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ΑΗΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΣΖ       

04-06-2018 

 

ζην ζρέδην λφκνπ «Εναρμόνιζη ηης νομοθεζίας με ηην Οδηγία 2016/97 ηοσ Εσρωπαϊκού 

Κοινοβοσλίοσ και ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 20.1.2016 ζτεηικά με ηη διανομή ηων αζθαλιζηικών 

προϊόνηων και κωδικοποίηζη ηοσ Ν. 1569/1985 (Α' 183) και ηοσ π.δ. 190/2006 (Α' 196)» 

 

Προς τη Βοσλή των Δλλήνων 

Η. Γενικό μέρος 

 

Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ ζθνπείηαη ε ελαξκφληζε ηεο  ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2016/97 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20.1.2016 ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ Οδεγία 2018/411/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Μαξηίνπ 2018, , θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ζπλαθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο κε ζθνπφ ηε ζχληαμε ελφο εληαίνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ πνπ ζα ξπζκίδεη ζπλνιηθά ηελ ππεξεζία δηαλνκήο 

(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ άζθεζή ηεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  Δμ αξρήο 

ζεκεηψλεηαη φηη ε Οδεγία 2016/97/ΔΔ είλαη Οδεγία ειάρηζηεο ελαξκφληζεο. 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο 

δηαζθάιηζεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζε φινπο ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηνκείο. Αλαδείρζεθε ε αλάγθε λα εληζρπζνχλ, ηφζν ε εκπηζηνζχλε ησλ 

πειαηψλ, φζν θαη ε κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ηεο ξπζκηζηηθήο αληηκεηψπηζεο σο πξνο ηε 

δηαλνκή (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ πειαηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   Πεξαηηέξσ, αλαγλσξίζηεθε 

φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ελσζηαθέο θαη νη εζληθέο ξπζκίζεηο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηδηάδνπζα 

θχζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα επελδπηηθά πξντφληα πνπ 

ξπζκίδνληαη βάζεη ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ πξνο ηελ νπνία ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή καο λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 4514/2018. Ζ  

Οδεγία 2016/97/ΔΔ έρεη επζπγξακκηζηεί σο πξνο απηφ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.   

 

Αθφκε,  κε ηελ παξαδνρή φηη νη (αλη)αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηε δηαλνκή ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

Οδεγία 2016/97/ΔΔ βειηηψλεη ηα ειάρηζηα πξφηππα φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη δεκηνπξγεί ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ. Ζ 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαηέδεημε φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο έρξεδαλ  πεξαηηέξσ 

απνζαθήληζεο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε αλεκπφδηζηε δηαζπλνξηαθή θαη επί ίζνηο φξνηο 

άζθεζε ηεο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

ελ ιφγσ νδεγίαο έπξεπε λα επεθηαζεί, ψζηε νη θαηαλαισηέο λα απνιαχνπλ ηεο ίδηαο 

πξνζηαζίαο παξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαχισλ δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

Έηζη, δηεπξχλζεθε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο2002/92/ΔΚ  θαη νη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πσινχλ αζθαιηζηηθά πξντφληα απεπζείαο, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο λέαο νδεγίαο 2016/97/ΔΔ, αληηκεησπίδνληαο ίδηεο κε ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή, γη’ απηφ  εηζήρζε θαη ν επξχηεξνο φξνο ηεο «δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ».   
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πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ πξνηχπσλ 

πνπ εηζάγνληαη κε ηελ Οδεγία 2016/97/ΔΔ ζην εζληθφ καο δίθαην, επηηπγράλνπκε ηα 

αθφινπζα: 

α. ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαιχηεξε ελαξκφληζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ γηα 

ηε δηαλνκή ζηελ πξνψζεζε ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ,  

β. ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο νδεγίαο πεξί αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο (2002/92/ΔΚ) θαη ηδίσο ζε ζρέζε κε ην φηη νη απαηηήζεηο θαηαιακβάλνπλ 

φια ηα θαλάιηα δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην  πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ηηο απεπζείαο πσιήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

γ. ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο, ησλ ππνρξεψζεσλ πξνζπκβαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη, θαη’ απνηέιεζκα, ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. 

 

ε εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ αιιά θαη γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, πξνθξίζεθε α) ε 

ιχζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο ζε έλα λέν λνκνζεηηθφ θείκελν, 

ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη επηπιένλ ηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα (αλη)αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, ήηνη ην π.δ. 190/2006 (Α΄196) θαη ν Ν. 1569/1985 (Α΄183), θαζψο θαη νη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ εθδνζείζεο πξάμεηο, θαη β) ε παξνρή λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο 

πξνο ηελ επνπηηθή αξρή λα εθδίδεη εηδηθψηεξνπ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο, κε ηηο νπνίεο ζα 

απνζαθελίδνληαη ηερληθνχ ηχπνπ δεηήκαηα πεξί εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

Καησηέξσ παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ. 

  

ΗΗ. Δπί των άρθρων 

Μέρος Πρώτο 

Κεφάλαιο Α΄ 

 

Σν πρώτο κεφάλαιο (άξζξα 1 έσο θαη 4) πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ λφκνπ, δίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο νξηζκνχο θαη αθφκε, κε κία ακηγψο εζληθή δηάηαμε 

(άξζξν 4) θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ηνπο πειάηεο.  

 

Στο άρθρο 1 πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ πνπ εηζάγνληαη κε ην παξφλ 

ζρέδην λφκνπ θαη νξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ, πνπ είλαη αθελφο ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ, γλσζηήο κε ηελ αγγιηθή θσδηθή 

νλνκαζία IDD (Insurance Distribution Directive) φπσο ηζρχεη κεηά ηελ Οδεγία 2018/411/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2018 θαη ε 

αληηθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε θαη ελζσκάησζε ζην ζρέδην λφκνπ νξηζκέλσλ εθ ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο (αλη)αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

π.δ. 190/2006 θαη ηνπ Ν. 1569/1985, φπσο ηζρχνπλ, νη νπνίεο είραλ λφεκα λα δηαηεξεζνχλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. ηφρνο είλαη ε απνθπγή ηεο 

ζπγρχζεσο απφ ηελ ηζρχ δηαηάμεσλ λνκνζεηεκάησλ κε ην ίδην πεδίν εθαξκνγήο, πνπ 

νξηζκέλα δεηήκαηα αιιειεπηθαιχπηνληαλ θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε 

έλα εληαίν λνκνζέηεκα.  
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Στο άρθρο 2 νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη ελζσκαηψλνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2, 3, 4, 5 θαη 6 πεξ. α΄ θαη β΄ θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 

ηεο Οδεγίαο. ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ λφκνπ πξνζδηνξίδεηαη πνηνη αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, απαιιάζζνληαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

λφκνπ, φπσο ελδεηθηηθά δελ απαηηείηαη γη’ απηνχο πξνεγνχκελε εγγξαθή ζε Δηδηθφ Μεηξψν. 

Ωζηφζν,  ηνλίδεηαη φηη ζηελ παξ. 3 νξίδεηαη πσο αθφκε θαη γηα ηνπο εμαηξνχκελνπο ηεο παξ. 2 

ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε, θαη 

ππφ απηήλ ηελ έλλνηα νπδείο δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζηε δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, εμαηξείηαη εληειψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

Ζ παρ. 4 νξηνζεηεί ην πιαίζην ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο γηα θηλδχλνπο θαη 

ππνρξεψζεηο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ζηελ παξ. 5 πεξηγξάθνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ, αλ θαη έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηεο δηαλνκήο, δελ 

ζεσξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλεπψο 

εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

 

Στο άρθρο 3 ελζσκαηψλνληαη φινη νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ 

θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ.  πγθεθξηκέλα: 

 

ην άξζξν 3 παρ. 1 και 2 τοσ νόμοσ εηζάγεηαη ν νξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαλνκήο 

(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ν νπνίνο είλαη επξχο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή δηαηχπσζε ηεο 

Οδεγίαο, ψζηε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ λα θαηαιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηέο 

πεξηπηψζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

εληάζζνληαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ αλαθεξνκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη νη ηζηνζειίδεο ζχγθξηζεο 

ηηκψλ, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε δηαθήκηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αιιά δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα πξνβεί, κέζσ απηψλ ή άιισλ παξερφκελσλ κέζσλ, ζηε 

ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο.  ε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ζην άξζξν 3 παρ. 13 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη, 

επηπιένλ φζσλ απνηεινχζαλ ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, νη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο.    

   

ρεηηθψο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ν νξηζκφο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή, πνπ είρε ελζσκαησζεί κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ π.δ. 190/2006, δελ 

πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία 2016/97/ΔΔ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ πεξηιακβάλεηαη νχηε ζηνλ 

παξφληα λφκν, ηνχην δελ ζεκαίλεη φηη ε απαγνξεχεηαη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ε 

Οδεγία 2016/97/ΔΔ πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο 

επζχλεο απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηαλνκέα είηε απφ αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε, είηε απφ άιινλ δηαλνκέα.  ρεηηθή πξφβιεςε έρεη γίλεη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο πεξί 

εγγξαθήο ζην Δηδηθφ Μεηξψν (άξζξα 20 παξ. 1 πεξ. ε ηει. εδ., άξζξν 21 παξ. 1 πεξ. ε, 

άξζξν 22 παξ. 1 πεξ. α). πλεπψο, ν ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ζε 

ζπλέπεηα θαη κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην, δελ απνηειεί μερσξηζηή «θαηεγνξία» 

δηακεζνιάβεζεο, αιιά ηρόπο λειηοσργίας φζσλ εθ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηεγνξηψλ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ζχλδεζεο» κε κία αζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

(αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο, ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο). 
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ην άξζξν 3 παρ. 2, επίζεο, πξνβιέπνληαη νη θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ηεο 

ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο.  Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην πξντζρχνλ λνκηθφ πιαίζην είλαη 

ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

πξάθηνξα ζε κία, γηα ηελ νπνία πξνθξίζεθε ε δηαηήξεζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

πξάθηνξα, επεηδή είλαη φξνο επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο δηεζλψο (“agent”).  ηηο παξ. 4, 5 

θαη 6 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο. 

 

Οη λένη νξηζκνί θαη ε λέα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

αθφινπζα: 

- ηηο νκνηφκνξθεο, ίδηαο βαξχηεηαο θαη ζπνπδαηφηεηαο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο θαη 

δενληνινγίαο πνπ επηβάιιεη ε IDD, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα εζληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλνηηθή επηηαγή γηα ηζφηεηα ζηνπο 

φξνπο αληαγσληζκνχ θαη γηα ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα έλαληη ηνπ θαηαλαισηή, 

- ηα παξαηεξνχκελα θελά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ψζηε πθίζηαηαη πιένλ ίδηα 

πξνζηαζία απηνχ αλεμάξηεηα απφ ην δίθηπν δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, θαη αληίζηνηρε 

φκνηα επζχλε γηα θάζε είδνπο δηαλνκέα,   

- ηα θξαηνχληα ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θαη ηδίσο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη δηθηχσλ 

δηαλνκήο  θαη 

- ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε δχν θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα (πξάθηνξα θαη ζπκβνχινπ) πνπ 

δηλφηαλ θαηά ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, πνπ πξνθαινχζε ζχγρπζε ζηα Μεηξψα θαη 

αδπλακία εμαγσγήο αζθαιψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνηνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

αγνξά ηεο δηακεζνιάβεζεο  αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν αδηαθάλεηαο θαη 

ζχγρπζεο ηνπ πειάηε απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα ζηα νπνία 

ζπγθεληξψλνληαλ πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο.   

 

Οη παξαπάλσ αλάγθεο γηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε νδήγεζαλ ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ εζληθψλ 

θαηεγνξηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο κε ηνλ παξφληα λφκν, σο εμήο: 

- Πξνβιέπνληαη πιένλ νη εμήο θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ: νη αζθαιηζηηθνί 

πξάθηνξεο, νη ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη νη κεζίηεο αζθαιίζεσλ, κε απφιπην 

αζπκβίβαζην κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ κε ηελ ηξίηε (βι. θαη άξζξν 18 παξ. 3 θαη 

4 ηνπ λφκνπ). 

- Οη δηαθνξέο κεηαμχ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ αθνξνχλ ζην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ 

ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη θαη πηζαλφλ ζηνλ ηξφπν ακνηβήο, 

εάλ ππάξρεη ακνηβή γηα ηνλ κεζίηε θαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη ηνλ πειάηε ή κφλνλ 

απφ ηνλ πειάηε, απνθιεηνκέλεο ηεο ακνηβήο απφ ηελ αζθαιηζηηθή (βι. θαη άξζξν 4 παξ. 1 

θαη 4).  Οη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο θαη δενληνινγίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν, 

νχηε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο 

αζηηθήο επζχλεο ηνπο. 

- Οη ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ δελ δηακεζνιαβνχλ νη ίδηνη απεπζείαο ζηνλ 

πειάηε, αιιά δηεπζχλνπλ θαη επηβιέπνπλ ην έξγν ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, πνπ έρνπλ 

ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηελ νπνία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ν ζπληνληζηήο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ κε ηηο, 

ζρεηηθέο κε ηε δηαλνκή, πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ην άξζξν 3 παρ. 9 νξίδεηαη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ν νπνίνο ππάγεηαη ζε ειαθξχηεξν 
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θαζεζηψο ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη ζηνλ νπνίν ην λνκνζέηεκα αλαθέξεηαη 

ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «αζθαλιζηικό διαμεζολαβηηή δεσηερεύοσζας δραζηηριόηηηας». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία απηήλ δελ ππάγνληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, φηαλ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο απηά εληάζζνληαη επζέσο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

πξάθηνξεο (άξζξν 3 παξ. 4) θαη θαη’ επέθηαζε ππάγνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν.  
   

ηελ παρ. 10 νξίδεηαη ν αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη πξνβιέπεηαη φηη κφλνλ ν 

κεζίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.  Ζ επηινγή απηή 

ζεσξήζεθε ζπλεπήο κε ηα κέρξη ζήκεξα θξαηνχληα ζηηο ζπλαιιαγέο, ελψ εληζρχεηαη 

πεξαηηέξσ ε επηζπκεηή δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο πξάθηνξεο αζθαιίζεσλ. 

 

ην άξζξν 3 παρ. 11 και 12 δίδνληαη νη νξηζκνί ηεο αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο, ζε παξαπνκπή ζηα ήδε ηζρχνληα (Ν. 4364/2016). 

 

ην άξζξν 3 παρ. 14 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη θαηά ηελ ζρεηηθή δηαηχπσζε ηεο Οδεγίαο 

2016/97/ΔΔ ε έλλνηα ηεο "ακνηβήο" κε επξχηεηα, ψζηε λα δχλαηαη λα πεξηιάβεη νπνηνδήπνηε 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ δηαλνκέα, ρξεκαηηθφ ή κε, απφ ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο.   

 

ην άξζξν 3 παρ. 15, 16, 17 και 19 ηνπ λφκνπ νξίδνληαη νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δηαλνκέσλ εληφο ηεο Έλσζεο.  

 

ηελ παρ. 20 νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζπκβνπιήο. Ζ έλλνηα απηή απνηειεί ηελ χςηζηεο 

ζπνπδαηφηεηαο παξνρή ηνπ δηαλνκέα πξνο ηνλ πειάηε θαη ήδε ηεξείηαη ζηελ Διιεληθή αγνξά 

σο ππνρξεσηηθή απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο.  Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη ζε 

άζθεζε εζληθήο επρέξεηαο θαη επηινγήο, ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο παξνρήο ζπκβνπιήο 

δηαηεξήζεθε ζε φια ηα πξντφληα, θιάδνπο θαη ηχπνπο αζθάιηζεο θαη απφ φινπο ηνπο 

δηαλνκείο, είηε εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ κε θαζεζηψο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επηκέξνπο θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο φπνπ εληάζζνληαη. Μφλε εμαίξεζε 

απνηειεί ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηηο 

ππνρξεσηηθέο αζθαιίζεηο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε επηπιένλ πξνζθεξφκελε πξναηξεηηθή 

θάιπςε ηζρχεη ν θαλφλαο παξνρήο ζπκβνπιήο. 

 

ηελ παρ. 21 νξίδνληαη νη κεγάινη θίλδπλνη, πνπ κπνξνχλ θαη’ εζληθή επηινγή λα 

αληηκεησπηζηνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηηο ινηπέο θαιχςεηο.   

 

ην άξζξν 3 παρ. 22 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ επελδπηηθνχ πξντφληνο πνπ βαζίδεηαη 

ζε αζθάιηζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλαθείο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1286/2014 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζπζθεπαζκέλα επελδπηηθά 

πξντφληα γηα ηδηψηεο επελδπηέο θαη επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε (PRIIP), 

θαζψο θαη ηηο ζπλαθείο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4364/2016.   

 

ην άξζξν 3 παρ. 23 ηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ «ζηαζεξνχ κέζνπ». 
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ην άξζξν 3 παρ. 24 ηίζεληαη ν νξηζκφο ησλ αξκνδίσλ, ζηα άιια θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ., 

αξρψλ θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο αξρήο ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επνπηεία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, νξίδνληαο σο ηέηνηα ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δπλάκεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. Ζ επηινγή ηειεί ζε άκεζε ζπλάθεηα κε 

ηα ηζρχνλ δίθαην ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, φπνπ ε ΣηΔ είλαη ν θνξέαο επνπηείαο φινπ ηνπ 

θάζκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην πεδίν ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο.  

 

ηελ παρ. 25 δίδεηαη ν νξηζκφο ηεο επξσπατθήο επνπηηθήο αξρήο ησλ αζθαιίζεσλ (ΔΗΟΡΑ). 

 

ηελ παρ. 26 ηνπ άξζξνπ 3, ηέινο, δηεπθξηλίδεηαη πνηνη, γηα ηνλ ζθνπφ ζπκκφξθσζεο κε ηνλ 

παξφληα λφκν, ζεσξνχληαη δηνηθνχληεο ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή. ε φ,ηη αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νη δηνηθνχληεο απηήλ γηα ηνλ 

ζθνπφ ζπκκφξθσζεο ζηνλ παξφληα λφκν ξπζκίδνληαη ζην άξζξν 23 παξ. 3 κε παξαπνκπή 

ζην άξζξν 29 παξ. 2 ηνπ λ. 4364/2016.   

 

Το άρθρο 4 πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ηνπο 

θαη κε ηνπο πειάηεο, ζε άζθεζε εζληθήο επρέξεηαο θαη επηινγήο πνπ δίδεη ε Οδεγία.  Με ηελ 

δηάηαμε ηνπ ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λφκνπ ηξνπνπνηνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

πθηζηάκελεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, κε ζηφρν: 

Α. Σελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο, ηφζν κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο, φζν 

θαη έλαληη ηνπ πειάηε, εηδηθά ζε ζέκαηα ακνηβψλ, 

Β. ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ σο πξνο ην ξφιν, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

θάζε θνξέα ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, θαη ηελ ελαξκφληζε  κε ηελ πξφζθαηε λνκνινγία 

(Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ  Αξείνπ Πάγνπ 845/2017), 

Γ.  ηελ απνηχπσζε ζηε λνκνζεζία ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ ζηελ 

αζθαιηζηηθή αγνξά, φπσο εμειίρζεθε ζήκεξα, ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ ππήξρε ην έηνο 1985, 

νπφηε εηζήρζε ν Ν. 1569/1985.  

 

ηελ παρ. 1 πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ πξνσζεί αζθαιηζηηθά πξντφληα, 

δπλάκεη ζχκβαζεο εληνιήο, γηα ηελ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.  Δπίζεο, ε 

δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4, θαζηζηά 

ζαθέο φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

δχλαληαη λα πξνσζνχλ πξντφληα πεξηζζνηέξσλ απφ κηαο αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δελ ππνρξενχληαη πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεδεκέλνη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο. 

χκθσλα κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, νη θνξείο απηνί εληάζζνληαη ξεηά ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

πξάθηνξα. Ζ δπλαηφηεηα απηή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή, δηφηη απμάλεη ηηο 

επηινγέο ηνπ ζε πεξηζζφηεξα ζεκεία πψιεζεο.  Γηαηεξείηαη σζηφζν ν ηξφπνο ακνηβήο πνπ 

αθνινπζείηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά (πξνκήζεηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε). 

 

ηελ παρ. 2 πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηνπ ζπληνληζηή κε ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ, φπσο 

δίδεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 5, ν ζπληνληζηήο δελ κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη απεπζείαο κε ηνλ ή 

ηνπο πξάθηνξεο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ.  

 

Ζ παρ. 3 εληάζζεη ζην παξφλ ζρέδην λφκνπ θαη δηαηεξεί ζε εθηεηακέλν βαζκφ θαη κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 4 παξ. 4 ηνπ λ. 1569/85 ζρεηηθά κε ην 
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πιαίζην θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ζπληνληζηψλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Δπίζεο, επεθηείλνληαη 

ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ησλ ζπληνληζηψλ, πέξαλ ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ δηακεζνιαβεηή, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. 

 

ηελ παρ. 4 πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ κε ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπο πειάηεο, εηζάγεηαη δε ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ κεζίηε 

αζθαιίζεσλ θαη ηνπ πειάηε, πξνο ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ αζθάιεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλαιιαζζφκελνη επηιέμνπλ, αληί πξνκήζεηαο απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ακνηβή απφ ηνλ πειάηε απεπζείαο πξνο ηνλ κεζίηε.  Δπίζεο, ε 

δηάηαμε απνζαθελίδεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη λνκηθή αλεμαξηεζία ηνπ κεζίηε δελ ζπλαξηάηαη 

απφ ηελ ζχλαςε γξαπηήο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  Καη ηνχην 

δηφηη, αθνχ ε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαζηζηά ηηο ζπλαιιαγέο αζθαιείο θαη 

πξνζηαηεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, είλαη απνιχησο ζεκηηή θαη ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν.  Έηζη, ε δηάηαμε ηεο παξ. 4 μεθαζαξίδεη φηη κφλνλ ε επαξθήο δηαζπνξά ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηε ζρεηηθή 

θάιπςε κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη λα απνδείμεη ηελ, έλαληη απηψλ, 

αλεμαξηεζία ηνπ κεζίηε.  Ζ δηάηαμε απηή, εμάιινπ, ζπλδπάδεηαη κε εθείλελ ηνπ άξζξνπ 22 

παξ. 2 ηνπ λφκνπ πεξί πξνζθνκηδήο απφ ηνλ κεζίηε ζην Δηδηθφ Μεηξψν, βεβαίσζεο γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ ζηελ αγνξά.   

 

ηελ παρ. 5 πξνβιέπεηαη ε ζρέζε ησλ εθδηδφκελσλ απφ ηνπο κεζίηεο cover notes, πνπ 

απνηεινχλ δηεζλή πξαθηηθή, κε ηελ πξφβιεςε ηνπ άξ. 2 ηνπ λ. 2496/97, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο/αζθαιηζκέλνο πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεη αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε, σο απνδεηθηηθφ ηεο θάιπςήο ηνπ έγγξαθν.  Ζ παξ. 5 ηνπ λφκνπ μεθαζαξίδεη φηη ν 

κεκνλσκέλνο κηθξν-αζθαιηζκέλνο (retail customer) ιακβάλεη πάληνηε ην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην ηνπ λ. 2496/97, ε δε έθδνζε cover notes επηηξέπεηαη κφλνλ ζηελ αζθάιηζε 

κεγάισλ θηλδχλσλ ή ηελ ζπλαζθάιηζε, θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ είλαη εθηθηή άκεζα, ιφγσ γηα παξάδεηγκα ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηνπ ζχλζεηνπ θαη ρξνλνβφξνπ underwriting ή 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζπλαζθαιηζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζρέδην 

λφκνπ δελ πεξηειήθζεζαλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αληαζθάιηζεο φπνπ ηα 

κέξε είλαη ειεχζεξα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο.  

 

ηελ παρ. 6 πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξέπεη 

πάληνηε, ζχκθσλα κε ζρεηηθή εζληθή επηινγή,  κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα αλαιακβάλεη 

απεξηφξηζηα ηελ επζχλε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο, κε ζηφρν ηελ κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Καηά 

ζπλέπεηα, φινη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επίζεο 

εγγξάθνληαη ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 18 εξγάδνληαη θαη’ νπζίαλ σο ζπλδεδεκέλνη. 

 

Με ηελ παρ. 7 επηδηψθεηαη ν πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ «αιπζηδσηψλ» πσιήζεσλ.  

θνπφο ηεο ξχζκηζεο είλαη, αλ δεκηνπξγεζνχλ «αιπζίδεο» ζηελ πψιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ απνηεινχκελεο απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, 
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πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε, λα ιεηηνπξγνχλ ππφ 

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α.  Όινη νη ελδηάκεζνη «θξίθνη» λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, έηζη ψζηε λα δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα έλαληη 

ηνπ πειάηε θαη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, θαη λα εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε αζθάιεηα ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ε απνθπγή ζρεηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηνπο 

νξηζκνχο ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ, θαη 

β. ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα γλσξίδεη φινπο ηνπο δηακεζνιαβεηέο, απφ ηνλ πξψην θαη 

ζπκβαιιφκελν καδί ηεο, κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πειάηε. 

Ζ γλψζε θαη ε έγθξηζε ηεο «αιπζίδαο» απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη αλαγθαίεο, 

πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο πεξί δηαθπβέξλεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη, ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο, αλ ν ηειηθφο πσιεηήο, κε ηνλ νπνίν 

ελδερνκέλσο δελ ζπκβάιιεηαη (έρεη φκσο εγθξίλεη), είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζεη ην πξντφλ 

ηεο κε ηξφπν πνπ λα κελ ηελ εθζέηεη ζε ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  Ζ δηάηαμε πξνβιέπεη ηηο 

ζπλέπεηεο ζηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, αλ 

εθείλνη παξαβνχλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. 

 

Σέινο, κε ηελ παρ. 8 πξνβιέπεηαη φηη ην παξφλ άξζξν νπδφισο ζίγεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 26 θαη 36 ηνπ λφκνπ. 

 

Κεφάλαιο Β’ 

 

ην δεύτερο κεφάλαιο πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη εμνπζίεο ηεο επνπηηθήο αξρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα πνπ ηεο αλαηίζεληαη κε ηνλ παξφληα 

λφκν.   

 

ην άρθρο 5 παρ. 1 πξνζδηνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη νη γεληθέο αξρέο άζθεζεο ηεο επνπηείαο 

πνπ θαηαιακβάλεη, φπσο θαη κε ην πξντζρχνλ πιαίζην, πέξαλ ηεο επνπηείαο γηα ηελ 

θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λ. 4364/2016, θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνψζεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εληφο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε ζθνπφ ηελ, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ.  Γηα ην ιφγν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παρ. 2, ε επνπηηθή αξρή δηαζέηεη 

επαξθέο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

Σν άρθρο 6 πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηελ επνπηηθή αξρή, ζε επνπηεπφκελεο 

θαηά ηνλ παξφληα λφκν νληφηεηεο αιιά θαη ζε θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ 

ν έιεγρνο θξίλεηαη απφ ηελ επνπηηθή αξρή σο αλαγθαίνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επνπηηθνχ ηεο 

έξγνπ. Οη παξ. 2, 3 θαη 4 πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο λα ζπιιέγεη 

ζηνηρεία απφ κηα πιεζψξα πεγψλ, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ ηελ επίθιεζε νπνηνπδήπνηε 

απνξξήηνπ. 

 

Σν άρθρο 7 ξπζκίδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο επνπηηθήο αξρήο κε ηελ ΔΑΑΔ θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηήλ. 

 

Σν άρθρο 8 ξπζκίδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο επνπηηθήο αξρήο κε άιιεο αξρέο, επξσπατθέο θαη 

εζληθέο (φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηελ ΚΔΔΔ), θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε απηέο.  Ζ παξ. 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ παξαπέκπεη ζην άξζξν 44 λ. 
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4364/2016 πεξί επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζρεηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ επνπηηθή αξρή δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Σν άρθρο 9 πξνβιέπεη ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ θαηά νπνηνπδήπνηε 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν ελεξγεί δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαη αθνξνχλ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπληζηνχλ παξάβαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ παρ. 2 πξνβιέπεη ηελ, πξνεγνχκελε ηεο 

επηβνιήο θπξψζεσλ, αθξφαζε ηνπ ειεγρφκελνπ απφ ηελ επνπηηθή αξρή, θαζψο θαη ηελ 

απάληεζε πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα, φηαλ θαη φπνηε νινθιεξσζεί ε έξεπλα ή θαη νη θαηά ηελ 

θξίζε ηεο απαηηνχκελεο επνπηηθέο ελέξγεηεο. 

Σν άρθρο 10 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ 

θαηαλαισηψλ θαη δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θνξέσλ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο κε ηελ επνπηηθή αξρή. 

 

Μέρος Γεύτερο 

Κεφάλαιο Γ’ 

 

Σν τρίτο κεφάλαιο ηνπ λφκνπ ξπζκίδεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ δηαζπλνξηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην 

ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο. 

 

Στο άρθρο 11 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν δηακεζνιαβεηή κε έδξα ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί κε 

ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Πξνβιέπεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ φηη ν ελδηαθεξφκελνο δηακεζνιαβεηήο πξέπεη λα απεπζχλεηαη κε ηελ αίηεζή ηνπ 

ηαπηφρξνλα θαη ζηηο 2 ππεξεζίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε αξκνδηφηεηεο δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ, ήηνη ηφζν ζην Δπηκειεηήξην, ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ νπνίνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνο, φζν θαη ζηελ επνπηηθή αξρή.  Δλ ζπλερεία θαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο, ην Δπηκειεηήξην νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη ζηελ επνπηηθή αξρή ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηάηαμε θαη ε επνπηηθή αξρή, πνπ δξα σο αξκνδία αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, κε ηελ ζεηξά ηεο απνζηέιιεη εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Οδεγία πιεξνθνξίεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο.   

 

Με ηελ παρ. 4 ε επνπηηθή αξρή, σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, αθνχ 

ιάβεη ηελ ζρεηηθή επηβεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, ελεκεξψλεη 

ηνλ ελδηαθεξφκελν δηακεζνιαβεηή, φηη κπνξεί λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θξάηνο 

κέινο ππνδνρήο, επηζεκαίλνληάο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο ζπκκνξθψζεσο απηνχ πξνο ην 

ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δηαηάμεηο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο.  ηελ  παξ. 5 πξνβιέπεηαη αθφκε ε αληίζηνηρε επηβεβαίσζε πνπ 

γίλεηαη απφ ηελ επνπηηθή αξρή φηαλ δξα σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, 

πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο.   

 

χκθσλα κε ηελ παρ. 6, ε ίδηα ζεηξά ζηελ ελεκέξσζε πνπ μεθηλά απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, 

ζπλερίδεηαη πξνο ην επηκειεηήξην θαη απφ εθεί ζηελ επνπηηθή αξρή θαη ζηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, πξνβιέπεηαη αληηζηνίρσο θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο 

νπνηαζδήπνηε εθ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν δηακεζνιαβεηή θαηά 
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ηα σο άλσ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία, φηαλ ε επνπηηθή αξρή ελεξγεί σο 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία 

γλσζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 4 θαη 9 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ, δηφηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 145 σο 152 ηεο Οδεγίαο 2009/138/ΔΚ, φπσο απηέο εκπινπηίδνληαη κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  Ωζηφζν, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ππάγνληαη θαλνληθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φζνλ αθνξά ηελ δηαπίζησζε ηεο 

ηπρφλ παξαβαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ άζθεζε δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δηαλνκήο, είηε ε Διιάδα είλαη γη΄ απηέο θξάηνο κέινο ππνδνρήο, είηε θξάηνο κέινο 

θαηαγσγήο.  

 

Απφ πιεπξάο ρξήζεο νξνινγίαο, πξνθξίζεθε ε ρξήζε ηνπ φξνπ «δεκφζην ζπκθέξνλ» έλαληη 

ηνπ «γεληθνχ ζπκθέξνληνο» πνπ πξνηείλεηαη απφ κεξίδα ζεσξεηηθψλ, γηα ιφγνπο 

νκνηνκνξθίαο θαη ζπλέπεηαο κε ηα πξφζθαηα λνκνζεηήκαηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, 

πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «δεκφζην ζπκθέξνλ» (άξζξν 147 λ. 4364/2016).  Ζ 

ελφηεηα ηεο νξνινγίαο κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εληζρχεη ηελ 

αζθάιεηα δηθαίνπ θαη δηεπθνιχλεη ηελ γξακκαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ.  

 

ην άρθρο 12 πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα θαη νη θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη λα επηβάιεη 

ε επνπηηθή αξρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαβάζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απφ 

κέξνπο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ή αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ 

δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα κέζσ ειεχζεξεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, επηζεκαίλνληαο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ιφγνο άκεζνπ δξάζεσο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Σα κέηξα απηά ππφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα θζάζνπλ έσο ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο 

απφ κέξνπο ηνπ δηακεζνιαβεηή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα. Πξνβιέπεηαη αθφκε ε 

αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα  

θαη παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πεξί πξνζηαζίαο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

κέζσ ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ.   

 

ην άρθρο 13 πεξηγξάθνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ 

(αλη)αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο σο δεπηεξεχνπζαο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ δηακεζνιαβεηή κε έδξα ζηελ Διιάδα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο 

κέινπο ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ή κε κφληκε 

παξνπζία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κφληκε παξνπζία, ε νπνία δελ νξίδεηαη πεξαηηέξσ ζην λφκν 

αιιά απνηειεί αληηθείκελν ad hoc εθηίκεζεο απφ ηελ επνπηηθή αξρή, ζα αληηκεησπίδεηαη 

επνπηηθά αθξηβψο φπσο θαη ην ππνθαηάζηεκα.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε «κφληκε παξνπζία» δελ 

επαλαιακβάλεηαη ζην λφκν αιιά θαιχπηεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζην ππνθαηάζηεκα ή ηελ 

εγθαηάζηαζε, ζε φζεο πεξηπηψζεηο θξηζεί φηη απνηεινχλ κφληκε παξνπζία αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή ζηελ Διιάδα. 

 

ην ίδην σο άλσ άξζξν 13 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο κέζσ Τπνθαηαζηήκαηνο, θαη 

πψο δνκείηαη ε ζρεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ Δπηκειεηεξίνπ, επνπηηθήο αξρήο θαη αξκφδηαο 
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αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, κε ηξφπν νκνηφκνξθν κε ηελ παξαπάλσ ξχζκηζε πεξί 

δηαζπλνξηαθήο δξάζεο κέζσ ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κε νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ άπηνληαη ηεο θχζεο ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 6 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο, 

φηαλ δξα σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ζε πεξίπησζε πνπ ακθηβάιιεη 

γηα ηελ επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ γηα δεκηνπξγία ππνθαηαζηήκαηνο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή 

δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, λα αξλεζεί λα απνζηείιεη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ελψ γίλεηαη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα 

δηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ κέξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηεο άξλεζεο απηήο.    

 

Με ην άρθρο 14 θαηαλέκνληαη νη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο, φηαλ ν θχξηνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ελφο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο 

δξαζηεξηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο απφ απηφ πνπ είλαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, 

νπφηε εάλ κελ θαηάγεηαη απφ ηελ Διιάδα κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο επνπηηθήο 

αξρήο θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ θεθαιαίσλ IV, V, VI θαη VII ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ ε αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζαλ λα είλαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. 

Αθφκε πξνβιέπεηαη φηη ε επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν δηακεζνιαβεηή θαη 

ηελ ΔΑΑΔ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία κε ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. ηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε δε, εάλ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο είλαη ε Διιάδα, ηφηε ε 

επνπηηθή αξρή, πνπ δξα σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, κπνξεί λα δξα 

ζαλ λα είλαη αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ 

Κεθαιαίσλ Γ σο θαη Ε ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ηνχην κεηά απφ ζπκθσλία κε ην θξάηνο 

κέινο θαηαγσγήο.   

 

ην άρθρο 15 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο λα ιάβεη κέηξα ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη έλαο (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε 

εγθαηάζηαζε ή κφληκε παξνπζία, παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηα 

Κεθάιαηα Δ θαη η ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα ηεο 

επνπηηθήο αξρήο, φηαλ δξα σο αξκνδία αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ζε πεξίπησζε 

πνπ γίλεη απνδέθηεο αληίζηνηρσλ δηαπηζηψζεσλ απφ κέξνπο αξκνδίαο αξρήο θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο. Γηα θάζε κέηξν ή θχξσζε πνπ ιακβάλεηαη ή επηβάιιεηαη απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή, πξνβιέπεηαη ε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο αηηηνινγεκέλεο απφθαζήο ηεο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ζηνλ ελδηαθεξφκελν αζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ιεθζέληνο 

κέηξνπ ή ηεο επηβιεζείζαο θχξσζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ 

δηακεζνιαβεηή, ζηελ ΔΑΑΔ θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 

ην άρθρο 16 πξνβιέπνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο επνπηηθήο αξρήο, φηαλ δξα σο αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε βάξνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή, ή ηνπ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε επνπηηθή αξρή δηαπηζηψζεη ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ηαρζεί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο σο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ λφκνπ θαη ζηηο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ Πξάμεηο. Αθφκε, πξνβιέπεηαη φηη ε επνπηηθή αξρή φηαλ δξα σο 
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αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, κπνξεί λα ιάβεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέηξα 

ηνπ ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε βάξνο δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο, φηαλ θαηά ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο 

ζηελ Διιάδα είηε κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ή κε ειεχζεξε εγθαηάζηαζε ή κφληκε 

παξνπζία, ε επνπηηθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηεπζχλεηαη ζηελ 

Διιάδα ή θπξίσο ζηελ Διιάδα σο θξάηνο κέινο ππνδνρήο, γηα ηελ απνθπγή ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ίζρπαλ, αλ ε Διιάδα ήηαλ ην θξάηνο κέινο 

θαηαγσγήο, θαη αθφκε αλ ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα ζέηεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ.  ηελ πεξίπησζε απηήλ ε 

επνπηηθή αξρή, είηε δξα σο αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, είηε ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο θαη δέρεηαη ηελ αλαθεξφκελε ελεκέξσζε απφ ην άιιν θξάηνο κέινο, δχλαηαη λα 

παξαπέκςεη ην δήηεκα ζηελ ΔΑΑΔ δεηψληαο ηελ βνήζεηά ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΔ αξηζ. 1094/2010.  

 

Με ην άρθρο 17 ελζσκαηψλεηαη ην άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ.  Σν άξζξν 11 ηεο 

Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ αλαθέξεηαη ζθφπηκα ζε «δηαλνκείο», θαζηζηψληαο ζαθέο φηη νη εζληθνί 

θαλφλεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ δηέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ ζε κηα έλλνκε ηάμε πξέπεη εθαξκφδνληαη απφ φια ηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ, αλεμαηξέησο. ε απηφ ην πιαίζην, ην άξζξν 17 ηνπ λφκνπ, πνπ 

ελζσκαηψλεη ην άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ, αλαθέξεηαη ζε δηαλνκείο θαη 

θαηαιακβάλεη, θαη’ επέθηαζε, (θαη) φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαλέκνπλ 

αζθαιηζηηθά πξντφληα ζηελ Διιάδα, είηε ε Διιάδα είλαη ρψξα θαηαγσγήο είηε ρψξα 

ππνδνρήο ηνπο. 

 

ηελ παρ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 πξνβιέπεηαη ε γεληθή ππνρξέσζε φισλ ησλ δηαλνκέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο, λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο. Οη θαλφλεο απηνί εθηείλνληαη πέξαλ ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, σο εθ ηνχηνπ ε δηάηαμε δελ εμεηδηθεχεη ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ δηαλνκέσλ.  ηελ παξ. 2 δίδεηαη ζηελ επνπηηθή αξρή ε εμνπζηνδφηεζε λα 

πξνζδηνξίδεη ηνπο θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ παξ. 

3 ηίζεηαη ε αλαινγηθφηεηα σο έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο.  Καζνξίδεηαη 

αθφκε ε δεκνζηφηεηα ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ θαη ε επηθαηξνπνίεζε απηψλ (παξ. 3 – 5).   ηελ 

παξ. 6 νξίδεηαη φηη ε επνπηηθή αξρή θαζίζηαηαη ε αξκφδηα αξρή πνπ ζα απνηειεί ην εληαίν 

ζεκείν επαθήο ηεο Οδεγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαηάμεηο πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηε 

λνκνζεζία δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.  Οη παξ. 7 θαη 8 ζπκπιεξψλνπλ ηε δηαδηθαζία 

ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηελ δηαζπλνξηαθή άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο, φηαλ ε 

επνπηηθή αξρή δξα σο αξκνδία αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, μερσξηζηά γηα ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη ηνπο δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ (παξ. 7), θαη μερσξηζηά γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

δπλάκεη ηνπ λ. 4364/2016 (παξ. 8). 

 

Κεφάλαιο Γ’ 

 

Σν τέταρτο κεφάλαιο ηνπ λφκνπ ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο, απφ (αλη)αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη αζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο κε έδξα ζηελ Διιάδα. Γηα ηηο 
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(αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε δπλαηφηεηα έλαξμεο ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπκπίπηεη κε ηελ αδεηνδφηεζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ λ. 4364/2016, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Σν άρθρο 18 παρ. 1 πξνβιέπεη φηη ε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, είηε σο θχξηαο είηε σο δεπηεξεχνπζαο, πξνυπνζέηεη ηελ εγγξαθή ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζην Δηδηθφ Μεηξψν, ελψ ζηελ παξ. 2 νξίδεηαη ε αξρή πνπ είλαη αξκνδία γηα 

ηελ ηήξεζε ηνπ Δηδηθνχ Μεηξψνπ.   

 

Οη παρ. 3 και 4 εηζάγνπλ αζπκβίβαζηα, πεξηνξίδνληαο αληηζηνίρσο ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο 

ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ απαξηζκήζεθαλ ήδε ζην 

άξζξν 3 παξ. 3 θαη 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  Οη δηαηάμεηο απηέο ζθνπνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ην πξφβιεκα ησλ  δηπιψλ  θαη ηξηπιψλ εγγξαθψλ ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ δηαθάλεηα έλαληη ηνπ θαηαλαισηή, 

ν νπνίνο, ιακβάλνληαο ηε ζρεηηθή πξνζπκβαηηθή ελεκέξσζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πξψην ρξφλν θαη πξηλ ηελ ζχλαςε νηαζδήπνηε αζθαιηζηηθήο 

ζπκβάζεσο επαθξηβψο ην θαζεζηψο ηνπ δηαλνκέα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα. 

 

Οη παρ. 5 και 6 πξνβιέπνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ελδηαθεξφκελν λα 

εγγξαθεί λνκηθφ πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηα πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ. Δηδηθή ξχζκηζε επηθπιάρζεθε, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθήο 

ηνπο δνκήο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ 

θαη ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.  

 

χκθσλα κε ηελ παρ. 7, ζην Δηδηθφ Μεηξψν θαηαρσξίδεηαη ε άζθεζε δηαζπλνξηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγγεγξακκέλνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ απνζηέιιεηαη θαη ζην Δπηκειεηήξην, ζε ηξνπνπνίεζε ηεο πξντζρχνπζαο 

δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε φζα πξνειέρζεζαλ γηα ηα άξζξα 11 θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

Ζ παρ. 8 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επρεξνχο εμαγσγήο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηα θαηά ηφπνλ Δπηκειεηήξηα, φζν θαη απφ ηελ ΚΔΔΔ.   

 

Ζ παρ. 9 ζθνπεί λα εθζπγρξνλίζεη ηελ επηθνηλσλία ησλ Δπηκειεηεξίσλ κε ηα κέιε ηνπο θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηνπο δηνηθνχκελνπο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν δηθαηνινγεηηθψλ. ην ίδην πλεχκα, ε παξ. 10 πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε κέγηζηε 

πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο απφ ην Δπηκειεηήξην, εθφζνλ 

ππνβιεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ 

θαη φζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηδηθή επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, φπσο ελδεηθηηθά βεβαίσζε 

γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο θιπ., ρσξίο ηελ 

ππνβνιή ησλ νπνίσλ δελ ζα πξέπεη λα μεθηλά ε πξνζεζκία ηεο παξ. 10. 

 

Ζ παρ. 11 πξνβιέπεη ηελ νξγάλσζε Δληαίνπ εκείνπ Πιεξνθφξεζεο κε επηκέιεηα ηεο 

ΚΔΔΔ, απφ ην νπνίν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε αζθάιεηα αλά 

πάζα ζηηγκή αλ ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηαζέηεη άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο απφ νπνηνδήπνηε Δπηκειεηήξην ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  Σν 
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πεξηερφκελν ησλ Δηδηθψλ Μεηξψσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Δ.Ζ.Π. πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά 

ζηελ παρ. 12. Δπίζεο, επεηδή ην Δ.Ζ.Π. δηεπθνιχλεη εμαηξεηηθά ηελ πξφζβαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ πιεξνθνξία πνπ ηεξνχλ ηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα γηα ηα 

εγγεγξακκέλα ζην Δηδηθφ Μεηξψν θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαηαξγείηαη κε ηνλ παξφληα 

λφκν ε πξφβιεςε ηνπ π.δ. 190/2006 γηα ηελ ρνξήγεζε έγραξησλ ηαπηνηήησλ απφ ηα 

Δπηκειεηήξηα ζηα κέιε ηνπο, σο απνδεηθηηθφ γηα ηελ λφκηκε εγγξαθή ηνπο ζην Δηδηθφ 

Μεηξψν.   

 

Ζ παρ. 15 πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία ΚΔΔΔ - ΔΑΑΔ γηα ζέκαηα δεκνζίεπζεο 

δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Σν άρθρο 19 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα Η ηνπ λφκνπ, πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ δηάηαμε πξνζψπσλ λα θαηέρνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (αλη)αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ηφζν 

θαηά ηελ έλαξμε απηήο (παξ. 1), φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ ηνπ 

δηακεζνιαβεηή (παξ. 3), θαη’ ειάρηζηνλ δε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο γλψζεσλ 

θαη επάξθεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξφληνο λφκνπ.  Δηδηθά ε παξ. 3 πξνβιέπεη ηελ δηα 

βίνπ επαλεθπαίδεπζε ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή επί ηνπιάρηζηνλ 15 ψξεο  

εηεζίσο.  Οη παρ. 2 και 4 εμνπζηνδνηνχλ ηελ επνπηηθή αξρή λα εθδψζεη ηηο αλαγθαίεο 

πξάμεηο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξ. 1 θαη 3. Με ηελ παξ. 5 ζεζπίδεηαη 

παξέθθιηζε γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, 

θάλνληαο ρξήζε ησλ επρεξεηψλ ηεο Οδεγίαο, θαη πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ αζηηθή επζχλε απφ ηελ δηακεζνιάβεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, λα βεβαηψζνπλ φηη απηά ηα πξφζσπα δηαζέηνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λφκνπ. χκθσλα 

άιισζηε κε ηελ νδεγία θαη ζρεηηθή εξκελεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ηεο δηα 

βίνπ επαλεθπαίδεπζεο. 

 

Σν άρθρο 20 πξνβιέπεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ν αηηψλ ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζην Δηδηθφ Μεηξψν σο (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, εμεηδηθεχνληαο ηα 

πξφζσπα ζηα νπνία αθνξνχλ, ζηηο παρ. 3 και 4.  Ζ παρ. 2 θάλεη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηα 

επηπιένλ ηεο παξ. 1 απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ πληνληζηή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ.  Ζ παρ. 5 εμνπζηνδνηεί ηελ επνπηηθή 

αξρή λα παξέρεη δηα πξάμεσλ απηήο δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο, θαζψο θαη λα αλαζεσξεί ην κέγηζην 

επηηξεπφκελν πνζφ ηεο αλαθεξφκελεο ζε απηφ απαιιαγήο, ν θαζνξηζκφο ηνπ νπνίνπ 

θξίλεηαη αλαγθαίνο ψζηε λα απνθεπρζεί ε έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ κε κεδακηλή έσο 

αλχπαξθηε πξαγκαηηθή θάιπςε. 

 

Σν άρθρο 21 πξνβιέπεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ν αηηψλ ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζην Δηδηθφ Μεηξψν σο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο 

δξαζηεξηφηεηαο.   

 

Σν άρθρο 22 παρ. 1 πξνβιέπεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί/δηαηεξεζεί ε εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Δηδηθφ Μεηξψν, 

κε εηδηθή πξφβιεςε γηα ηνλ κεζίηε ζηελ παρ. 2.  Ζ παρ. 3 αλαζέηεη ζην Δπηκειεηήξην ηελ 

αξκνδηφηεηα λα δηαγξάθεη απφ ην Δηδηθφ Μεηξψν, φπνηνλ δελ πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία 
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δηθαηνινγεηηθά ή παχεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Ο δηαγξαθείο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζβνιήο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο θαηά ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο, σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη εηδηθή κλεία πεξί 

απηνχ ζηνλ παξφληα λφκν.  

 

Σν άρθρο 23 πξνβιέπεη ηηο ειάρηζηεο νξγαλσηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απεπζείαο ή κέζσ ζπλδεδεκέλσλ κε απηέο αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Σν άρθρο 24 πξνβιέπεη  πξνζηαζία ηνπ πειάηε αλάινγε κε απηήλ πνπ ίζρπε θαη θαηά ην 

πξντζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ζηελ πεξίπησζε δειαδή αθεξεγγπφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ζην 

πιαίζην αζθήζεσο ζρεηηθήο εζληθήο επηινγήο, πνπ παξέρεη ε Οδεγία. 

 

Σέινο, ζην άρθρο 25 πξνβιέπεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε φισλ ησλ θνξέσλ ηεο 

(αλη)αζθαιηζηηθήο αγνξάο λα ζπλεξγάδνληαη κφλνλ κε αδεηνδνηεκέλα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηαβαηεξίνπ, κε ηελ ινγηθή 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαηξνχληαη ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

 

Κεφάλαιο Δ 

 

ην άρθρο 26 απνηππψλνληαη νη γεληθέο αξρέο δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ 

ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (αλη)αζθαιηζηηθήο δηαλνκήο θαη θαηά ηηο νπνίεο βαζηθφο 

γλψκνλαο ησλ ελεξγεηψλ ησλ  δηαλνκέσλ είλαη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ πειαηψλ ηνπο.  Οπζηαζηηθψο πξνβιέπεηαη θαζήθνλ εληηκφηεηαο, ακεξνιεςίαο θαη 

επαγγεικαηηζκνχ. Πεξαηηέξσ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2251/1994 πεξί 

«πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ», ηίζεληαη νη θαλφλεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ κέξνπο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο ή πξνο 

δπλεηηθνχο πειάηεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ, πνπ πξέπεη λα 

δηνρεηεχνληαη κε ακεξφιεπην, ζαθή θαη κε παξαπιαλεηηθφ ηξφπν. Πξνβιέπεηαη αθφκε φηη νη 

δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δελ ακείβνληαη, ή δελ ακείβνπλ ή αμηνινγνχλ ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζή κε ην 

θαζήθνλ ηνπο λα ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηνπο.  Δπίζεο ξπζκίδεηαη 

ην δήηεκα ζχλαςεο ζπκθσληψλ ή ζπλεξγαζηψλ πνπ ππφ νηαδήπνηε κνξθή  (ακνηβήο, 

ζηφρσλ πσιήζεσλ ή ελ γέλεη νπνηαδήπνηε κνξθή νηθνλνκηθνχ νθέινπο) ζα απνηεινχζαλ 

θίλεηξν γηα ηνλ δηαλνκέα, ή ηνλ ππάιιειφ ηνπ λα ζπζηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ 

πξντφλ ζε πειάηε, ελψ ν δηαλνκέαο ζα κπνξνχζε λα ζπζηήζεη πξνο ηνλ πειάηε ηνπ άιιν 

αζθαιηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηνχζε θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ.   

 

ην ελ ιφγσ άξζξν, πέξαλ ησλ ειάρηζησλ ελσζηαθψλ πξνβιέςεσλ ηεο Οδεγίαο, 

ελζσκαηψζεθε ε πεξηπησζηνινγία ηνπ πξντζρχνληνο Καλνληζκνχ πκπεξηθνξάο ησλ 

(αλη)αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ήηνη ηεο ΠΔΔ 86/2016 (ΦΔΚ Β 1109/19.4.2016).  Ο 

ζθνπφο ηεο έληαμεο ησλ ελ ιφγσ πξνβιέςεσλ ζην λφκν είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο 

ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο σο ηκήκαηνο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηαλνκή ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο δηθαίνπ σο πξνο ηηο ζρεηηθέο 
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ππνρξεψζεηο αιιά θαη σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζήο 

ηνπο.  

 

Καηλνχξγηα θαη πξφζζεηε ησλ ειάρηζησλ ελσζηαθψλ πξνβιέςεσλ, ππνρξέσζε δενληνινγίαο 

πθίζηαηαη ζηελ παξ. 6, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππάιιεινη ησλ δηαλνκέσλ ζα πξέπεη λα 

αλαξηνχλ, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ γξαθείνπ ηνπο, πηλαθίδα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε 

ζρεηηθά κε ην αλ δχλαληαη λα δηακεζνιαβνχλ ζηε ζχλαςε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη δε 

κε επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.   

 

Ζ παρ. 9 εμνπζηνδνηεί ηελ επνπηηθή αξρή γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

εθ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

ην άρθρο 27 παρ. 1, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηίζεληαη θαλφλεο γηα 

ηελ, πξνεγνχκελε ηεο ζχλαςεο νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ελεκέξσζε ησλ 

πειαηψλ ηφζν απφ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, φζν θαη απφ κέξνπο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ν 

αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο 

αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, αιιά θαη ην εάλ παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα αζθαιηζηηθά πξντφληα, γηα ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο 

αηηηάζεσλ ησλ πειαηψλ θαη γηα ηνπο θνξείο απφπεηξαο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

Οκνίσο, ζηελ παρ. 2 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ 

δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ λα πξνβαίλνπλ ζε αληίζηνηρε 

γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, γλσζηνπνίεζε πνπ επίζεο πξέπεη λα ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, θαη αθνξά ηφζν ηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο, φζν θαη 

ην εάλ παξέρνληαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα πξντφληα αιιά θαη νκνίσο, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, ηηο δηαδηθαζίεο πεξί αηηηάζεσλ θαη 

εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.   

 

ηελ παρ. 3 πξνβιέπεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη ππνρξεσηηθά έγγξαθν 

αίηεζεο αζθάιηζεο θαη ην παξέρεη δσξεάλ ζηνπο δηαλνκείο ησλ πξντφλησλ ηεο, ηνπ νπνίνπ 

αληίγξαθν- κέζσ ηνπ εθηεινχληνο ηελ δηαλνκή- παξαδίδεηαη  ζηνλ πειάηε, ελψ αθφκε 

πξνβιέπεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηνπ αζθαιηζηεξίνπ –

πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ λ. 2496/1997, πεξηέρεη ηα θχξηα θαηά ηελ 

δηάηαμε ζηνηρεία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ δηάηαμε πξνζψπσλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

πψιεζε θαζίζηαηαη πιένλ δηαθαλήο γηα ηνλ πειάηε. εκεηψλεηαη γηα ιφγνπο εξκελεπηηθήο 

ζαθήλεηαο φηη ην έγγξαθν ηεο αίηεζεο αζθάιηζεο δχλαηαη λα είλαη θαη ειεθηξνληθφ. 

 

ηελ παρ. 4 πξνβιέπνληαη νη ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ πειάηε γηα ηελ έθδνζε απφδεημεο 

είζπξαμεο αζθαιίζηξνπ, φπσο ελ πνιινίο πξνβιέπνληαη ζήκεξα, φηαλ απηά δελ 

εηζπξάηηνληαη απεπζείαο απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο, 

κεηαθνξάο πνζνχ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, αληηθαηαβνιή ζηα ΔΛΣΑ θιπ 

ηζνδχλακα κέζα.  Σέινο θαηά ηελ  παρ.  5 απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξνρή ππεμνπζηνδφηεζεο 

γηα ηελ είζπξαμε αζθαιίζηξνπ ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε είζπξαμε. 
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Στο άρθρο 28 πξνζδηνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη πξνο ηνλ πειάηε ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ, ζηνλ βέιηηζην δπλαηφλ βαζκφ, νη πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ πειαηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη αθφκε πειαηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, μερσξηζηά γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη μερσξηζηά γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο φζνλ αθνξά ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ζρεηίδνληαη 

θαηαξράο κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή ζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή κε ηελ ζπκκεηνρή αζθαιηζηηθήο επηρεηξήζεσο 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή. Αθφκε νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε ζρεηηθψο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλνπλ ηελ ζχκβαζε ή ηελ 

ζχκβαζε γηα ηελ νπνία παξέρνπλ ζπκβνπιή, δειαδή αλ ε ζχζηαζε ηεο ζπκβάζεσο 

ζηεξίδεηαη ζε ακεξφιεπηε θαη πξνζσπηθή αλάιπζε, αλ ν δηακεζνιαβεηήο δηαλέκεη πξντφληα 

κηαο κφλν αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο ή αλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο παξέρνληαο εηδηθψηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλά πεξίπησζε,  

κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

δηακεζνιαβεηή.  Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο παξέρεη αθφκε πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ 

πειάηε ζε ζρέζε κε ηελ θχζε ηεο ακνηβήο πνπ ιακβάλεη, ψζηε ν πειάηεο λα γλσξίδεη πνηνο 

αθξηβψο θαηαβάιιεη ηελ ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή, θαη θπξίσο αλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

πειάηε ή αλ ν δηακεζνιαβεηήο εξγάδεηαη βάζεη πξνκήζεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην 

αζθάιηζηξν, θαη ηέινο αλ ν δηακεζνιαβεηήο ιακβάλεη νπνηαζδήπνηε θχζεο ή είδνπο 

νηθνλνκηθφ φθεινο ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχκβαζε αζθάιηζεο θαη εάλ παξέρεηαη ην 

φθεινο απηφ απφ πξφζσπν άιινλ απφ ηνλ πειάηε.   

 

ην άξζξν πξνβιέπεηαη αθφκε φηη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο παξέρεη ζηνλ πειάηε 

πιεξνθνξίεο θαη κεηά ηελ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο,  ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πειάηεο δπλάκεη ηεο ίδηαο απηήο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο εθηφο 

ησλ ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ, νπφηε ν 

αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ζα πξέπεη λα ηνπ γλσζηνπνηεί ζε ζρέζε κε απηφ ην κέξνο ηεο 

ζπκβάζεσο θαζεκηά απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ.  

 

Πεξαηηέξσ ζην άξζξν πξνβιέπεηαη φηη θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο απηψλ νθείινπλ λα παξέρνπλ εγθαίξσο θαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε 

ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο,  γηα ηελ ακνηβή πνπ 

ιακβάλνπλ νη ππάιιεινί ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηδίσο 

φηαλ ην νηθνλνκηθφ φθεινο είλαη μερσξηζηφ απφ ην ηξέρνλ αζθάιηζηξν θαη ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πιεξσκέο ή θαη αλ παξέρεηαη απφ άιιν πξφζσπν απφ ηνλ πειάηε 

ηνπο. Απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην θαζεζηψο πιεξσκήο ηνπο κε πξνκήζεηεο βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1569/1985 ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ  

2 ηνπ π.δ. 190/06, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ. 

ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2013 ζηελ ππφζεζε C-555/2011], θαηαξγείηαη. 

 

Στο άρθρο 29 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδνληαη ηα πξφηππα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη εηδηθψηεξα ην 

πιαίζην παξνρήο ζπκβνπιψλ. Έηζη, νξίδεηαη φηη πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ  πξνζδηνξίδεη βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ 

έιαβε απφ ηνλ πειάηε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, δίδνληαο ζε απηφλ ζε κνξθή θαηαλνεηή, 

αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο, ψζηε ν 
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πειάηεο λα κπνξεί λα ιάβεη ελήκεξε απφθαζε. Σνλίδεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε.  

Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη, πξν ηεο ζπλάςεσο νπνηαζδήπνηε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ν 

δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε εγγξάθσο 

εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε, ζηελ νπνία λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε.   

 

ηελ δηάηαμε πεξηγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δίδνληαη πξνο ηνπο πειάηεο, 

αλεμαξηήησο εάλ ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη κέξνο παθέηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη απφ ηνλ δηαλνκέα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνλ ζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ πξνηεηλφκελνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε. 

 

Γηα ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο δεκηψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 

ηνπ λ. 4364/2016, νη πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο 

παξέρνληαη κε ηππνπνηεκέλν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ζε ραξηί 

ή ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν, ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ 

παξάγεη θαη δηαζέηεη ην ελ ιφγσ πξντφλ ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ. ην άξζξν 

πξνβιέπνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην 

πξνηεηλφκελν αζθαιηζηηθφ πξντφλ, αιιά αθφκε θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ 

πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο λφκηκεο ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε.  

 

Στο άρθρο 30 πξνζδηνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, πιεξνθνξίεο πνπ 

είλαη νπζηαζηηθψο νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 27 παξ. 1 πεξ. α, γ’ θαη δ’, θαζψο θαη ησλ 

πεξ. δ’ θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο, πξνο ηα νπνία ππνρξενχληαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη νη ελ ιφγσ αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο. 

 

Στο άρθρο 31 ηίζεηαη ην πιαίζην ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 27, 28 θαη 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θαζνξίδεηαη πφηε δελ είλαη ππνρξεσηηθή 

ε, πξνεγνχκελε ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο αζθάιηζεο, παξνρή ζπκβνπιήο απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ δηαλνκέα.   

 

Στο άρθρο 32 θαζνξίδνληαη νη φξνη ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ επί ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

άξζξσλ 27, 28, 29 θαη 38 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δηδηθψηεξα νξίδεηαη φηη γλσζηνπνηνχληαη 

ζηνπο πειάηεο νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γξαπηψο, κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, θαηαξρήλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, εθηφο αλ άιισο έρεη εγγξάθσο θαη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί κεηαμχ 

ησλ κεξψλ, θαη αθφκε παξέρνληαη πξνο ηνπο πειάηεο δσξεάλ. Καηά παξέθθιηζε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ, νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δχλαληαη λα παξέρνληαη θαη ζε 

ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ, ή κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο αλαθεξφκελεο 

ζην λφκν πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ κέζνπ,  ηελ ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ψζηε λα ζεσξεζεί φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαηάιιειε 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ.   

 

ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη φηη, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγεζνχλ ζηνλ πειάηε ζε ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ, ή κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ,  αλ 

ν πειάηεο ην δεηήζεη, ηφηε ππνρξεσηηθψο παξέρεηαη ζε απηφλ έληππν αληίγξαθν ησλ 
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πιεξνθνξηψλ απηψλ,  δσξεάλ.  Πξνβιέπνληαη επίζεο  ν ηξφπνο  παξνρήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή πξνο ηνλ πειάηε, ζε πεξίπησζε 

πψιεζεο απφ απφζηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.  

 

Στο άρθρο 33 ξπζκίδεηαη ε πεξίπησζε δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ θαη εηδηθψηεξα ε 

πεξίπησζε πξνζθνξάο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο απφ θνηλνχ κε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα, ή κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, ηα νπνία δελ είλαη πξντφληα 

ή ππεξεζίεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, σο κέξνπο παθέηνπ ή σο ηκήκα ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, 

νπφηε ν δηαλνκέαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αγνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξηζηά θαη λα παξέρεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο επ’ απηνχ σο αλαθέξεηαη ζην λφκν.  

 

Αθφκε, ζην άξζξν 33 πξνβιέπεηαη φηη, φηαλ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ηα νπνία δελ είλαη αγαζά ή ππεξεζίεο ηεο 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο, σο κέξνο παθέηνπ ή ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, ν  δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά ζηνλ πειάηε ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ην αγαζφ ή 

ηελ ππεξεζία ρσξηζηά. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απηήλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

αζθαιηζηηθφ  πξντφλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζε επελδπηηθή ππεξεζία, ζε ζχκβαζε πίζησζεο 

ή ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ.  

 

Ρεηψο ν λφκνο δηαθνξνπνηεί ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηελ πεξίπησζε 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξέρνπλ θάιπςε γηα δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο 

αζθάιηζεο ή ηχπνπο θηλδχλσλ ήηνη γηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνιιαπιψλ θηλδχλσλ.  

 

Σέινο, ζην άξζξν 33 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ δηαλνκέα γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ ή ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο.  

 

Στο άρθρο 34 ξπζκίδνληαη ε έγθξηζε πξντφλησλ θαη νη απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζήο ηνπο απφ 

ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. Δηδηθψηεξα, νξίδεηαη φηη νη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θηλνχληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη εθπνλνχλ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο θάζε πξντφληνο, πξνηνχ ην 

δηαζέζνπλ πξνο πψιεζε.  Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξέπεη λα δηέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ή ηηο 

ζεκαληηθέο πξνζαξκνγέο πθηζηάκελνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο.  ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

εθαξκφδνληαη νη αξρέο θαηαιιειφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο πξνο ηελ θχζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

πξντφληνο πνπ αθνξά. Δπηζεκαίλεηαη φηη εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ 

άξζξνπ θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, ζην βαζκφ πνπ δεκηνπξγνχλ αζθαιηζηηθφ 

πξντφλ. 

 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί εμ αξρήο απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ε 

αγνξά – ζηφρνο γηα θάζε πξντφλ πνπ παξάγεη θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη θίλδπλνη, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, αμηνινγνχληαη, αιιά αθφκε θαη φηη ε ζθνπνχκελε 

ζηξαηεγηθή δηαλνκήο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ιακβάλεη εχινγα κέηξα 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ δηαλέκεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά – ζηφρν.  

Απψηεξνο ζθνπφο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ πξντφληα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο, ηδίσο ζε πξνγξάκκαηα καθξνρξφληαο δηάξθεηαο. 
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Ζ σο άλσ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηαθηηθή αλαζεψξεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ή πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

ζηφρνπ θαη ησλ αλαγθψλ απηήο, ψζηε ε ζθνπνχκελε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο λα ζπλερίδεη λα 

είλαη θαηάιιειε. 

  

Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη φηη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε 

ησλ δηαλνκέσλ φιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο πξντφλησλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζδηνξηζκέλε αγνξά 

ζηφρνπ ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. Δηδηθψο νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα ιακβάλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθψο κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαη λα 

θαηαλννχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά ζηφρν γηα θάζε αζθαιηζηηθφ 

πξντφλ.  

 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη αθφκε φηη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ 

απαιιάζζνπλ ηνλ δηαλνκέα απφ θάζε άιιε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξφληα 

λφκν, πεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπκβαηηθή ελεκέξσζε ηνπ πειάηε, ηε 

Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο, ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ κε 

ζπκβαηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε θαηλνκέλσλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, θαη κε ηηο θάζε είδνπο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηαλνκέα απφ 

ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Σέινο πξνβιέπεηαη φηη ην άξζξν απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

αζθαιίζεηο κεγάισλ θηλδχλσλ.  

 

Κεφάλαιο Στ 

 

Με ην άρθρο 35 θαζνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πξφζζεησλ απαηηήζεσλ 

πξνζπκβαηηθήο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηε δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδνκέλσλ ζε αζθάιηζε, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην θεθάιαην Δ’. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο ππφθεηληαη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη δηακεζνιαβεηέο, απνθιεηνκέλσλ φκσο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ 

δεπηεξεπνχζεο δξαζηεξηφηεηαο, ζην κέηξν θαηά ην νπνίν δελ ηνπο επηηξέπεηαη ε πψιεζε 

ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ. 

 

Με ην άρθρο 36 παρ. 1, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 26, πξνβιέπεηαη ε 

ππνρξέσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζθνχλ ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, λα δηαηεξνχλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επέιεπζε ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο.  ην ελ ιφγσ άξζξν απνηππψλνληαη νη θξηζηκφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ θαηά 

ηελ δηαλνκή βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ 

θαη λα απνηξέπνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ακθηβνιία 

ζρεηηθψο κε ηελ επάξθεηα ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ, νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε γλσζηνπνίεζε 

πξνο ηνλ πειάηε ψζηε απηφο λα ελεκεξσζεί ζρεηηθψο κε ηε θχζε ή ηελ αηηία ηεο 

ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ, θαη ε γλσζηνπνίεζε απηή λα γίλεη εγθαίξσο πξν ηεο ζπλάςεσο 

ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.  ηελ δηάηαμε θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη ηεο γλσζηνπνίεζεο απηήο 

πξνο ηνλ πειάηε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ζα ιάβεη απφθαζε φληαο επαξθψο 
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ελεκεξσκέλνο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.  ε θάζε πεξίπησζε, ε γλσζηνπνίεζε 

πξνο ηνλ πειάηε απνηειεί ηελ έζραηε ιχζε θαη δελ κπνξεί λα απνηειεί δηθαηνινγεηηθή βάζε 

γηα ηελ παξάιεηςε ηνπ δηακεζνιαβεηή, λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ηεο παξ. 1. 

 

ην άρθρο 37 θαζνξίδεηαη ε, απφ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ππνρξέσζε ηήξεζεο ζρεηηθνχ αξρείνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ ηνπο ή άιια έγγξαθα ζρεηηδφκελα κε ηα εθαηέξσζελ 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ θαη ηνπο ελ γέλεη φξνπο ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαλνκήο επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε.  Πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/2359 ηεο Δπηηξνπήο. 

 

ην άρθρο 38 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηεο 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ δηαλέκνπλ επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε, θαη 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 27 παξ. 1 θαη 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα 

παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ή ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο ηνπο εγθαίξσο, δειαδή πξηλ ηελ 

ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

δηαλνκήο επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, αιιά θαη γηα θάζε ζπλαθή 

επηβάξπλζε. Ο λφκνο ζέηεη ελ ζπλερεία ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ πνπ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο παξέρνπλ 

πξνο ηνλ πειάηε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ απηψλ.  

 

Αθφκε, ε παρ. 4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα πιεξψλνπλ ή λα 

εηζπξάηηνπλ νηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα θαη λα παξέρνπλ ή λα δέρνληαη νπνηνδήπνηε κε 

ρξεκαηηθφ φθεινο ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε επελδπηηθνχ πξντφληνο 

ή παξεπφκελεο ππεξεζίαο, πξνο ή απφ νπνηνλδήπνηε πιελ ηνπ πειάηε ή αληηπξνζψπνπ 

απηνχ. Δλ πξνθεηκέλσ, θαζνξίδνληαη εηδηθψο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεξνχλ ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο σο 

γλψκνλα: α) ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο δηαλνκήο θαη β) ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή 

ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο κε ην θαζήθνλ εληηκφηεηαο, ακεξνιεςίαο θαη επαγγεικαηηζκνχ 

γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

Σέινο, δίδεηαη ζρεηηθή θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα ζηελ επνπηηθή αξρή γηα ηελ παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ ή ελ γέλεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 

ην άρθρο 39 πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή απφ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ή 

ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δηαλέκνπλ βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε επελδπηηθά 

πξντφληα, δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξντφλησλ. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε ή ηνπ 

δπλεηηθνχ πειάηε ζηνλ θιάδν ησλ επελδχζεσλ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπ, 

ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα ππνζηεί δεκίεο, ησλ επελδπηηθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

αλνρήο θηλδχλνπ ηνπ πειάηε θαη θαηαιήγνπλ ζηελ Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο 

Πξντφληνο, φπνπ απνηππψλεηαη ε εμαηνκηθεπκέλε πξνο ηνλ πειάηε ζχζηαζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο θαη αηηηνινγείηαη πψο απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πειάηε. ην ίδην άξζξν νξίδεηαη φηη, φηαλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε 
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αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ αγνξά παθέηνπ ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ θαηά ην άξζξν 33, θαη ζε απηά πεξηιακβάλεηαη επελδπηηθφ πξντφλ βαζηδφκελν ζε 

αζθάιηζε, ε εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε νθείιεη λα αθνξά παθέην, πνπ σο ζχλνιν λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε.  

 

ηελ παρ. 3 ξπζκίδεηαη εηδηθψο ε πεξίπησζε ηεο απφ απφζηαζε αγνξάο επελδπηηθνχ 

πξντφληνο πνπ βαζίδεηαη ζε αζθάιηζε, νπφηε, ππφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην λφκν 

πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα επηηξαπεί ε παξνρή ζε κφληκν ππφζεκα ηεο Γήισζεο 

Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο κεηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.  

 

Ζ παρ. 4 ξπζκίδεη εηδηθψο  ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρνπλ ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε φηη ζα πξαγκαηνπνηνχλ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε αζθάιηζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο ζπρλφηεηαο απνζηνιήο 

πξνο ηνλ πειάηε ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο Γήισζεο Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο, 

σο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο δεζκεχζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή ή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο έλαληη ηνπ πειάηε. 

 

Hπαρ. 5 ηνπ άξζξνπ 39 πξνβιέπεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ δηακεζνιαβεηή, 

φηαλ ν πειάηεο δελ παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηνλ δηακεζνιαβεηή ή ηελ 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή φηαλ απηέο είλαη θαηαθαλψο παξσρεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/2359 ηεο Δπηηξνπήο, έηζη 

ψζηε ν δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζε 

εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε ζπκκνξθνχκελνη κε ηα πξφηππα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξκαηηζηεί εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο, ηφηε ν δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/2359 ηεο Δπηηξνπήο, λα απέρνπλ απφ ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 

εμαηνκηθεπκέλεο ζχζηαζεο.  Ζ απαγφξεπζε απηή πξνζηαηεχεη ηφζν ηνλ πειάηε, απφ ηε 

ιήςε κηαο θαθήο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιήο, φζν θαη ηνλ επαγγεικαηία, απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή αζηηθή επζχλε πνπ ζπλεπάγεηαη ην ελδερφκελν παξνρήο θαθήο ζπκβνπιήο 

ζηνλ πειάηε.  Ζ απνρή απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιήο γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο, ψζηε λα είλαη απνιχησο 

δηαθαλήο ν ιφγνο πνπ ε ζπλαιιαγή δελ εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ θαηά λφκν 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία (παξνρή ζπκβνπιήο).  Αλ ν πειάηεο επηζπκεί παξφια απηά λα 

πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ν δηακεζνιαβεηήο ή ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πξνβαίλνπλ, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ απφ ηνλ πειάηε ζηνηρείσλ, ζε 

αμηνιφγεζε ζπκβαηφηεηαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ πξνθχςεη, πξνεηδνπνηνχλ 

ζρεηηθά ηνλ πειάηε.    

 

ηελ παρ. 7 δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επνπηηθή αξρή λα πξνβεί ζηελ ηππνπνίεζε ηεο 

Γήισζεο Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο πξντφληνο.  Δμππαθνχεηαη φηη ζρεηηθή πξσηνβνπιία 

«ηππνπνίεζεο» κε πξσηνβνπιία ησλ θνξέσλ ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο δελ απνθιείεηαη, 

δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο. 

 

Κεφάλαιο Ε 

 



23 
 

Με ην άρθρο 40 παξ. 1, ζε ζπλέπεηα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην Β ηνπ παξφληνο λφκνπ,  

θαζνξίδεηαη φηη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ησλ θάζε είδνπο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, 

πξνζηίκσλ θαη κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν είλαη ε επνπηηθή θαη δε ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ νπνία θαη έρεη αλαηεζεί θαηά ηνλ Ν. 4364/2016 ε επνπηεία ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο.  Ζ δηάηαμε πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο λα ελεξγεί 

είηε απηνηειψο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο Αξρέο, εζληθέο ή ελσζηαθέο, δηνηθεηηθέο ή 

δηθαζηηθέο, θξίλνληαο ε ίδηα θαηά πεξίπησζε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.   

 

ηελ παρ. 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη επηβιεζεζφκελεο θπξψζεηο απεπζχλνληαη φρη κφλνλ 

ελαληίνλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή - λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνέβε ζηελ 

παξάβαζε, αιιά θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αηνκηθά.   

 

Ζ παρ. 3, απφ ηελ άιιε πιεπξά, επεθηείλεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

πέξαλ απφ ηελ ίδηα ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ζε φια ηα θαη’ άξζξν 29 παξ. 2 λ. 

4364/2016 κέιε ηεο δηνίθεζήο ηεο, πνπ ελ πξνθεηκέλσ πεξηιακβάλνπλ θαη ην/ηα πξφζσπν/α 

πνπ έρεη/νπλ εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαλνκήο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη’ άξζξν 23 παξ. 3.   

 

ηηο παρ. 3 και 4 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη θπξψζεηο θαη ηα κέηξα επηβάιινληαη θαη ελαληίνλ θάζε 

άιινπ πξνζψπνπ πνπ θέξεη ηελ επζχλε ή πξνέβε ζηελ παξάβαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε, ππαιιήινπο, πξνζηεζέληεο, εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θ.ι.π., πνπ κε 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζπλέπξαμαλ ζηελ παξάβαζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.   

 

Ζ παρ. 4 πνπ πξνβιέπεη ηελ δηθαζηηθή άκπλα ησλ επνπηεπνκέλσλ κε ηελ ππνβνιή αίηεζε 

αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ηΔ, ηειεί ζε ζπλέπεηα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ε πξνζζήθε ηεο ζηνλ παξφληα λφκν 

απνζθνπεί θπξίσο ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ ειεγρνκέλσλ. 

 

Σν άρθρο 41 εηζάγεη ηνλ θαλφλα ηεο θαηαξρήλ δεκνζίεπζεο ησλ θπξψζεσλ, γηα ιφγνπο 

δηαθάλεηαο αιιά θαη γηα ζθνπνχο γεληθήο θαη εηδηθήο πξφιεςεο.  Ζ δεκνζίεπζε κπνξεί λα 

αλαβιεζεί ή λα καηαησζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

αλαθεξφκελεο ζηελ δηάηαμε πξνυπνζέζεηο. 

 

Σν άρθρο 42 ελζσκαηψλεη το άρθρο 33 της Οδηγίας.  Ζ δηαηχπσζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, πνπ ξεηά πεξηιακβάλεη θαη ηηο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 256 παξ. 3 ηνπ λ. 4364/2016 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 46 παξ. 1 πεξ. ε ηνπ παξφληνο. απνζθνπεί ζηελ απνθπγή 

αιιεινθαιππηφκελσλ δηαηάμεσλ θαη ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

πγθεθξηκέλα, γηα θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο πνπ αθνξά είηε ηνλ παξφληα λφκν, είηε ηηο 

θαη’ εμνπζηφδνηεζή ηνπ Πξάμεηο, είηε ηελ ελ γέλεη λνκνζεζία, εζληθή θαη ελσζηαθή, πνπ δηέπεη 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, νη θπξψζεηο επηβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, αθφκε θαη 

αλ ηελ παξάβαζε δηέπξαμε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Μνλαδηθή παξέθθιηζε απνηειεί ε παξ. 

4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ 42, πνπ ζπλδέεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κε 

ηηο νπνίεο εηζάγνληαη νξγαλσηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4364/2016 πεξί ησλ ελ γέλεη πξνυπνζέζεσλ εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Καη ηνχην δηφηη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε απνηειεί εληαίν θνξέα 
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είηε αλαιακβάλεη αζθαιηζηηθφ θίλδπλν είηε δηαλέκεη αζθαιηζηηθά πξντφληα, θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζπλεπήο κε ην λ. 4364/2016, πνπ πξσηίζησο 

δηέπεη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο.  

ηελ παρ. 1 πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο παξαβάζεηο ηνπ παξφληα λφκνπ. ηελ παξ. 2 

πξνβιέπνληαη νη θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ δενληνινγίαο θαη 

ελεκέξσζεο έλαληη ηνπ πειάηε, εηδηθά θαηά ηελ πψιεζε βαζηδνκέλσλ ζε αζθάιηζε 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ.  ηελ παξ. 3 πεξηγξάθνληαη νη θπξψζεηο ησλ ινηπψλ παξαβάζεσλ 

ηεο παξ. 1, θαζψο θαη νη θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ άξζξσλ 4 παξ. 7, 18 θαη 25 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.   Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε απνηειεί εζληθή επηινγή, ε νπνία πεξηέιαβε, επηπιένλ 

ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Οδεγίαο πνπ πεξηνξίδνληαλ ζηελ επίπιεμε θαη ηελ αθαίξεζε ηεο 

άδεηαο, ηελ δπλαηφηεηα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, κε μερσξηζηή πξφβιεςε κεηαμχ 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία κε ηελ παξ. 2.  

Ωζηφζν, ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε επελδπηηθά πξντφληα. 

 

ηελ πεξ. γ) ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. β) ηεο παξ. 3, πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

δπλαηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο λα δηαγξάθεη απφ ην Μεηξψν δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο 

παξαβαίλεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεηο ηνπ.  Ζ δηαγξαθή ζπληειείηαη κε κφλε ηελ 

απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ είλαη άκεζα εθηειεζηή, θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν γηα ηελ έλαξμε ησλ θαηά λφκν πξνζεζκηψλ πξνζβνιήο ηεο θαη δηαβηβάδεηαη 

ζην αξκφδην θαηά ηφπνλ Δπηκειεηήξην, ην νπνίν έρεη ππεξεζηαθφ θαζήθνλ λα εθηειέζεη ηελ 

πιηθή ελέξγεηα δηαγξαθήο ηνπ δηακεζνιαβεηή απφ ην Μεηξψν εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε 

δηάηαμε πξνζεζκίαο, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη νπνηαδήπνηε άιιε εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθή ή 

άιιε ελέξγεηα.   Ζ δπλαηφηεηα απηή ηεο επνπηηθήο αξρήο νπδφισο ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ λα πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή ηνπ δηακεζνιαβεηή, φηαλ παχνπλ 

λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 20, 21 θαη 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηφηη ε 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζθνκηδή ή κε, εκπξνζέζκσο ή κε, 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ελψ ε αξκνδηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο εθ ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νπζηαζηηθή επνπηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ επνπηεπφκελνπ.  

 

Ζ παρ. 4 ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ππιψλα ΗΗ ηεο Οδεγίαο γηα ηελ 

Φεξεγγπφηεηα ΗΗ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηελ επηηπρεκέλε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Οη παρ. 5 και 6 πξνβιέπνπλ θπξψζεηο γηα πεξηζηαηηθά παξαθψιπζεο ηνπ επνπηηθνχ 

ειέγρνπ ή γηα ηπρφλ άιιεο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ, πνπ δελ έρνπλ ξεηά πξνβιεθζεί ζηηο 

παξ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  Ζ παξ. 7 επαλαιακβάλεη ηελ πξφβιεςε ηνπ 

άξζξνπ 256 παξ. 7 ηνπ λ. 4364/2016, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα 

απνηεινχλ δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

Σν άρθρο 43 ελζσκαηψλεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηεο Οδεγίαο θαη, επηπιένλ, 

πεξηιακβάλεη νξηζκέλα εθ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 256 παξ. 6 ηνπ λ. 4364/2016, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επηβιεζεζφκελεο θπξψζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  Δμππαθνχεηαη φηη εθαξκφδνληαη φιεο νη αξρέο ηνπ γεληθνχ δηνηθεηηθνχ 



25 
 

δηθαίνπ γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο έθδνζεο κηαο ηέηνηαο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο φζνλ 

αθνξά ηελ θαηά λφκνλ ηππηθή θαη νπζηαζηηθή λνκηκφηεηα απηήο. 

 

Σν άρθρο 44 εμνπζηνδνηεί ηελ επνπηηθή αξρή λα ζεζπίζεη εζσηεξηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

ελζάξξπλζε αλαθνξψλ απφ ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη πξνζηεζέληεο δηαλνκέσλ ζρεηηθψλ 

κε παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ απνθάζεσλ θαη ηεο ελ 

γέλεη λνκνζεζίαο, εζληθήο θαη ελσζηαθήο, πνπ δηέπεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο.   

 

Σέινο, ην άρθρο 45 πξνβιέπεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο λα κεηαθέξεη ηηο 

ζρεηηθέο πεξί θπξψζεσλ πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΑΑΔ, γηα ηελ άζθεζε ησλ εθ ηνπ Καλνληζκνχ 

1094/2010 αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 

Μέρος τρίτο 

Κεφάλαιο Ζ 

 

Με ην άρθρο 46 παξ. 1 θαηαξγνχληαη ηα πξνεγνχκελα λνκνζεηήκαηα πνπ ξχζκηζαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ηνπ παξφληνο λφκνπ επηηεινχληνο θαη 

έξγνπ θσδηθνπνίεζεο φζσλ εθ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πξνζήθνπλ κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2016/97 ή απνηεινχλ άζθεζε εζληθήο επηινγήο. Ζ αλάγθε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνέθπςε απφ ηελ δηαηήξεζε ζε ηζρχ 

ηνπ λ. 1569/1985, κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2002/92/ΔΚ κε ην π.δ. 190/2006. Καη 

ηνχην δηφηη, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 190/2006 θαηαξγεί κελ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1569/1985 πνπ έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ην ίδην, ρσξίο, φκσο, λα αλαθέξεη πνηεο δηαηάμεηο 

είλαη απηέο, ψζηε λα ελαπφθεηηαη ζηνλ εθαξκνζηή ηεο δηάηαμεο ε εχξεζε ησλ θαηεξγεκέλσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. Λακβαλνκέλσλ ππφςε επηπξνζζέησο θαη ησλ εθηεηακέλσλ αιιαγψλ 

πνπ επηθέξεη ε λέα Οδεγία, ε θσδηθνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ λνκνζεηεκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππεξεηεί ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ θξίζηκν 

ηνκέα ηεο δηαλνκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4364/2016 κε ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεσο «θαη 

αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο» απφ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 256 απηνχ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ν παξψλ λφκνο, είλαη εηδηθφηεξνο γηα ην δήηεκα 

ηεο δηαλνκήο, λεψηεξνο ηνπ λ. 4364/2016 θαη ελζσκαηψλεη ηηο θπξψζεηο ηεο Οδεγίαο 

2016/97.  Με ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε θαζίζηαηαη απνιχησο ζαθέο φηη νη πεξί θπξψζεσλ 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη κφλνλ γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ελψ γηα θάζε άιιε 

παξάβαζε ηεο ελ γέλεη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ λ. 2496/1997, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4364/2016. 

 

Με ηελ παρ. 2 ζθνπείηαη ε νκαιή κεηάβαζε ζηηο λέεο δηαηάμεηο θαζψο πξνβιέπεηαη φηη 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο λνείηαη σο αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

Με ηελ παρ. 3 περ. α’ – γ’ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 1569/85 θαη 

ηνπ π.δ. 190/2006 εθδνζείζεο πξάμεηο, πνπ απαξηζκνχληαη ξεηά γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

δηθαίνπ, κέρξη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ εθδνζεζφκελεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ, δελ ζα ππάξμνπλ θελά ζηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ επνπηηθνχ 
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έξγνπ π.ρ. γηα ηελ πηζηνπνίεζε γλψζεσλ ή ηελ επαλαπηζηνπνίεζε ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ, ελψ είλαη απηνλφεην, πσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ εκπίπηνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ηεινχληαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο απηψλ αληηζηνίρσο. 

 

Με ηελ παρ. 4  ηξνπνπνηείηαη ε ππνπξγηθή απφθαζε Κ4-155/1985 (ΦΔΚ 114/16.01.1986 

ΣΑΔ-ΔΠΔ) γηα ιφγνπο ελαξκφληζεο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 

πγθεθξηκέλα, νη θαηαξγνχκελεο θαη ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο 

απφθαζεο απερνχζαλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα θαζνξίδεη ηα ηηκνιφγηα ηνπ θιάδνπ 

10 γηα ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ, κε 

ηξφπν ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο θνξείο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο.  Ζ απειεπζέξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ επήιζε ήδε κε ην π.δ. 252/1996 (Α 186), ζπλεπεία ηεο νπνίαο νη κε ην 

παξφλ θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο έρνπλ ήδε πεξηέιζεη ζε αρξεζία.  Ζ αλάγθε γηα ζαθήλεηα θαη 

αζθάιεηα δηθαίνπ απφ ηελ κηα, θαη ε αλάγθε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο λα δηαηεξήζεη ην 

ζχζηεκα ηεο ΤΑΔ γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ζπλδεδεκέλνπ ελίνηε κε ην θαηλφκελν ηεο αζθαιηζηηθήο εμαπάηεζεο  

θαη θαη’ έθηαζε  ηε δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θνηλσληθά επαίζζεην θιάδν ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο αζηηθήο 

επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήηνπ, απφ ηελ άιιε, επηβάιινπλ ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιφγσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζηηο ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, 

πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα.  

 

Με ηελ παρ. 5 επέξρνληαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην π.δ. 237/1986.  Δηδηθψηεξα, 

θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 πεξ. δ’ εδάθηα β’ θαη γ’ ηνπ π.δ. 237/1986, πνπ 

πξνέβιεπε φηη, ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ην 

Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην είρε δηθαίσκα αλαγσγήο κέρξη ην πνζφ ησλ 1.500 επξψ, ελαληίνλ ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ πνπ δηακεζνιάβεζαλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηελ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε, ηδίσο αλ ην έθαλαλ κε δφιν, εθηφο αλ νη δηακεζνιαβεηέο απνδείμνπλ φηη δελ 

γλψξηδαλ νχηε κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ, νζεδήπνηε επηκέιεηα θαη αλ επέδεημαλ, ηελ 

επηθείκελε αλάθιεζε ηεο άδεηαο.  Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε είλαη εμαηξεηηθά αζαθήο σο πξνο ηε 

ρξνληθή ηεο έθηαζε, αθνχ δελ πξνζδηνξίδεη θάπνηα «χπνπηε πεξίνδν» κέζα ζηελ νπνία 

ελδέρεηαη λα έιαβαλ ρψξα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή. Δπίζεο, δελ είλαη ζαθέο πνην είλαη ην φθεινο ηνπ δηακεζνιαβεηή απφ απηήλ 

ηελ ελέξγεηα, ψζηε λα έρεη «δφιν» ζηελ εθηέιεζή ηεο.  Αθφκε, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνηεζεί 

ή λα απνδεηρζεί κε αζθάιεηα ε βέβαηε γλψζε ηνπ δηακεζνιαβεηή γηα ηελ επηθείκελε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο, αθνχ ηα ζρεηηθά επνπηηθά κέηξα, θαηά πάγηα πξαθηηθή, δελ 

«πξναλαγγέιινληαη» πξνο ηνπο θνξείο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο.   

 

Με ηελ παρ. 6 πξνζηίζεηαη λέα παξ. 8 ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4364/2016 ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία θαηαγγειηψλ ελψπηνλ ηεο επνπηηθήο αξρήο.  

 

Με ην άρθρο 47 επηδηψθεηαη ε νκαιή κεηάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο πξηλ ηνλ παξφληα λφκν 

θαηεγνξίεο, ζηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 18 θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, 

θαη ηαπηφρξνλα ε ηαθηνπνίεζε ησλ εγγξαθψλ ησλ Δηδηθψλ Μεηξψσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο πεξί αζπκβηβάζησλ, ε ζθνπηκφηεηα ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθε 

παξαπάλσ.  Έηζη, κε ηηο παρ. 1-4 πξνβιέπεηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 
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- Μέρξη ηηο 15.9.2018 νη ήδε εγγεγξακκέλνη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 1 θαηεγνξίεο ηνπ Δηδηθνχ 

Μεηξψνπ επηιέγνπλ ζε πνηαλ ζα παξακείλνπλ. 

- Ακέζσο κεηά, ηα Δπηκειεηήξηα δηαγξάθνπλ φινπο φζνπο δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηελ 

παξαπάλσ ππνρξέσζε θαη ζπγρσλεχνπλ κεραλνγξαθηθά ηηο πξψελ θαηεγνξίεο ζπκβνχινπ 

θαη πξάθηνξα, ζε κία, κε ηελ νλνκαζία «αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο». 

 

Δπεηδή, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, γηα ηελ ζπγρψλεπζε απηή δελ 

απαηηείηαη θακία πξφζζεηε ππνρξέσζε απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη 

έρνπλ εγγξαθεί ρσξίο λα θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Β ηεο ΠΔΔ 16/2013, ε παξ. 3 

πξνβιέπεη φηη φζνη έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη εγγξαθεί σο αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη κεηά ηελ 

1ε.1.2017 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ (δειαδή 

30.9.2018) ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά θαη εληάζζνληαη ζηελ λέα θαηεγνξία ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα απηφκαηα, κεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο ηνπο σο ζπκβνχισλ.  Δμππαθνχεηαη φηη φζνη επηζπκνχλ ηελ άκεζε έληαμή ηνπο 

ζηελ λέα θαηεγνξία ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα κπνξνχλ λα ην αηηεζνχλ, αθνχ 

πξνζθνκίζνπλ ηελ απαηηνχκελε πηζηνπνίεζε γλψζεσλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

ηελ παρ. 4 πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο ζρεηηθψο κε ηελ απηφκαηε θαη’ νπζίαλ 

κεηνλνκαζία γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα ησλ αξκνδίσλ επηκειεηεξίσλ 

δηακεζνιαβεηψλ.  

 

Σέινο, κε ην άρθρο 48 επηδηψθεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξηλ ηελ 

1.10.2018, αιιά κε ηελ παρ. 2 νη εθεί αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο μεθηλνχλ λα εθαξκφδνληαη κε 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζην θχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

******************************************* 

 


