καί άσφαλ.ιστικών εταιρειών έγγυητικών έπι
στολών, συνδεομένων πρός τήν άνάληψιν καί έκτέλ.εσιν ύπό 
έλληνικών έπιχειρήσεων έργων έν τη άλλοδαπή, ώς καί τήν 

'άνάληψιν καί έκτέλ.εσιν ύπό έλληνικών ναυπηγοεπισκευαστι- 
κών έπιχειρήσεων κατασκευών, έπισκευών ή μετασκευών 
πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων έκ τών έν παρ. 5 τοΰ 
άρθρου 1 τού παρόντος Νόμου άναφερομένων, ή άσφάλισις 
δύναται νά καλύπτη τήν έξ οίουδήποτε κινδύνου καί αιτίας 
κατάπτωσιν τών έγγυητικών έπιστολών.



Παράγρ. 3 καί 6. Αί διατάξεις αύται είναι άντίστοιχοι 
προς τάς παραγρ. 3 καί 5 τοϋ άρθρου μόνου τοΰ Β.Δ. 229/ 
1971. Κρίνεται ήδη σκότιιμον, όπως το ΚΑΠ δύναται ν’ 
άσφαλίζη άπ’ ευθείας καί ούχί μόνον άντασφαλιστικώς, ως 
προέβλεπον αί διατάξεις τοϋ προρηθέντος Διατάγματος, 
τούς εις οΰς άφοροΰν αυται κινδύνους.

Παράγρ. 4. Δι* αύτής προβλέπεται ή δυνατότης άσφαλίσεως 
ή άντασφαλίσεως των υπό πιστωτικών Ιδρυμάτων χρηματο
δοτούμενων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Παράγρ. 5. Κατ’ αυτήν, τό ΚΑΠ άσφαλίζει ή άντασφα- 
λίζει καί τήν οργάνωσιν ύπό τών έξαγωγέων μονίμων εγκα
ταστάσεων εις άγοράς τοϋ εξωτερικού.

'Η ρύθμισις αΰτη έθεωρήθη χρήσιμος προς προώθησιν 
τών δραστηριοτήτων τούτων, αί όποϊαι είναι συντελεστικαί 
της άναπτύξεως τών εξαγωγών.

Άρθρον 4. Τό άρθρον τοΰτο προβλέπει τήν περίπτωσιν 
τής άσφαλίσεως—έγγυήσεως (ASSURANCE— CAUTION), 
παρεχομένης ΰπό τοϋ ΚΑΠ υπέρ ελληνικών επιχειρήσεων 
διά τά ΰπ’ αυτών αναλαμβανόμενα καί έκτελούμενα πάσης 
φύσεως έργα ή μελέτας έν τή ά'/λ,οδαπή, ώς καί υπέρ ελ
ληνικών ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων.

Παράγρ. 1. Ή διάταξις σκοπεί να καλύψη τήν περίπτωσιν 
καθ’ ήν τά πιστωτικά ιδρύματα ή αί άσφαλιστικαί έταιρεϊαι 
θά ήρνοϋντο δι’ οίονδήποτε λόγον τήν έκδοσιν εγγυητικών 
επιστολών υπέρ τών ελληνικών επιχειρήσεων άναλαμβανου- 
σών καί έκτελουσών έργα έν τή άλλοδαπή ή οί όροι τής 
έκδόσεως εγγυητικών επιστολών θά ήσαν ύπεράγαν επαχθείς 
διά τάς επιχειρήσεις ταύτας. ’Εν τή περατώσει τών τοιούτων 
άσφαλίσεων-έγυήσεων ορίζεται, έν δψει τοϋ έπιδιωκομένου 
σκοπού καί κατ’ άναλογίαν προς τά ύπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 
551/1970 «περί Ιδιωτικής Έπιχειρήσεως ’Ασφαλίσεως 
Πλοίων καί ’Αεροσκαφών» θεσπιζόμενα, ότι δύναται τά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια νά έκδίδωνται εις ξένον νόμισμα ή 
συνάλλαγμα, εις ξένην μόνον γλώσσαν νά διαλαμβάνουν 
όρους έν χρήσει έν τή άλλοδαπή καί νά υπάγουν τήν σύμ,βασιν 
άσφαλίσεως εις άλλοδαπόν δίκαιον καί εις τήν αποκλειστικήν 
άρμοδιότητα άλλοδαπών δικαστηρίων ή άλλοδαπής διαιτη
σίας.

Παράγρ. 2. Ή Νομισματική ’Επιτροπή ορίζει έκάστοτε 
τό άνώτατον όριον άναλαμβανομένων ύπό τοΰ ΚΑΠ, συνέ
πεια έκδόσεως ύπ’ αύτοϋ τοιούτων άσφαλίσεων-έγγυήσεων, 
ύποχρεώσεων εις συνάλλαγμα.

Τό διαλαμβάνον τάς ώς άνωτέρω νέας διατάξεις άρθρον 4 
έχει ώς άκολούθως :

1. Τό ΚΑΠ δύναται νά παρέχη ύφ’ ούς όρους ήθελε τοϋτο 
ορίσει, άσφαλίσεις έγγυήσεις υπέρ έλληνικών έπιχειρήσεων 
διά τά ύπ’ αύτών άναλαμβανόμενα καί έκτελούμενα πάσης 
φύσεως έργα έν τή άλλοδαπή ή μελέτας άναφερομένας εις 
έργα έν τή άλλοδαπή, ή υπέρ ελληνικών ναυπηγείων έκτε- 
λούντων έργασίας έκ τών έν παρ. 5 τοϋ άρθρου 1 άναφερο- 
μένων. Έν τή περιπτώσει ταύτη δύναται νά άσφαλιστήρια 
συμβόλαια νά έκδίδωνται εις ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα, 
εις ξένην μόνον γλώσσαν, ν’ άναφέρωνται εις όρους έν χρήσει 
έν τή άλλοδαπή καί νά υπάγουν τήν σύμβασιν άσφαλίσεως 
εις άλλοδαπόν δίκαιον καί εις τήν άποκλειστικήν άρμοδιότητα 
άλλοδαπών δικαστηρίων ή άλλοδαπής διαιτησίας.

2. Ύπό τής Νομισματικής Επιτροπής ορίζεται έκάστοτε 
τό άνώτατον όριον άναλαμβανομένων ΰπό τοϋ ΚΑΠ έκ τών 
άνωτέρω αιτιών πάσης φύσεως ύποχρεώσεων εις συνάλ
λαγμα.

"Αρθρον 5. Παράγρ. 1. Ή διάταξις, άφορώσα εις τήν άν- 
τασφάλισιν, είναι άντίστοιχος προς τάς παραγρ. 1 καί 2 τοϋ 
άρθρου μόνου τοϋ Β.Δ. 229/71. Παράγρ. 2. Αΰτη άντιστοιχεΐ 
προς τήν διάταξιν τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 
501/68. Ή νέα διάταξις προσδιορίζει σαφέστερον τούς κιν
δύνους, οίτινες άσφαλίζονται δι’ άντασφαλίσεως.

"Αρθρον 6. Τό άρθρον τοϋτο ρυθμίζει τά τής Διοικήσεως 
τοΰ ΚΑΠ. Παράγρ. 1. Ύπό τής παραγρ. 1 ορίζεται ότι τό

Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ ΚΑΠ είναι 7μ.ελές, τών έκ τοϋ 
Υπουργείου Εμπορίου υπαλλήλων μελών αύξανομένων εις 
2, έξ ών ό είς άρμόδιος έπί τών θεμάτων άσφαλίσεως.

Παράγρ. 2. Ύπό τής παραγράφου ταύτης καθορίζονται 
ή θητεία τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ό τρόπος διορισμού 
τών τακτικών καί άναπληρωματικών μελών αύτοϋ καί τά 
τής άποζημιώσεως τούτων.

Παράγρ. 3. Ή διάταξις αΰτη, άντίστοιχος πρός τήν 
παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 501/68, ορίζει τά τής άπαρ- 
τίας καί λήψεως άποφάσεων ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου έν δψει τής κατά τ’ άνωτέρω αύξήσεως τών μελών 
αύτοϋ.

Παράγρ. 4. Ύπό τής παραγράφου ταύτης καθορίζεται, 
ότι τό Συμβούλιον τοΰ ΚΑΠ δύναται τό μέν νά προσλαμ- 
βάνη έγκρίσει τοΰ Υπουργού Εμπορίου, διά τάς άνάγκας 
αύτοϋ προσωπικόν, πλέον τοϋ άποσπωμένου έκ τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, είς δ περιώριζε τοϋτο ή παράγρ. 3 τοϋ άρθρου 
3 τοϋ Νόμου 501/68, τό δέ, νά χρησιμοποιή καί έτερα ειδικά 
περί τήν άσφάλισιν ή έτέρας είδικότητος πρόσωπα, διευρυ- 
νομένου οΰτω τοΰ κύκλου τών προσώπων, άτινα μέχρι τοϋδε 
ήδύνατο νά χρησιμοποιήση τό ΚΑΠ. Ή διάταξις ύπηγο- 
ρεύθη έκ τής όσημέραι εύρύνσεως τών έργασιών τοϋ ΚΑΠ 
καί τής άντιστοίχου αύξήσεως τών άναγκών αύτοϋ είς προ
σωπικόν. Είναι αύτονόητον ότι ή άμοιβή τών προσώπων 
τούτων, ώς καί ή άποζημίωσις τών μελών τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ-ΚΑΠ θά καταβάλλεται έκ τών πόρων αύτοϋ.

Κείμενον παραγρ. 3 άρθρου 3 Α.Ν. 501/68.
Τό προσωπικόν τοϋ διά τοϋ παρόντος ίδρυομένου Νομ.ικοϋ 

προσώπου άποσπάται έκ τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, δι’ άποφάσεως τής Διοικήσεως αύτής. Τό Συμ
βούλιον τοϋ ΚΑΠ δύναται νά χρησιμοποιήση ειδικά περί 
τήν άσφάλισιν πρόσωπα τής σχετικής δαπάνης καταβαλ
λόμενης ύπό τοΰ ΚΑΠ. Ή άπόφασις αΰτη ισχύει άπό τής 
έγκρίσεως ύπό τοΰ Υπουργού Εμπορίου. Έκ τών πόρων 
τοϋ ΚΑΠ, καταβάλλεται έπίσης καί ή άποζημίωσις τών 
μελών τοΰ Συμβουλίου αύτοϋ.·

Κείμενον νέας διατάξεως :
Τό προσωπικόν τοϋ ΚΑΠ άποσπάται έκ τής Τραπέζης 

τής Ελλάδος, δι’ άποφάσεως τής Διοικήσεως αύτής ή 
προσλαμβάνεται δι’ άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ. 
έγκρινομένης ύπό τοΰ Υπουργού Εμπορίου. Τό Συμβούλιον 
τοϋ ΚΑΠ δύναται ώσαύτως νά χρησιμοποιή ειδικά περί τήν 
άσφάλισιν ή έτέρας είδικότητος πρόσωπα.

Παράγρ. 5. Ή παράγρ. 4 τοϋ άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 501/6S 
διαλαμβάνει, έν οψει τοϋ ότι άπαν τό προσωπικόν τοϋ ΚΑΠ 
άπετελεϊτο έξ υπαλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος άπο- 
σπουμένων παρ’ αύτών, oTt ό κατά βαθμόν άνώτερος τούτων 
ορίζεται Διευθυντής τών Υπηρεσιών αύτοϋ.

"Ηδη έπί τή βάσει τής παρούσης παραγράφου 5, ό Διευ
θυντής τών Υπηρεσιών τοΰ ΚΑΠ ορίζεται κατά προτίμησιν 
έκ τών υπαλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος, άλλά καί έξ 
άλλων ειδικών περί τήν άσφάλισιν τών έξαγωγικών πιστώ- | 
σεων προσώπων.

Κείμενον παραγρ. 4 άρθρου 3 Α.Ν. 501/68. ,
Έκ τών άποσπωμένων δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου υπαλ

λήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τό Διοικητικόν Συμβού
λιον ορίζει τόν κατά βαθμόν άνώτερον έξ αύτών, ώς Διευθυν
τήν τών Υπηρεσιών τοϋ Ν. Προσώπου, όστις είσηγεΐται 
ενώπιον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί είναι ύπεύθυνος 
διά τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεων αύτοϋ.

Κείμενον νέας διατάξεως :
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει, τόν Διευθυντήν τών 

Υπηρεσιών τοϋ ΚΑΠ, ώς καί τόν άναπληρωτήν του. Ό 
Διευθυντής τών Υπηρεσιών τοΰ ΚΑΠ ορίζεται κατά προ- 
τίμησιν έκ τών υπαλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή 
καί έξ άλλων ειδικών περί τήν άσφάλισιν τών έξαγωγικών 
πιστώσεων προσώπων.
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Παρά*;?. 6. Αΰτη clναι όμοια πρός τήν —αράγρ. 5 τοϋ 
άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 501/68.

Π αράγρ. /. At* αυτής ορίζεται ότι τήν έποπτείχν ώς πρό; 
-ήν άσκουμένην ύπό τοϋ ΚΛΠ πολιτικήν ασκεί ό 'ίπουργός 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού ένώ τήν διοικητικήν 
τοιχύτην ό Υπουργός Εμπορίου.

Άρθρον 7. Παράγρ. 1. Αΰτη καθορίζει τάς αρμοδιότητας 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ κατά βάσιν καθ’ 
όμοιον τρόπον προς τήν αντίστοιχον διάταξιν τής παραγρ. 1 
τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 501/68. Τό έδάφιον ια τής παραγρ. 1 
διατυποϋται κατά τρόπον, ώστε νά έκλείπη ή Ικ τής ίσχυ- 
ούσης διατάξεως ασάφεια, μή άπαιτουμένης ήδη έγκρίσεως 
των 'Υπουργών Συντονισμού καί Προγραμματισμού, Οικο
νομικών καί Εμπορίου διά νά χρεοϋται ό παρά τή Τραπέζη 
τής Ελλάδος λογαριασμός τοϋ ΚΑΠ.

Κείμενον έδαφ. ια παράγρ. 1 άρθρον 4 Α.Ν. 501/68 :
’Αποφασίζει περί άναλήψεως δανειακών υποχρεώσεων ύπό 

τοϋ ΚΑΓ1 καί έντέλλεται τήν χρέωσιν τοϋ λογαριασμοϋ τοϋ 
ΚΑΠ παρά τή Τραπέζη τής 'Ελλάδος, μετ’ έγκρισιν τών 
Υπουργών Συντονισμού καί .Προγραμματισμοϋ, Οικονο
μικών καί ’Εμπορίου.
- Κείμενον νέας διατάξεως : -------- ----------------- ·

’Αποφασίζει περί άναλήψεως δανειακών υποχρεώσεων 
υπό τοϋ ΚΑΠ, μετ’ έγκρισιν τών 'Υπουργών Συντονισμού 
καί Προγραμματισμού, Οικονομικών καί Εμπορίου.

Εις τήν παράγρ. 1 τοϋ ίδιου άρθρου διαλαμβάνεται νέον 
έδάφιον ύπό στοιχεϊον ιγ, όρίζον 6ή! τό Διοικητικόν Συμβού
λιου τοϋ ΚΑΠ «’Αποφασίζει περί πάσης δαπάνης τοϋ ΚΑΠ».

'Η προσθήκη άποσκοπεί νά διευκρίνιση, ότι τό Συμβού- 
λιον τοϋ ΚΑΠ είναι άρμόδιόν νά άποφασίζη, άνευ υπουργικής 
εγκρίσεως περί πάσης δαπάνης αύτοϋ, ήτις ώς είκός συνεπά
γεται καί άντίστοιχον χρέωσιν τοϋ παρά τη Τραπέζη τής 
Ελλάδος λογαριασμού του, δι’ ήν χρέωσιν, ώς έρρήθη, ό 
Α.Ν. 501/68 άπήτει έγκρισιν τών τριών ώς άνωτέρω 'Υπουρ
γών.

Παράγρ. 3. Αΰτη, άφορώσα εις τήν έκπροσώπησιν τοϋ 
ΚΑ Π ενώπιον τών δικαστικών καί διοικητικών ’Αρχών, 
είναι αντίστοιχος προς τήν παράγρ. 2 τοϋ άοθρου 4 τοϋ Α.Ν.
501/68.

Παράγρ. 2. Διά τής διατάςεως ταύτης, επί τώ τέλει

υε/.η αυτού, ενεργοϋντα άπό κοινού καί άποφασίζοντα όμο- 
φωνως. Ωσαύτως ή νέα διάτχξις δρίζει, ότι τό Συμβούλιον 
;°Ρ ΚΑΠ, δι’ άποφάσεως αύτοϋ καθορίζει καί τάς άρμο- 
οιότητας τοϋ Διευθυντοϋ τών 'Υπηρεσιών τοϋ ΚΑ Π.

Κείμενον παραγρ. 3. άρθρου 4 Α.Ν. 501/68 :
_ Τά ασφαλιστήρια ή άντασφαλιστήρια συμβόλαια ώς καί 

τχ_τρεχουσης φύσεως έγγραφα ύπογράφονται ύπό δύο μελών 
-οϋ Διοικητικού Συμβουλίου όριζομένων δι’ άποφάσεων 
αύτοϋ.

Κείμενον νέας διατάςεως :

’“° κοινού και άποφασίζοντα όμοφώνως.
, άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ καθορίζονται 
ωσαύτως αί άρμοδιότητες τοϋ Διευθυντοϋ τών 'Υπηρεσιών

ΚΑΠ.
Παράγρ. 4. Διά τής διατάςεως ταύτης ορίζεται κατά τρό- 

■•ον σαφή καί άναμφίβολον ποϊαι άποςιάσεις τοϋ Συμβουλίου 
’Vj ΚΛII χρήζουν δημοσιεύσεώς εις τήν ’Εφημερίδα τής

Κυβερνήσεως (τεϋχος ’Ανωνύμων Εταιρειών καί Ε. Π.Ε.) 
καί ότι ή δημοσίευσις τούτων, ώς καί τοϋ ’Ισολογισμού 
τοϋ ΚΑΠ, έχει τον χαρακτήρα απλής άνακοινώσεως ασχέτου 
προς το κϋρος αυτών. ' Η έξαρτησις τής ισχύος τών κανο
νιστικής φύσεως άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ έκ 
τής δημοσιεύσεώς των εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, 
ως ορίζει ό Α.Ν. 501/68, δεν συνάδει πρύς τον χαρακτήρα 
τοϋ ΚΑΠ ώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

Κείμενον παραγρ. 4 άρθρου 4 Α.Ν. 501/68 :
At κανονιστικής φύσεως άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τοϋ 

ΚΑΠ άποκτοϋν ίσχύν άπό τής δημοσιεύσεώς των εις τήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, τεϋχος ’Ανωνύμων Εταιρειών 
καί Ε.Π.Ε.

Κείμενον νέας διατάςεως.
Οί ύπό στοιχεία α, β καί γ τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος 

άρθρου Κανονισμοί τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ, ώς καί ό 
’Ισολογισμός αύτοϋ, δημοσιεύονται διά τής ’Εφημερίδες 
τής Κυβερνήσεως (τεύχος’Ανωνύμων'Εταιρειών καί Ε.Π.Ε.)

"Άρθρον 8. Παράγρ. 1. Ή διάταςις τής παραγρ. 1 είναι 
άντίστοιχος προς τήν παράγρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 
501/68, καθοριζομένου, ότι μόνον ό λογαριασμός κινήσεως 
κεφαλαίων τοϋ ΚΑΠ τηρείται παρά τη Τραπέζη τής Έλ- 

_λάδος._, ____ ______________________________________
Παράγρ. 2. Διά τής διατάςεως ταύτης, άφορώσης εις τήν 

«αύτοδικαίαν» έγγύησιν ύπό τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου τών 
πάσης φύσεως ύποχρεώσεων τοϋ Κ.Α.Π. μέχρι ποσοΰ ίσου 
προς τά έκάστοτε καθοριζόμενα όρια άσφαλιστικής καί 
άντχσφαλιστικής καλύψεως, ρυθμίζονται αί οίκονομικχί 
σχέσεις Δημοσίου καί ΚΑΠ,ώς καί ή έξυπηρέτησις αυτών 
διά τής Τραπέζης τής ' Ελλάδος, κατά τρόπον σαφέστερου 
καί λογιστικώς άπλούστερον τοϋ καθοριζομένου εις τήν 
άντίστοιχον διάταζιν τήε παοαγρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 
501/6S.

Κείμενον παραγρ. 2 άρθρου 5 Α.Ν. 501/68 :
•Αί πάσης φύσεως ύποχρεώσεις τοϋ ΚΑΠ μέχρι ποσού 

ίσου προς τά έκάστοτε καθοριζόμενα όρια άσφαλιστικής 
καί άντασφαλιστικής καλύψεως, ώς καί τής κατά τό άρθρον 
6 ένισχύσεως διά καταβολήν ασφαλίστρων, τυγχάνουν αύτο- 
δικαίως ήγγυημέναι, δυνάμει τοϋ παρόντος ύπό τοϋ Ελ
ληνικού Δημοσίου. Έν τώ πλαισίω τής έγγυήσεως ταύτης 
έξουσιοδοτεΐται διά τοϋ παρόντος ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
όπως άνχλαμβάνη έκ τοϋ παρ’ αΰτη λογαριασμού Συγκεν- 
τρώσεως Εισπράξεων καί Πληρωμών τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου παν ποσόν, εντός τών άνωτέρω ορίων, το οποίον 
άπαιτεϊται προς διατήρησιν τοϋ τυχόν χρεωστικού ύπολοίπου 
τοϋ παρ’ αυτή λογαριασμού τοϋ ΚΑΠ εις έπίπεδον κατώτερον 
τών 50 έκατ. δραχμών. Πρός ίκανοποίησιν τών μέχρι τοϋ 
ποσού 50 έκατ. δραχμών τυχόν άπαιτήσεων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος έναντι τοϋ ΚΑΠ θά ΐσχύση ή γενική διαδικασία 
βάσει τής έγγυήσεως τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου.

Κείμενον νέας διατάςεως':
Αί πάσης φύσεως ύποχρεώσεις τοϋ ΚΑΠ μέχρι ποσού 

ίσου πρός τά έκάστοτε καθοριζόμενα όρια άσφαλιστικής 
καί άντασφαλιστικής καλύψεως τυγχάνουν αύτοδικαίως 
ήγγυημέναι, δυνάμει τοϋ παρόντος ύπό τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου. Έν τώ πλαισίω τής έγγυήσεως ταύτης έξουσιο- 
δοτεϊται διά τοϋ παρόντος άνεκκλήτως ή Τράπεζα τής 'Ελ
λάδος, όπως, κατόπιν σχετικού εγγράφου τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ, άνευ έτέρας εντολής τοϋ Δημοσίου 
καί άνευ οίασδήποτε προτέρας είδοποιήσεώς της πρός τό 
Δημόσιον, μεταφέρη έκ τοϋ παρ’ αυτή λογαριασμού Συγκεν- 
τρώσεως Εισπράξεων καί Πληρωμών τοϋ Ελληνικού Δη
μοσίου είς τον παρ’ αυτή λογαριασμόν τοϋ ΚΑΠ παν αιτου- 
μενον, εντός τών ορίων τοϋ καθοριζομένου ύπό τής κατωτέρω 
παρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου συνολικού ύψους άναλαμβανο- 
μένων ύποχρεώσεων, ποσόν.

Παράγρ. 3. Αΰτη είναι άντίστοιχος πρός τήν παράγρ. 3 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 501/68.

Άρθρον 9. Παράγρ. 1. Διά τής διατάξεως ταύτης, αν
τιστοίχου πρός τήν παράγρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 501/68,
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καθορίζονται πληρέστερον καί συμφώνως προ; θεσπιζομέ' ας 
νέας διατάσεις οί δικαιούχοι άσφαλίσεως.

Παράγρ. 2. Ή διάταξις αυτή, άντίστοιχος προς την 
παράγρ. 3 τοΰ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 501/68, άναφέρεται γε
νικώς είς την διαδικασίαν άσφαλίσεως, ήτις καθορίζεται 
κατά τά καί ανωτέρω (άρθρον 7 παράγρ. ιγ) οριζόμενα δι’ 
άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ΚΑΠ.

Παράγρ. 3. Ή παράγρ. 3 τοϋ άρθρου 0, άφορώσα είς την 
ασφαλιστικήν υποκατάστασήν τοϋ ΚΑΠ, είναι άντίστοιχος 
προς την παράγρ. 4 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 501/68. Από 
της νέας διατάξεως παρέχεται ή ευχέρεια νά συνομολογήται 
διά τοϋ ασφαλιστηρίου μερική ΰποκατάστασις.' Η νέα διάτα- 
ξις έχει ώς ακολούθως :

Εις περίπτωσιν έπελεύσεως τοΰ κινδύνου τό ΚΑΠ έχει 
δικαίωμα ασφαλιστικής ύποκαταστάσεως κατα τα ειδικω- 
τερον έν τώ άσφαλιστηρίω οριζόμενα.

"Αρθρον 10. Παράγρ. 1. Διά τής διατάξεως ταύτης θεσπί
ζεται νέα έςαίρεσις είς τάς όριζομένας ύπό τοϋ άρθρου 7 
τοϋ Α.Ν. 800/1937 εξαιρέσεις, καθ’ άς έπιτρέπεται ή σύ- 
ταψις ασφαλίσεων είς ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα, καί 
κ.ατοχυροϋται το κϋρος των μετά τοϋ ΚΑ Π συναπτομένων 
είς ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα συμβολαίων. 'Η νέα αύτη 
διάταξις έχει ώς ακολούθως :

__Προκειμένου περί τών-ύπό-τοϋ παρόντος Νόμου προβλεπο- -
μένων άσφαλίσεων καί άντασφαλίσεων επιτρέπεται, κατόπιν 
έγκρίσεως τής Νομισματικής ’Επιτροπής, ή συνομολό- 
γησις τούτων είς συνάλλαγμα.

Παράγρ. 2. Κατά τάς ίσχυούσας νομισμάτικάς διατάξεις 
(άρθρον 11 παράγρ. 1 καί 2 Ν. 5422/1932) άπαγορεύεται 
ή χορήγησις δανείων είς δραχμάς έπ’ ένεχύρω ξένου συναλ- 
λάγματος, ώς καί ή συνομολόγησες έν γένει υποχρεώσεων 
έν τή ημεδαπή είς ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα διά δανείων 
ή άλλων συμβάσεων. Διά τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 10 επι
τρέπεται, κατ’ άπόκλισιν έκ των διατάξεων τούτων, είς τά 
πιστωτικά ιδρύματα, όπως συνομολογούν ασφαλείας (ενέ
χυρα) είς συνά/Δαγμα διά τάς ύπ’ αυτών έκδιδομένας έγγυη- 
τικάς έπιστολάς καί τάς παρεχομένας πιστωτικά: διευκο
λύνσεις καί χρηματοδοτήσεις προς έλληνικάς επιχειρήσεις 
άν αλαμβανούσας καί έκτελούσας έργα έν τή άλλοδαπή ή 
ποός έλληνικάς ναυπηγοεπισκευαστικάς μονάδας διά τήν 
έκτέλεσιν έξαγωγικών παραγγελιών. Ή διάταξις αποβαίνει 
εις όφελος τής ελληνικής οικονομίας, διότι διά τών οΰτω 
συνομολογουμένων ασφαλειών είς συνάλλαγμα επιτυγχάνεται 
η εισροή εις τήν χώραν τοϋ ύπό τών ώς εΐρηται επιχειρήσεων 
κ.τωμένου συναλλάγματος έν τώ έξωτερικώ. ' Η ώς ανωτέρω 
% εα διάταξις έχει ώς άκολούθως :

Επιτρέπεται είς τά πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου 
περί έκδόσεως ύπ’ αύτών εγγυητικών έπιστολών καί παροχής

ναυπηγοεπισκευαστικων μονάδων 
εργασιών εκ τών έν παρ. 5 τού άρθρου 1 τοϋ παρόντος Νόμου 
άναφερομενων, όπως, κατ’ άπόκλισιν άπό τών ίσχυουσών 
περί προστασίας τοΰ εθνικού νομίσματος διατάξεων, συνο
μολογούν καί λαμβάνουν καί έν Έλλάδι εμπραγμάτους 

ετερας ασφαλείας είς συνάλλαγμα, πρός έξασφάλισιν τών 
αντιστοίχων άπαιτήσεών των.

ΓΙαραγρ. 3. Εις την περίπτωσιν άσφαλίσεως ή άντασφα- 
/.ισεως υπο του ΚΑΠ, τούτο έν έπελεύσει τοϋ κινδύνου 
υποκαθίσταται ώς καί έν παραγρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου 
εμπράγματους άσφαλείας είς συνάλλαγμα.

"Αρθρον 11. Διά πής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου προβλι 
πεται άπαλλαγή έκ τοϋ φόρου κύκλου εργασιών τοϋ άρθρι 
14 τοϋ Νόμου 1620/1951 τών ύπό τοϋ ΚΑΠ κτωμένό
ά σταλιστρών.

Διά πής ππρ. 2 προβλέπεται -Ομοίως ή άπαλλαγή έκ τό 
τελών χαρτοσήμου τών ύπό τοϋ ΚΑ Π συναπτομένων άσφ: 
λιστηρίων συμβολαίω", καταβαλλομένων ασφαλίστρων κ: 
άσφαλιστικών αποζημιώσεων.

Αί παρ. 3 καί 4 τούτου είναι δαοιαι ποός τό άοθρ. 7 τ< 
Α.Ν. 501/68.

"Αρθρον 12. Παράγρ. 1. Αυτή είναι όμοια προς τήν παράγ 
1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 501/68.

Παράγρ. 2. Δι’ αυτής θεσπίζεται νέα διάταξις ρυθμίζουσ 
τον σχηματισμόν ύπό τοϋ ΚΑΠ τεχνικών άποθεματικώ 
κατ έξαίρεσιν τών ύπό τών ίσχυουσών διατάξεων περί ίδιο 
τικής έπιχειρήσεως άσφαλίσεως (άρθρα 7 καί 8 Ν.Δ. 40( 
1970) προβλεπομένων. Ή κατά τ’ άνωτέρω νέα διάτας 
έχει ώς άκολούθως :

Κατ’ έξαίρεσιν τών ύπό τών ίσχυουσών διατάξεων πε; 
ιδιωτικής έπιχειρήσεως άσφαλίσεως προβλεπομένων, 
σχηματισμός τών τεχνικών άποθεματικών, προκειμένο 
περί τών άσφαλειών πιστώσεων καί εγγυήσεων είναι δι 
τό ΚΑΠ προαιρετικός. Είς π:ρίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελον σχγ 
ματισθή τοιαϋτα άποθεματικά παρ’ άσφαλιστικών εταιρεία 
άντασφαλιζομένων παρά τώ ΚΑΠ ή ύποχρέωσις τούτο: 
έξικνεΐται, κατ’ άπόκλισιν πρός τά ύπό τών ίσχυουσα 
διατάξεων ποοβλεπόμενα, μέχρι τής άναλογίας πής ίδιο 
αύτών άσφαλιστικής κρατήσεως.

"Αρθρον 13. Πρός διευκόλυνση» τοΰ έργου τοϋ ΚΑΙ 
εκρίθη σκόπιμον, όπως κατασπή ύποχρεωτική ή ύπό το 
δημοσίων ύπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιο 
καί τών έξαρτωμένων οίκονομικώς έκ τοϋ Κράτους όργανι 
σμών παροχή είς τό ΚΑΠ πληροφοριών, άφορωσών είς π) 
έκπλήρωσιν τών σκοπών αύτοϋ. Ή νέα διάταξις έχει ώ 
άκολούθως :

Δημόσιαι υπηρεσία1., νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιοι 
τράπεζαι, επιχειρήσεις κοινής ώφελείας ύποχρεοϋνται, όπο 
παρέχουν είς τό ΚΑΠ πάσαν πληροφορίαν ζητουμένην πα; 
αύτοϋ καί άφορώσαν είς τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών αύτοί 
έπιφυλασσομένων τών περί φορολογικού καί τραπεζικό 
άποορήτου διατάξεων.

"Αρθρον 14. Τό άρθρον τούτο μεταβατικής ισχύος σκοπέ 
νά καλύψη τάς ήδη γενομένας ύπό τοϋ ΚΑΠ έγκρίσε*. 
άσφαλίσεως Τραπεζικών 'Ιδρυμάτων δι’ έκδοθείσας ύτ 
αύτών εγγυητικά: έπιστολάς ΰπερ τεχνικών έπιχειρήσεω·. 
έφ’ όσον διά τάς άσφαί.ίσεις ταύτας δεν έχουν ύπογραφ 
είσέτι άσφαλιστήρια συμβόλαια.

"Αρθρον 15. Δι’ αύτοϋ ορίζονται αί καταργούμεναι διατά 
ξεις (Α.Ν. 501/68, τό άοθοον 9 τοϋ Ν.Δ. 226/1959 καί τ 
Β.Δ. 229/1971).

’Εν ’Αθήναις τή 24 ’Οκτωβρίου 1975 
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