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ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α’/11.7.1988) 
 

(Κωδικοποιηµένος – Μάιος 2007 ) 
 

«Σύσταση Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π). 
 

 

Άρθρο 1: Σύσταση – Σκοπός – Εποπτεία. 
 
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία 
«Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π.). Ο Ο.Α.Ε.Π. 
εδρεύει στην Αθήνα και έχει σκοπό την υποστήριξη της εξαγωγικής 
δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη διαχείριση 
καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή οίκους, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς 
τεχνικούς οίκους, ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
και εταιρίες γενικά, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων, στο 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθώς και σε 
ξένες Κυβερνήσεις για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και 
πιστώσεων στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, µε την παροχή των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στα επόµενα άρθρα.  

 
2. Ο Ο.Α.Ε.Π. τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, που ασκείται από τον 
Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. 
 
(Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 
1 του άρθρου 35 του Ν.3556/2007, Φ.Ε.Κ. 91 Α’/30.4.2007). 

 

Άρθρο 2: ∆ραστηριότητες. 
 
1. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που συνδέονται 
µε την παροχή βραχυπρόθεσµων µέχρι 2 έτη, µεσοπρόθεσµων από 2 έως 5 έτη 
και µακροπρόθεσµων άνω των 5 ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η παρεχόµενη, αυτή κάλυψη 
µπορεί να έχει την µορφή είτε κάλυψης της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον 
αγοραστή από τον προµηθευτή (πίστωση προµηθευτή) είτε της κάλυψης της 
πιστώσεως χρηµατοπιστωτικού οργανισµού προς τον αγοραστή, ο οποίος θα 
έχει εξοφλήσει µε µετρητά τον προµηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης 
µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάθε µορφής, ιδιωτικού ή δηµοσίου 
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου και του αλλοδαπού ∆ηµοσίου. 
 

Μπορούν να ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ: 
 
α. εξαγωγές εµπορευµάτων ή παροχή υπηρεσιών, που απέκτησαν 
προστιθέµενη αξία ή έχουν παραχθεί ή παρασχεθεί στην Ελλάδα. 
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β. παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση µελετών και σχεδίων, επίβλεψη τεχνικών 
έργων, ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. 
από ελληνικές επιχειρήσεις ή οργανισµούς, ή από κοινοπραξίες ή εταιρίες στις 
οποίες µετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις.  
 
γ. κατασκευή, µετασκευή ή επισκευή σε ελληνικές ναυπηγοκατασκευαστικές 
επιχειρήσεις πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγηµάτων, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή της σηµαίας του πλοίου. 
 
δ. απαιτήσεις που απορρέουν από την πραγµατοποίηση των πράξεων που 
αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. 
 

ε. εξαγωγή ελληνικών εµπορευµάτων µε σκοπό την πώληση τους ή τη 
συµµετοχή σε εκθέσεις και επιδείξεις. 
 
στ. µίσθωση µηχανηµάτων, εργαλείων και µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση 
τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. 
 
ζ. συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς για τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας 
αγαθών ή υπηρεσιών, ή για την εκπόνηση µελετών, την ανάληψη επιβλέψεων ή 
εργολαβιών, ή για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων σε χώρες εντός και 
εκτός της Ε.Ε. 
 
η. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
ή ασφαλιστικές εταιρίες, που αφορούν πράξεις που αναφέρονται στα εδάφια α 
έως γ. 
 
θ. άµεσες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε χώρες εντός και εκτός της 
Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις. 
 
ι. πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις 
(ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) εγκατεστηµένες σε χώρες εντός και εκτός της 
Ε.Ε., ή από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που λειτουργούν σε χώρες εντός 
και εκτός της Ε.Ε., σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις 
(ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) που λειτουργούν σε χώρες εντός και εκτός της 
Ε.Ε., µε σκοπό την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα 
εδάφια α έως γ. 
 

2. Οι  εγγυώµενες, ασφαλιζόµενες, ή αντασφαλιζόµενες από τον Ο.Α.Ε.Π. 
πράξεις των εδαφίων α, β, γ της παραγράφου 1, ανάλογα µε τον τρόπο που 
χρηµατοδοτούνται, µπορούν να έχουν τη µορφή είτε «πίστωσης προµηθευτή» 
(Supplier Credit), είτε «πίστωσης στον αγοραστή» (Buyer Credit). Οι ορισµοί και 
τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών µορφών πράξεων ορίζονται στο Παράρτηµα 
της Οδηγίας 98/29/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Μαϊου 1998 «για την εναρµόνιση 
των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την  Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων 
για πράξεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης κάλυψης» (Ε.Ε.L 
148/19.5.98), ως εξής: 
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α. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης Προµηθευτή» :  
 
i. Ο όρος «πίστωση προµηθευτή» εφαρµόζεται σε εµπορική σύµβαση που 
προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή / και υπηρεσιών καταγωγής ενός 
κράτους-µέλους, µεταξύ ενός ή περισσότερων προµηθευτών και ενός ή 
περισσότερων αγοραστών, µε την οποία ο αγοραστής (ή οι αγοραστές) 
αναλαµβάνει να πληρώσει τον προµηθευτή µε µετρητά ή πίστωση. 
  
ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη της «πίστωσης προµηθευτή» εφαρµόζονται όταν 
η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε ένα κράτος-µέλος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 48 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 58).   
   
iii. Αν µια εµπορική σύµβαση χρηµατοδοτείται µε τη βοήθεια «πίστωσης στον 
αγοραστή», ή οποιασδήποτε άλλης χρηµατοδοτικής ρύθµισης, η κάλυψη που 
παρέχεται στον εξαγωγέα για την εµπορική σύµβαση, καθαυτή, ακολουθεί τις 
διατάξεις για την κάλυψη των «πιστώσεων προµηθευτών». 
 
β. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης στον Αγοραστή» : 
 
i. Ο όρος «πίστωση στον αγοραστή» εφαρµόζεται σε δανειακές συµβάσεις 
µεταξύ ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ενός ή 
περισσότερων δανειζοµένων για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης που 
προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή υπηρεσιών καταγωγής κράτους-
µέλους. Με τη δανειακή σύµβαση, ο δανειοδοτικός οργανισµός (ή οργανισµοί) 
αναλαµβάνει να εξοφλήσει τον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές), σύµφωνα µε 
τη βασική συναλλαγή, σε µετρητά για λογαριασµό του  
αγοραστή/δανειζόµενου (ή των αγοραστών / δανειζόµενων), ενώ ο τελευταίος 
θα εξοφλήσει τον δανειοδοτικό οργανισµό µε πίστωση.   
 
ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρµόζονται όταν 
παρέχεται κάλυψη σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του τόπου 
εγκατάστασης ή καταχώρησής τους, υπό τον όρο ότι η «πίστωση στον 
αγοραστή» αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του δανειζόµενου να επιστρέψει 
την οφειλή του, ανεξάρτητα από την αποδοτικότητα της εµπορικής σύµβασης 
που χρηµατοδοτείται.  
 

iii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρµόζονται όσον 
αφορά την κάλυψη που παρέχεται σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο 
κατέχει νοµίµως διαπραγµατεύσιµους τίτλους πληρωτέους από αγοραστή 
δυνάµει συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης. 
 
3. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει συµβουλές, 
πληροφορίες, καθώς και συµπληρωµατική τεχνική υποστήριξη για την είσπραξη 
ληξιπρόθεσµων εξαγωγικών απαιτήσεων από τους δικαιούχους τους.   
 

4. Ο Ο.Α.Ε.Π. αναλαµβάνει τη διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που 
παρέχονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών  
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επιστολών και πιστώσεων στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, στο πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, και ειδικότερα 
εγγυήσεων που παρέχονται τόσο προς ηµεδαπές επιχειρήσεις ναυπήγησης όσο 
και ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, τελικούς αγοραστές, εφόσον το σύνολο 
των εργασιών ναυπήγησης θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Η διαχείριση 
περιλαµβάνει: 
α. Τη λήψη αιτηµάτων για την παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας.     
β. Την εγκατάσταση κατάλληλου µοντέλου αξιολόγησης κινδύνου, 
εξειδικευµένου και προσαρµοσµένου στα ελληνικά δεδοµένα. 
γ. Την αξιολόγηση µε βάση το µοντέλο που θα αφορά τόσο τον πλοιοκτήτη, 
τελικό αγοραστή, όσο και την κατασκευάστρια επιχείρηση, ναυπηγείο και 
συγγενείς οντότητες. 
δ. Την απόκτηση της κατάλληλης υποδοµής υποστήριξης αυτής της 
δραστηριότητας. 
ε. Τη χρήση αντίστοιχης ή κατάλληλης αξιόπιστης µεθόδου αξιολόγησης του 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 
στ. Τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την Υποεπιτροπή του άρθρου 6 του 
Ν.2322/1995, µε βάση την ανωτέρω αξιολόγηση. 
ζ. Την παρακολούθηση εφαρµογής των καθεστώτων εγγυήσεων. 
η. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης της πορείας των καθεστώτων 
που θα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την τήρηση 
των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.  
 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται κάθε 
λεπτοµέρεια εφαρµογής της παραγράφου 4.  
 
(Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την 
παράγραφο 1 του άρθρο 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α’/27.12.2005). 
 
(Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν στο άρθρο 2 µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του 
Ν.3556/2007, Φ.Ε.Κ. 91 Α’/30.4.2007). 

 
Άρθρο 3: Καλυπτόµενοι Κίνδυνοι. 

 

1. Ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να εγγυάται, ασφαλίζει και αντασφαλίζει συγκεκριµένους 
κινδύνους, ενώ έχει ευθύνη για αποζηµίωση µόνον αν η ζηµιά οφείλεται άµεσα 
και αποκλειστικά στην επέλευση ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω 
καλυπτόµενους κινδύνους, ανεξάρτητα αν ο  χρεώστης (αγοραστής ή 
δανειζόµενος) είναι φυσικό πρόσωπο, ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του 
δηµόσιου τοµέα.   
 
α. Αφερεγγυότητα  
 
Αφερεγγυότητα για την πληρωµή. Σε περίπτωση που ο χρεώστης ανήκει στον 
ιδιωτικό τοµέα, και εφ’ όσον υπάρχει εγγυητής του, αφερεγγυότητα του εγγυητή, 
de jure ή de facto.  
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β. Υπερηµερία 
 
Υπερηµερία για την πληρωµή, ή κίνδυνος του κυρίαρχου κράτους (sovereign 
risk) εφ’ όσον ο χρεώστης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και έχει την εγγύηση του 
Κράτους. 
 
γ. Αθέτηση 
 
Αθέτηση εκ µέρους του χρεώστη και, εφ’ όσον υπάρχει, του εγγυητή του. 
 
δ. Αυθαίρετη καταγγελία ή άρνηση 
 
Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια «πίστωσης του προµηθευτή» µε βάση το 
εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, να διακόψει ή να ακυρώσει την 
εµπορική σύµβαση, ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εµπορεύµατα ή τις 
υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωµα αυτό. 
 

ε. Απόφαση τρίτης χώρας 
 
Κάθε µέτρο ή απόφαση της κυβέρνησης µιας χώρας, εκτός Ελλάδος, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων και αποφάσεων των ∆ηµόσιων Αρχών, που 
θεωρείται ότι αποτελούν κυβερνητική παρέµβαση, τα οποία εµποδίζουν την 
εκτέλεση της δανειακής ή της εµπορικής σύµβασης αντίστοιχα, ή την κανονική 
λειτουργία της επένδυσης, ή διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της 
επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις. 
 
στ. Χρεοστάσιο  
 
Γενικό χρεοστάσιο που θεσπίζεται από την κυβέρνηση, είτε της χώρας του 
χρεώστη είτε τρίτης χώρας, µέσω της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
στα πλαίσια της δανειακής ή εµπορικής σύµβασης.   
 
ζ. Παρεµπόδιση ή καθυστέρηση µεταφοράς κεφαλαίων  
 
Πολιτικά γεγονότα και οικονοµικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, καθώς και 
νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα που λαµβάνονται εκτός Ελλάδος, τα οποία 
παρεµποδίζουν ή καθυστερούν τη µεταφορά κεφαλαίων, που καταβάλλονται 
στα πλαίσια της δανειακής σύµβασης ή της εµπορικής σύµβασης. 
 
η. Νοµικές  διατάξεις στη χώρα του χρεώστη 
 
Νοµικές διατάξεις που θεσπίζονται στη χώρα του χρεώστη, µε τις οποίες οι 
πληρωµές στο τοπικό νόµισµα στις οποίες προβαίνει ο χρεώστης, λογίζονται ως 
νόµιµες, έστω και αν οι πληρωµές, όταν µετατρέπονται στο νόµισµα της εµπορικής ή 
δανειακής σύµβασης, δεν καλύπτουν πλέον το ποσό της οφειλής κατά την ηµεροµηνία 
της µεταφοράς κεφαλαίων, λόγω των διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
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θ. Απόφαση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισµένου 
 
Κάθε µέτρο ή απόφαση που λαµβάνει η κυβέρνηση της χώρας του ασφαλιστή ή 
του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων και αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά το εµπόριο µεταξύ ενός κράτους-µέλους 
και τρίτων χωρών, όπως είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, εφ’ όσον οι 
συνέπειές του δεν καλύπτονται κατ’ άλλον τρόπο από την ενδιαφερόµενη 
κυβέρνηση. 
 
ι. Ανωτέρα βία 
 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας που ανακύπτουν εκτός της χώρας του ασφαλιστή, 
οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν πόλεµο, συµπεριλαµβανοµένου και 
του εµφυλίου, επανάσταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, κυκλώνα, πληµµύρα, 
σεισµό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύµα και πυρηνικό ατύχηµα, εφ’ όσον οι 
συνέπειές τους δεν καλύπτονται ασφαλιστικά κατ’ άλλον τρόπο.  
 

2. Γενική εξαίρεση από την ευθύνη του ασφαλιστή 
 
Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν υπέχει ευθύνη για κάθε ζηµία η οποία αποδίδεται άµεσα ή 
έµµεσα: 
 
α. Σε ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισµένου ή προσώπου που ενεργεί για 
λογαριασµό του. 
 
β. Σε διάταξη περιορισµού των δικαιωµάτων του ασφαλισµένου, η οποία 
περιλαµβάνεται στη δανειακή σύµβαση, στην εµπορική σύµβαση, ή σε 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε εγγράφου που 
αφορά τις αντίστοιχες ρυθµίσεις εγγύησης ή ασφάλειας. 
 
γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω συµφωνία µεταξύ του ασφαλισµένου και του 
χρεώστη, µετά τη σύναψη της δανειακής σύµβασης ή της εµπορικής σύµβασης, 
η οποία εµποδίζει ή καθυστερεί την εξόφληση της οφειλής. 
 
δ. Προκειµένου για «πίστωση του προµηθευτή» µε βάση το εδάφιο α της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2, σε ενδεχόµενη αδυναµία των υπεργολάβων, των 
συναναδόχων ή άλλων προµηθευτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, 
υπό τον όρο ότι αυτή η αδυναµία δεν αποτελεί συνέπεια πολιτικών γεγονότων, 
όπως αναφέρονται στα εδάφια ε, στ, ζ, η, θ και ι της παραγρ. 1 του άρθρου 3.  
 

3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Οικονοµίας & Οικονοµικών, ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να προβαίνει στην κάλυψη και 
άλλων κινδύνων που συνδέονται µε το σκοπό του και δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σε συµµόρφωση προς Οδηγίες και Αποφάσεις του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
(Το άρθρο 3 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 
του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α’/27.12.2005). 
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Άρθρο 4: Αντασφάλιση. 
 

1. Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ο ΟΑΕΠ 
δύναται: 

- να τους καλύπτει ως πρωτασφαλιστής ή ως συνασφαλιστής ή ως 
αντασφαλιστής 

      - να τους εκχωρεί ή να τους αντεκχωρεί ή να τους αντασφαλίζει σε άλλες 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς 
Οργανισµούς ή στο ∆ηµόσιο. 
 
2. Ο ΟΑΕΠ δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε αντίστοιχους Εθνικούς 
Οργανισµούς άλλων χωρών, σε θέµατα αµοιβαίας συνασφάλισης και 
αντασφάλισης (reciprocal co-insurance, re-insurance) µεσο-µακροπρόθεσµων 
εξαγωγικών πιστώσεων µε σκοπό την πραγµατοποίηση των πράξεων που 
αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 
 
(Το άρθρο 4 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 
του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α’/27.12.2005). 

 

Άρθρο 5: Ποσοστό Κάλυψης. 
 

Η εκ µέρους του Ο.Α.Ε.Π. εγγυητική, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 95% της υποχρέωσης για την οποία εγγυάται ή της 
ζηµιάς. 
 
(Το άρθρο 5 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 4 του άρθρου 42 
του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α’/27.12.2005). 

 
Άρθρο 6: ∆ιοίκηση. 
 
1. Ο Ο.Α.Ε.Π. διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.). 
 
2. Τα µέλη του ∆.Σ., ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής του ορίζονται 
από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εµπειρία σχετικές µε τις 
δραστηριότητες του Ο.Α.Ε.Π. 
 
3. Ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. και ο γενικός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Π. 
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η 
αποζηµίωση των µελών του ∆.Σ. και του γενικού διευθυντή, που καταβάλλεται από 
τον Ο.Α.Ε.Π. 
 

4. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. 
 
5. Το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. ορίζει ένα από τα µέλη του ως αντιπρόεδρο, καθώς 
και τον αναπληρωτή του γενικού διευθυντή και το γραµµατέα του και καθορίζει 
τις αµοιβές τους. 
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6. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον µέλη 
του. 
 
7. Το ∆.Σ. αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του 
προεδρεύοντος. Η αδικαιολόγητη απουσία συµβούλου από τις συνεδριάσεις 
του ∆.Σ. για χρονική περίοδο µεγαλύτερη από τρεις µήνες λογίζεται ως 
παραίτησή του. 
 
8. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για 
οποιοδήποτε λόγο µέλους του ∆.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται 
µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 νέο µέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της 
θητείας. Μέχρι τον ορισµό νέου µέλους το ∆.Σ. µπορεί να λειτουργεί µε ελλιπή 
συγκρότηση, όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο. Στην περίπτωση αυτή τα λοιπά 
µέλη πρέπει να επαρκούν, ώστε να υπάρχει η απαρτία της παρ. 7. 
 

Άρθρο 7: Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
1. Το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση 
και εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π., τη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά 
την επιδίωξη του σκοπού του. 
  
Ειδικότερα το διοικητικό συµβούλιο: 
 
α. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.Π., διαµορφώνει το ετήσιο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων και τα υποβάλει µέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε 
έτους για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. Το ετήσιο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Ο.Α.Ε.Π. περιλαµβάνει τους κινδύνους, που 
αναλαµβάνονται κατά κατηγορία κινδύνων, κατά κατηγορία εξαγοµένων 
προϊόντων, κατά χώρα προορισµού, κατά νόµισµα ανάληψης των 
υποχρεώσεων και εξόφλησής τους, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία 
κινδύνων, το χρόνο καταβολής των αποζηµιώσεων, τα επενδυτικά 
προγράµµατα του Ο.Α.Ε.Π., τα προγράµµατα επέκτασης του δικτύου του και 
τα προγράµµατα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδοµής του και βελτίωσης 
των όρων παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται. 
 
β. Καθορίζει µε κανονισµούς που εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, 
τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τους οποίους ο Ο.Α.Ε.Π.: 
 

βα. προσφέρει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, τις 
ασφαλιστικές, εγγυοδοτικές και λοιπές υπηρεσίες του, 
 
ββ. διαπιστώνει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, 
την επέλευση των κινδύνων που αναλαµβάνονται, 
 
βγ. Καταβάλει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, τις 
αποζηµιώσεις. 
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γ. Μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων, του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Π. και των κανονισµών του εδαφίου 
β, καθορίζει µε κανονισµούς τα ασφάλιστρα και τις προµήθειες που 
εισπράττονται, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία κινδύνου ως το 
εγκεκριµένο ανώτατο όριο, τα νοµίσµατα πληρωµής, το χρόνο πληρωµής και 
κάθε άλλο ουσιώδη όρο κατά την κρίση του ∆.Σ.  
 

δ. Αποφασίζει για τις αιτήσεις παροχής εγγύησης, ασφάλισης ή 
αντασφάλισης. 
 
ε. Αποφασίζει την τροποποίηση των αρχικών όρων των ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων που παρέχονται. 
 
στ. Αποφασίζει για συµβιβασµό και εξουσιοδοτεί τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, σε περίπτωση αντασφάλισης, να προβαίνουν ελεύθερα σε 
βάσιµους συµβιβασµούς, οι οποίοι δεσµεύουν τον Ο.Α.Ε.Π. 
 
ζ. Αποφασίζει για τη λήψη µέτρων, που εξασφαλίζουν τα δικαιώµατά του και 
τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου και φροντίζει για τον περιορισµό των 
οικονοµικών υποχρεώσεων του Ο.Α.Ε.Π. µέσα στα όρια που καθορίζονται 
από τα άρθρα 12 και 15. 
 
η. Αποφασίζει την αντασφάλιση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών 
µεµονωµένα ή εταιρειών σε κοινοπραξία. 
 
θ. Παρακολουθεί το ύψος των κινδύνων που αναλαµβάνονται και των 
εκάστοτε υποχρεώσεών του, ώστε να µην υπερβαίνουν τα καθορισµένα όρια 
είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. 
 
ι. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό για κάθε θέµα της αρµοδιότητας του 
Ο.Α.Ε.Π. 
 

ια. Αποφασίζει για τη λήψη δανείων από τον Ο.Α.Ε.Π. Οι σχετικές αποφάσεις 
εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. 
 
Ιβ. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Ο.Α.Ε.Π. 
 

ιγ. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη του Ο.Α.Ε.Π. 
 
ιδ. Αποφασίζει για τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 
 
ιε. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε την εκπλήρωση του 
σκοπού του Ο.Α.Ε.Π. 
 
2. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στο γενικό διευθυντή, 
ολικώς ή µερικώς και µε τους όρους που ορίζονται στην απόφαση αυτή, τις 
αρµοδιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία γ, δ, ε, στ, η, ιβ, ιγ, ιδ και ιε της 
παρ. 1. 
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3. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Π. απέναντι σε 
κάθε Αρχή και τρίτον, παρίσταται και εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Π. δικαστικώς και 
εξωδίκως και εποπτεύει την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων του ∆.Σ., την 
ορθή εκτέλεση του προγράµµατος δραστηριότητας του Ο.Α.Ε.Π. και του 
προϋπολογισµού του, την τήρηση του Κανονισµού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Π., του Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆.Σ. και των Κανονισµών της παρ. 1, εδάφ. β. Συγκαλεί  σε συνεδριάσεις το 
∆.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, ύστερα από σχετική πρόταση του γενικού διευθυντή. Όταν ο 
πρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο 
αντιπρόεδρος. Με την έγκριση του ∆.Σ., ο πρόεδρος µπορεί να αναθέτει την 
εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π. απέναντι σε κάθε Αρχή και τρίτον και τη 
δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπησή του στον γενικό 
διευθυντή. 
 
4. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ο.Α.Ε.Π. Ο 
γενικός διευθυντής είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών και του 
προσωπικού του Ο.Α.Ε.Π., διευθύνει το έργο τους και λαµβάνει όλες τις 
αποφάσεις που αφορούν τη δραστηριότητα και λειτουργία του Ο.Α.Ε.Π., µέσα 
στο πλαίσιο του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
του, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού, του 
Προγράµµατος ∆ραστηριότητας, του Προϋπολογισµού, των κανονισµών της 
παρ. 1, εδαφ. β και των αποφάσεων του ∆.Σ. Επίσης, εισηγείται στις 
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα συζητούµενα θέµατα. Όταν ο 
γενικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής. 
 
5. Με τη έγκριση του ∆.Σ., ο γενικός διευθυντής µπορεί να αναθέτει τη 
δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π., που του 
έχει ανατεθεί, σε µέλος του ∆.Σ., υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Π. ή τρίτο. 
 
6. Ο γενικός διευθυντής µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει σε έναν ή 
περισσότερους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Π. τη µερική ή ολική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

 
Άρθρο 8 : Τακτικός Έλεγχος.  
 
Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Π. και του 
ισολογισµού του, καθώς και τα λοιπά ελεγκτικά έργα ασκούνται από δύο 
ορκωτούς λογιστές. 
 

Άρθρο 9 : Ισολογισµός. 
 
1. Η διαχειριστική χρήση είναι δώδεκα µηνών, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 
και λήγει τη 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 
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2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 δεκεµβρίου του επόµενου 
έτους. 
 
3. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς, 
συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της περιουσίας του Ο.Α.Ε.Π. και καταρτίζει 
τον ετήσιο ισολογισµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

4. Ο ισολογισµός, η απολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων και η κατανοµή 
τυχόν διαχειριστικών πλεονασµάτων σε εναλλακτικές χρήσεις υποβάλλονται 
για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. 
 
5. Ο ισολογισµός και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δηµοσιεύονται 
είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την υποβολή του για έγκριση σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως έχει 
προστεθεί µε το άρθρο 36 του π.δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. 191). 
 

Άρθρο 10 : Προσωπικό του Ο.Α.Ε.Π.  
 
1. Ο κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και ο κανονισµός 
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Π., καθώς και ο 
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου καταρτίζονται 
από το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. και εγκρίνονται από τον Υπουργό 
Οικονοµίας & Οικονοµικών. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. 
καταρτίζει τον κανονισµό οργάνωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Ο.Α.Ε.Π. και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του διοικητικού 
συµβουλίου µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του διορισµού του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
2. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Ο.Α.Ε.Π. από άλλα νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, υπαλλήλων ειδικών για τα αντικείµενα 
της δραστηριότητας του Ο.Α.Ε.Π., ύστερα από έγκριση της σχετικής 
πρότασης του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π. από τον Υπουργό 
Οικονοµίας & Οικονοµικών και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του 
νοµικού προσώπου στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος. 
 

Άρθρο 11 : Πόροι του Ο.Α.Ε.Π.  
 

1.  Πόροι του Ο.Α.Ε.Π. είναι: 
 
α.  εισπράξεις από ασφάλιστρα, 
 
β.  προµήθειες από την έκδοση εγγυητικών επιστολών, 
 
γ. έσοδα από την παροχή εµπορικών πληροφοριών, συµβουλών και λοιπών 
συναφών υπηρεσιών, 
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δ. κέρδη από την είσπραξη ή µεταβίβαση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων σε 
συνάλλαγµα που έχουν εκχωρηθεί στον Ο.Α.Ε.Π., 
 
ε.   κέρδη από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από τη διαχείρισή του, 
 
στ. πρόσοδοι από την περιουσία του, 
 
ζ.   τυχόν εισφορές του ∆ηµοσίου ή τρίτων προς τον Ο.Α.Ε.Π. 
 
2. ∆ιαχειριστικά πλεονάσµατα του Ο.Α.Ε.Π. διατίθενται για τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

 

α. δηµιουργία αποθεµατικού, 
 
β. επενδύσεις, 
 
γ. βελτίωση των όρων παροχής των προσφερόµενων υπηρεσιών, 
 
δ. απόδοση στο ∆ηµόσιο. 
 

Άρθρο 12 : Εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
1. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Π. από εγγυήσεις, ασφαλίσεις και 
αντασφαλίσεις «µη εµπορεύσιµων κινδύνων» (non-marketable risks), όπως 
εκάστοτε αυτοί ορίζονται από αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχουν αυτοδικαίως την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέχρι το όριο που 
καθορίζεται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

 
2. Κάθε καταβολή από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στον Ο.Α.Ε.Π., λόγω της 
εγγύησής του, µειώνει ισόποσα το όριο ευθύνης του της προηγούµενης 
παραγράφου. 
 

3. Με εντολή του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών προς Τράπεζα στην 
οποία τηρούνται λογαριασµοί του ∆ηµοσίου, που δίνεται µετά από 
αιτιολογηµένη πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., η Τράπεζα 
αυτή µεταφέρει το ποσό της εντολής από το λογαριασµό του Ελληνικού 
∆ηµοσίου σε τραπεζικό λογαριασµό του Ο.Α.Ε.Π. και αναγγέλλει αµέσως τη 
µεταφορά στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα 
µεταφερόµενα ποσά δεν µπορούν να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα 
διατάγµατα της παραγράφου 1. 
 
(Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την 
παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α’/27.12.2005). 

 
(Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 12 
του Ν.2227/1994, Φ.Ε.Κ. 129 Α’/11.8.1994). 
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Άρθρο 13 : ∆ικαιούχοι των παροχών του Ο.Α.Ε.Π. 
 
∆ικαιούχοι των παροχών του άρθρου 2 είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα 
οποία ενεργούν µία από τις πράξεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο. 

 
Άρθρο 14 : Υποκατάσταση. 
 
Σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης ο Ο.Α.Ε.Π. υποκαθίσταται 
αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιζοµένου 
σύµφωνα µε το νόµο και µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. 
 

Άρθρο 15 : Συναλλαγµατικές διατάξεις. 
 
1. Επιτρέπεται η συνοµολόγηση σε συνάλλαγµα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων 
και αντασφαλίσεων, που προβλέπονται από το νόµο αυτό. 

 
2. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα, όταν πρόκειται να εκδώσουν 
εγγυητικές επιστολές και να παράσχουν πιστωτικές διευκολύνσεις ή 
χρηµατοδοτήσεις για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές επιχειρήσεις 
έργων στο εξωτερικό ή για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές 
ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες των εργασιών, που αναφέρονται στο εδάφιο 
γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να συνοµολογούν και να λαµβάνουν και 
στην Ελλάδα εµπράγµατες ή άλλες ασφάλειες, για να εξασφαλίσουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις τους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις για 
την προστασία του εθνικού νοµίσµατος. 
 
3. Ο Ο.Α.Ε.Π., όταν καταβάλλει αποζηµίωση από ασφάλιση ή αντασφάλιση, 
υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις εµπράγµατες ασφάλειες της παραγράφου 2, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, ύστερα από 
σχετική πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., καθορίζεται το 
τµήµα του ανώτατου ορίου των εγγυηµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο εγγυήσεων, 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, το οποίο ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να αναλάβει σε 
συνάλλαγµα. 
 

5. Η συνοµολόγηση σε συνάλλαγµα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και λοιπών πράξεων, που προβλέπεται στο νόµο αυτό, 
γίνεται µόνο σε νόµισµα που περιλαµβάνεται στο δελτίο τιµών 
συναλλάγµατος, που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.1083/1980 
(Φ.Ε.Κ. 252). 
 

Άρθρο 16 : Φορολογικές διατάξεις. 
 
1. Τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Ο.Α.Ε.Π., καθώς και τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα και οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε άλλο τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου ή  
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τρίτων, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας, εφόσον η επιβολή του 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
2. Οι εισφορές και κάθε είδους παροχές τρίτων προς τον Ο.Α.Ε.Π. 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε και κάθε άλλο τέλος υπέρ του 
∆ηµοσίου ή τρίτων και θεωρούνται ως δαπάνη του προσώπου που ενεργεί 
την εισφορά ή την παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τη 
φορολογία εισοδήµατος. 
 
(Σύµφωνα µε την παράγραφο 54 του άρθρου 4 του Ν.2459/1997, Φ.Ε.Κ. 17 Α’/18.2.1997, 
καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του Ν.1796/1988). 

 
Άρθρο 17 : Εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής                                                                        

νοµοθεσίας. 
 
1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
εφαρµόζονται και για την ασφαλιστική δραστηριότητα του Ο.Α.Ε.Π., εφόσον 
δεν είναι ασυµβίβαστες προς τις διατάξεις του νόµου αυτού. Ο σχηµατισµός 
τεχνικών αποθεµατικών από τον Ο.Α.Ε.Π. είναι προαιρετικός. 

 
2. Η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών που αντασφαλίζονται στον 
Ο.Α.Ε.Π., να σχηµατίζουν τεχνικά αποθεµατικά, περιορίζεται µέχρι και την 
αναλογία της ίδιας τους ασφαλιστικής κράτησης.   
 

Άρθρο 18 : Παροχή πληροφοριών. 
 
∆ηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρέχουν στον 
Ο.Α.Ε.Π. κάθε πληροφορία που ζητείται από αυτόν και αφορά την εκπλήρωση 
των σκοπών του µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το φορολογικό και 
τραπεζικό απόρρητο. 
 

Άρθρο 19 : Μεταβατικές διατάξεις. 
 
Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ασφάλισης Πιστώσεων Εξαγωγών 
(Κ.Α.Π.Ε.) περιέρχονται αυτοδικαίως στον Ο.Α.Ε.Π., ως καθολικό του 
διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται γι’ αυτές βίαιη 
διακοπή. 
 

Άρθρο 20 : Καταργούµενες και τηρούµενες διατάξεις. 
 
1. Ο νόµος 225/1975 (Φ.Ε.Κ. 268) καταργείται. 

 
2. Το προεδρικό διάταγµα 275/1986 (Φ.Ε.Κ. 123) διατηρείται σε ισχύ. 
    (τα άρθρα 21 και 22 δεν αφορούν τον Ο.Α.Ε.Π.). 
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Άρθρο 23 : Έναρξη ισχύος. 
 
Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του νόµου του Κράτους. 
 
 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 1988 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ    ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ      Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
∆. ΤΣΟΒΟΛΑΣ       Ν. ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ 
 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1988 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 
 
 
 
 
 
 


