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Νοµοθεσία Περί Ανασφάλιστων Οχηµάτων : NOMOΣ 4261/2014 – ΦΕΚ Α 107 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 16  :  Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986  
 
1. Το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη: 
Α. Αρχίζει µόνον µε την καταβολή ολόκληρου του οφειλοµένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία 
απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, 
Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και 
Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος, 
από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης 
εντός πέντε (5) ηµερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. 
∆. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών αρκεί η προσκόµιση της απόδειξης πληρωµής του απαιτούµενου ποσού 
ασφάλισης του οχήµατος.» 
 
2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 µετά το τέλος της παραγράφου 2, προστίθενται παράγραφοι 2.α, 2.β και 2.γ ως εξής: 
«2.α. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, 
µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας που ορίζεται µε το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς 
της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενηµέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου. 
2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύµβασης επιτρέπεται µόνον µετά την εµπρόθεσµη καταβολή του ασφαλίστρου της 
επόµενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύµβασης. 
2.γ. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια 
ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύµβασης και κάθε ανανέωση αυτής.» 
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 (Α 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήµατος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, 
πέραν των αναγραφόµενων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, µε πράξη της 
αστυνοµικής αρχής: 
αα) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) µήνες. 
ββ) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για έξι (6) µήνες και επί 
εµπλοκής του σε ατύχηµα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µετά την 
παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού συµβολαίου ασφάλισης. 
γγ) Χρηµατικό πρόστιµο στον κύριο ή κάτοχο του οχήµατος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 
του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δηµόσιας 
χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήµατα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) 
ευρώ για τα δίκυκλα. 
Σε περίπτωση που οδηγός του οχήµατος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα µόνο πρόστιµο. 
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Το παραπάνω χρηµατικό πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 

Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης: 

i. η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήµατος, µε την προσκόµιση απόδειξης πληρωµής του κατά περίπτωση 
επιβληθέντος διοικητικού προστίµου και 

ii. η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος µετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, µε την 
προσκόµιση απόδειξης πληρωµής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίµου και του σχετικού συµβολαίου 
ασφάλισης του οχήµατος. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε 
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.» (NOMOΣ 4286/2014 – ΦΕΚ A 194 – 
19.09.2014 Άρθρο δέκατο τέταρτο) 
  

4. Στο στοιχείο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη προσφορά» προστίθεται 
η λέξη «έγγραφη». 
5. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη απάντηση» προστίθεται η 
λέξη «έγγραφη». 
6. Στο στοιχείο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη προσφορά» προστίθεται 
η λέξη «έγγραφη». 
7. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη απάντηση» προστίθεται η 
λέξη «έγγραφη». 
8. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής: 
«8. Ο χρόνος πληρωµής που αναφέρει η προσφορά αποζηµίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες από 
την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µερών. Αν συµφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζηµιάς, ο 
χρόνος αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από τη συµφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των 
µερών.» 
9. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθεται ένατη παράγραφος ως εξής: 
«9. Για την εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, µε την αίτηση αποζηµίωσης εξοµοιώνονται οι δηλώσεις 
ατυχήµατος που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος, η τυχόν φιλική δήλωση τροχαίου 
ατυχήµατος του Συστήµατος Άµεσης Πληρωµής (Σ.Α.Π.), και κάθε εν γένει έγγραφη µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ή τηλεοµοιοτυπία ενηµέρωση προς τον ασφαλιστή είτε από τον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης είτε 
από τον τρίτο δικαιούχο αποζηµίωσης, ότι επήλθε ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος.» 
10. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται η φράση «µετά τη λήξη του διµήνου», 
σε «µετά τη λήξη του τριµήνου». 
11. Η παρ. 4 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 διαγράφεται από το άρθρο 6α και προστίθεται αυτούσια στο τέλος της παρ. 
2 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986. 
12. Η παρ. 1 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 καταργείται. 
13. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 αναριθµείται σε παράγραφο 1 και η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή µε τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο ή τον 
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δικαιούχο αποζηµίωσης, η επικοινωνία αυτή µπορεί να γίνεται είτε µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
τηλεοµοιοτυπία ή µε αποστολή µηνύµατος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι 
έχουν δηλώσει εγγράφως ή µε νόµιµα ηχογραφηµένη συνοµιλία ότι επιθυµούν µέσω αυτών να συναλλάσσονται µε τον 
ασφαλιστή.» 
14. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 237/1986 καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθµούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως. 
15. Το άρθρο 11α του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 11α 
Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης 
1. Τα µέρη που συµβάλλονται στην ασφαλιστική σύµβαση µπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, µε έγγραφη συµφωνία. 
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος µπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση οποτεδήποτε, µε 
επιστολή που αποστέλλεται είτε µε µορφή τηλεοµοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η 
ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσηµη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας ως 
προς τα συµβαλλόµενα µέρη επέρχονται άµεσα από την ηµεροµηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση. 
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί, µε επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους 
όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο και βαρύνεται µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση 
της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισµένο, γνωστοποιείται ότι, η µη 
συµµόρφωσή τους µε τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, 
επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης. 
4. Η επιστολή της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή, θεωρείται και η τελευταία 
διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα 
αποτελέσµατα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου να 
παραλάβουν αυτή ή τη µη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαµονής ή τη µη προσέλευσή τους στο ταχυδροµείο 
για την παραλαβή της. 
5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύµβασης ασφάλισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. 
Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ενηµέρωση δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30ή 
ηµέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου 
ζηµιωθέντος τη λύση της σύµβασης ασφάλισης µόνον µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την ενηµέρωση των 
προηγούµενων εδαφίων.» 
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 237/1986, µετά τις λέξεις «αρµόδια αρχή», προστίθενται οι λέξεις «κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 49 παρ. 2γ του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).» 
7. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/1986 καταργείται. 
8. Εισάγεται τελική διάταξη µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 
«Τελικές ∆ιατάξεις 
Καταργείται η υπ’ αριθµ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β΄ 1291) Απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.» 


