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Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε−
φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιο−
λόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης

Άρθρο 1

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω−
νυμία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.
Ε.Ι.Α.), που συνεστήθη με τη διάταξη του άρθρου 1 του 
ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α’) καταργείται από την πρώτη 
ημέρα του τέταρτου μήνα μετά τη δημοσίευση αυτού 
του νόμου και ο σκοπός αυτού, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, ανατίθεται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, στην οποία μεταφέρονται από την ίδια 
ημερομηνία όλες οι αρμοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως 
αυτές ενδεικτικά απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου, πλην της υπό στοιχείο ι΄, η 
οποία καταργείται. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει 
στη Βουλή σχετική ετήσια έκθεση.

Μεταφέρονται, επίσης, στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και οι εποπτικές αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί με 
διατάξεις νόμων σε άλλα όργανα εποπτείας της ιδιω−
τικής ασφάλισης.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η «ΕΠ.Ε.Ι.Α.» 
νοείται εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος. Το κέντρο πλη−
ροφοριών του άρθρου 27 β του ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α’) 
αποτελεί, από την ημέρα κατάργησης της Ε.Π.Ε.Ι.Α., υπη−
ρεσιακή μονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης 
ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, που συστάθηκε 
με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Με αποφάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται κάθε ειδικό ή τεχνικό 
θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Οι αρμοδιότητες εποπτείας της ιδιωτικής ασφά−
λισης, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, 
ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου της 
Τράπεζας. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να εξειδικεύ−
ονται, ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, με 
αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζε−
ται η εισφορά των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχει−
ρήσεων, για την εξασφάλιση των πόρων που απαιτού−
νται για την επιτέλεση του σκοπού που ανατίθεται στην 
Τράπεζα αυτή με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, σε 
ποσοστό μέχρι 1,5 τοις χιλίοις επί της ετήσιας συνολικής 
παραγωγής καθαρών καταχωρημένων ασφαλίστρων και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Για παραβάσεις των διατάξεων που είναι σχετικές 
με τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με αυτό το 
άρθρο, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει κατά των επο−
πτευόμενων επιχειρήσεων, των νομίμων εκπροσώπων 
τους και όσων ασκούν διοίκηση, είτε πρόστιμο υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου κατά τους όρους του άρθρου 55Α 
του καταστατικού της (ν. 3424/1927 ΦΕΚ 298 Α’, όπως 
ισχύει), είτε τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α’), όπως 
κάθε φορά ισχύουν.

5. Στο τέλος του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 
10 Α΄) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Οι διατάξεις για το διορισμό Επιτρόπου των παρα−
γράφων 2 και 3 του άρθρου 63 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 
178 Α’) εφαρμόζονται αναλόγως και στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. Επίτροπος μπορεί επίσης να διοριστεί, 
κατά τις ανωτέρω διατάξεις, στις περιπτώσεις των άρ−
θρων 9 παρ. 4 και 17γ παράγραφοι 3, 4 και 5 αυτού του 
διατάγματος.»

6. Από την ημέρα κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α.:
α) Ανακαλούνται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις και κάθε 

άλλη πράξη διάθεσης προς αυτή μόνιμου προσωπικού 
υπηρεσιών του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου το−
μέα.
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Άρθρο 28
 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

   Λευκάδα, 31  Ιουλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Μ.−ΕΛ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01001280308100016*
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