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Υποχρεώσεις και καθεστώς 
εποπτείας των ΕΠΥ

 Κοινοποίηση στην Εποπτική Αρχή βεβαίωσης, στην οποία πιστοποιείται
ότι η ασφαλιστική επιχείρηση καλύπτει την Κεφαλαιακή Απαίτηση
Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, που
υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 129 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ.

 Υποχρέωση εγγραφής στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και το
Επικουρικό Κεφάλαιο και υποχρέωση καταβολής των προβλεπομένων
από τον 489/1976 εισφορών.

 Ρητή υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του 489/1976 που σχετίζονται
με την προστασία του αιτούντος αποζημίωση συνεπεία τροχαίου
ατυχήματος που συνέβη στην Ελλάδα.



Υποχρεώσεις ΕΠΥ
 Υποχρέωση διορισμού ειδικού αντιπροσώπου, ο οποίος αντιπροσωπεύει

την επιχείρηση έναντι των προσώπων που υπέστησαν ζημίες και
προβάλουν αξίωση αποζημίωσης.

 Η Εποπτική Αρχή τηρεί μητρώο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
ασφαλιστικών.

 Η Εποπτική Αρχή μπορεί να ζητά από τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών
μελών κάθε πληροφόρηση για την εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης
ασφαλιστικής επιχείρησης άλλου κράτους-μέλους



Σκοπός της εποπτείας είναι η
προστασία των ληπτών της
ασφάλισης, των ασφαλισμένων και
των δικαιούχων απαιτήσεων από
ασφάλιση.



Το πρόβλημα
Όταν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αλλοδαπής 

ασφαλιστικής εταιρείας  η οποία 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα  με καθεστώς 
Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών πως μπορεί ο 
τρίτος ζημιωθείς να διεκδικήσει την αποζημίωση 
του;

Έχει δικαίωμα έννομης προστασίας και 
δικαστικής ακρόασης; (άρθρο 20 παρ.1 
Συντάγματος)



Διαδικασία αναγγελίας -
μονόδρομος;

 Άρθρο 242 : Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής καλεί τους
δικαιούχους να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός
προθεσμίας.

 Υπερεξουσίες του ασφαλιστικού εκκαθαριστή:
 Επαλήθευση των απαιτήσεων.
 Γίνονται δεκτές οι απαιτήσεις που δεν αμφισβητούνται από τον

εκκαθαριστή ή έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.

 Γνωστοποίηση στο Επικουρικό Κεφάλαιο (ΕΚ) των βεβαιωμένων
απαιτήσεων και καταβολή από το ΕΚ.

 Αυτές που αμφισβητούνται; 



Αποφάσεις Πρωτοδικείων
ΜονΠρωτΑθην  605/2019  :
 Απαράδεκτη η συζήτηση κάθε είδους 

αγωγής. 
Η συνέχιση εκκρεμών δικών αναστέλλεται 

αυτοδικαίως. 
Η έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής 

εκτέλεσης θεωρείται άκυρη. 
Η άσκηση και η εκδίκαση ενδίκων μέσων επί 

αποφάσεων απαγορεύεται. Σε περίπτωση 
που ασκηθούν αγωγές ή ένδικα μέσα  το 
δικαστήριο που επιλαμβάνεται οφείλει 
αυτεπαγγέλτως να κηρύξει απαράδεκτη τη 
συζήτηση



Ποιο δίκαιο 
εφαρμόζεται;



Διατάξεις του 4364/2016
 Άρθρο 235 παρ.1 : «Η Εποπτική Αρχή είναι η μόνη αρμόδια να ανακαλέσει

την άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. ……..ακολουθεί το στάδιο
ασφαλιστικής εκκαθάρισης, εκτός αν άλλως ορίζεται στην απόφαση …….
Ανάλογες αποφάσεις των άλλων κρατών-μελών, εφόσον λαμβάνονται
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους καταγωγής, παράγουν
αποτελέσματα στην Ελλάδα».

 Άρθρο 239 παρ 3 : «Κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική
επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε
αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της………. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων απαιτήσεων από
ασφάλιση κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης».

 Άρθρο 25 ΠΚ «1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 26, από την
κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά
καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη…..»



Εφαρμόζεται το άρθρο 
25ΠΚ στις ασφαλιστικές 
εκκαθαρίσεις;



Αντίφαση?
 Άρθρο 235 παρ. 7. «|Ασφαλιστική επιχείρηση δεν κηρύσσεται σε

πτώχευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ' αυτής προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης. Λύση, για οποιονδήποτε λόγο, του νομικού
προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης δεν μπορεί να επέλθει εφόσον η
Εποπτική Αρχή δεν έχει προηγουμένως ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας
της επιχείρησης……………….».

 Άρθρο 235 παρ.3. «Στην περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα,
και επί ζητημάτων που δεν ρυθμίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, οι
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ΚΠολΔ.».



Αποτελεί η ασφαλιστική 
εκκαθάριση πτώχευση;



Πτώχευση  vs ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης

 Μόνο με απόφαση της Εποπτικής Αρχής μπορεί να ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και ακολουθεί το
στάδιο ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

 Πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση πιστωτή. Υπό
προϋποθέσεις και μετά από αίτηση του εισαγγελέα
πρωτοδικών.



Ζητήματα συνταγματικότητας

Υπερεξουσίες του ασφαλιστικού 
εκκαθαριστή:
Επαλήθευση των απαιτήσεων 
Αμφισβήτηση των απαιτήσεων


