
 

 
 

         
 

 

  

            
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 

 
ΘΕΜΑ 6: Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» και θέση αυτής σε ασφαλιστική 
εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 17α έως 17γ του 
Ν.Δ.400/1970, όπως ισχύει. 
 
Το Δ.Σ. της ΕΠΕΙΑ έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
(α) Του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄38) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών 

παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 3 
αυτού. 

(β) Του Π.Δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α’17) «Οργανισμός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» 
(γ) Του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α’ 10) «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει, και ιδίως 

των διατάξεων  των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α  και 17α έως 17γ αυτού.                                                                        
2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β 2147/29.10.2007 (ΦΕΚ Β’ 2149) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον Ν. 3229/2004. 

3. Την με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 8487/29-5-2009 Έκθεση Χρηματοοικονομικού Ελέγχου χρήσης 
2008 της εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» 
(εφεξής η Εταιρεία).  

4. Την υπ’ αριθμ. 147/2/11-6-2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επ.Ε.Ι.Α. που αφορά στην εφαρμογή του 
άρθρου 6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, με την οποία τίθενται υπόψη του Γενικού Διευθυντή κ. Ι. 
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Βάσση οι ειδικότερες παράμετροι για τον κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 ν.δ. 400 / 1970 
υπολογισμό και την αποτίμηση των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στο περιθώριο φερεγγυότητας 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση 2008 μόνο και σύμφωνα με την οποία
 : 

 α) Η υπεραξία των ακινήτων που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας για την χρήση 
2008 και η οποία υπολογίζεται ως η αντικειμενική αξία του ακινήτου αναπροσαρμοσμένη κατά ποσοστό 
30% (άρθρα 17α παρ. 5 και 8 ν.δ. 400/1970) να  μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20%.  

 β) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα των μετοχών Α.Ε εισηγμένων σε χρηματιστήρια Ε.Ε 
και Ε.Ο.Χ και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες (ΟΣΕΚΑ), που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας να υπολογίζεται με βάση την 
μεγαλύτερη τιμή εκ των τριών ως κάτωθι κριτηρίων, ήτοι:  

i. Τον μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2008 – 31.12.2008 ή
ii. Τον μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2009 -  31.5.2009 
iii. Την τρέχουσα τιμή ως είχε την 31.5.2009

 γ) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα ομολόγων και ομολογιών εντόκων Ελληνικού 
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων Κρατών Μελών ή Διεθνών 
Οργανισμών, που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας, να υπολογίζεται με βάση την τιμή 
κτήσης τους, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α, υπό τον όρο να διατηρηθούν έως την λήξη τους.  
5. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 8977/5-6-2009 έγγραφο με τις παρατηρήσεις και ενστάσεις της 

Εταιρείας επί της ως άνω υπό 4 στην παρούσα και με αριθμό πρωτοκόλλου 8487/29-5-2009 
κοινοποιηθείσας Έκθεσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου και το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 
8978/5-6-09 αίτημα της Εταιρείας για υπαγωγή της στην διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 6 ΝΔ 400/70, τα 
οποία ελήφθησαν υπόψη από την ΕΠΕΙΑ στη με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 9852/22-6-2009 
απάντησή της στην Εταιρεία, με τον υπολογισμό των παρεκκλίσεων του άρθρου 6 παρ. 6 ΝΔ 400/70, 
λόγω συνδρομής ιδιαζόντων προϋποθέσεων, δεδομένης της χρηματοοικονομικής κρίσης.      

6. Το γεγονός ότι, 
α) μετά το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 8978/5-6-2009 αίτημα της Εταιρείας για υπαγωγή της στην 
διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 6 ΝΔ 400/70 και τον υπολογισμό βάσει των υπό στοιχείο 4 παρεκκλίσεων, η 
Εταιρεία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 274.849,46 ευρώ και συνεπώς το διαθέσιμο 
περιθώριο φερεγγυότητας δεν καλύπτει το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας ύψους 4.500.000,00 
ευρώ, το οποίο εν προκειμένω ισούται με το εγγυητικό κεφάλαιο, και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία 
η λήψη άμεσων μέτρων εξυγίανσης κατά το άρθρο 17γ παρ. 5 ν.δ. 400/1970, ήτοι η  καταβολή ποσού 
4.774.849,46 (4.500.000,00 + 274.849,46) ευρώ για τη κάλυψη του Απαιτούμενου Περιθωρίου 
Φερεγγυότητας  
β) η Εταιρεία παρουσιάζει έλλειμμα στην ασφαλιστική της τοποθέτηση κατά ποσό 183.430,52 ευρώ. 

7. Την υπ’ αρ. 148/15/25-6-2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία κλήθηκε η 
Εταιρεία «2. Να υποβάλει η Εταιρεία στην ΕΠ.Ε.Ι.Α εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης εξ Ευρώ 4.774.849,46, που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 13 του σκεπτικού της παρούσας.3. Να υλοποιήσει η Εταιρεία εντός δύο (2) μηνών 

από την κοινοποίηση της παρούσας το ως άνω πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης  

ποσού εξ Ευρώ  4.774.849,46, που αναφέρεται στην παράγραφο 13 του σκεπτικού  της παρούσας.4. 

Να διαθέτει η Εταιρεία, έως την 15-9-2009, για την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών της 

υποχρεώσεων, κατάλληλα για την ασφαλιστική της τοποθέτηση περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.δ 400/1970»,την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 3-7-2009 από τα 
γραφεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 

8. Την υπ’ αριθμ. 152/8/30-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 
31-7-2009 και σύμφωνα με την οποία α) δεν εγκρίθηκε το με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 11132/10-7-
2009 έγγραφο της Εταιρείας υποβληθέν πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης κατ’ άρθρο 
17γ παρ. 5 του ν.δ. 400/70, β) ζητήθηκε από την Εταιρεία να υποβάλει νέο πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στην υπ’ αριθμ. 148/15/25-6-2009 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. έως την 7-8-2009 και γ) επισημάνθηκε ότι σε κάθε περίπτωση η 
υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 15-9-2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 148/15/25-6-2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α.    

9. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 12982/7-8-2009 έγγραφο της Εταιρείας, σε απάντηση της υπ’ 
αριθμ. 152/8/30-7-2009 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σχετικά με την υποβολή νέου 
προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, με το οποίο η Εταιρεία ενημερώνει την ΕΠ.Ε.Ι.Α. ότι 
έχει αναθέσει σε σχετική εταιρεία την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή έως την 28-8-2009, ο οποίος θα 
καλύψει το ποσό των 4.774.849,49 Ευρώ που απαιτείται για την κάλυψη του απαιτούμενου 
περιθωρίου φερεγγυότητας της Εταιρείας και το σύνολο των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.δ. 400/70 

10. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει απόφαση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το 
ποσό που θα καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας κατά την ως άνω υπό 8 της 
παρούσας απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. (βλ. το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 9984/23-6-2009 
έγγραφο της Εταιρείας) και επομένως δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης. 

11. Την υπ’ αριθμ. 154/3/31-8-2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α, σύμφωνα με την οποία α) δεν 
εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 12982/7-8-2009 έγγραφο της Εταιρείας ως νέο πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης κατά τη διάταξη του άρθρου 17γ παρ. 5 του ν.δ. 400/70, β) ετέθη σε 
ασφαλιστική τοποθέτηση για τον κλάδο αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, κατόπιν αιτήσεως και 
της ίδιας της Εταιρείας, οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εταιρείας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νέα 
Σμύρνη του Νομού Λάρισας και έχει έκταση 1.529,38 τ.μ. και γ) απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση 
(δέσμευση) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 17γ παρ. 5 και 9 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 400/70. 

12. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε ως προς τα επιτασσόμενα δυνάμει των άνω υπ’ αριθμ. 
148/15/25-6-2009 και 152/8/30-7-2009 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α.               
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13. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 5 του ν.δ 400/1970 περί υποβολής και υλοποίησης από την εταιρεία 
επαρκούς προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης 
αποτελεί αυτοτελές έρεισμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου της οριστικής ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας κατά τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ σε συνδυασμό με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος.  

14. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 3 παρ.3 του ν.δ 400/1970, 
σύμφωνα με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. καθώς και αν έπαψαν να υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις για τις οποίες αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά οι κάθε είδους υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται από το παρόν».  
15. Το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα έλλειψης αξιοπιστίας και αφερεγγυότητας της ως άνω ασφαλιστικής 

εταιρείας και θέσης σε κίνδυνο των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η 
διαφύλαξη των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την χορήγηση της άδειας σύστασης 
ασφαλιστικής επιχείρησης όσο και για την λειτουργία αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 
παρ.3, 3 παρ.2 και 3 σε συνδυασμό και με την διάταξη του αρ.44 περ.β’ του ν.δ 400/1970, όπως ισχύει.  

16. Το ότι, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας, κατά την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πάγια σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(αποφάσεις με αριθμούς 226 έως 234 και 309/1975, 1081 και 2248/1979, 3853/86, 4077/88, 2168/1989, 
1062/98, 4952/98 και 744/05), δικαίωμα ακρόασης δεν χορηγείται, όταν πρόκειται για διοικητικό μέτρο 
και όχι για διοικητική πράξη ως επίσης και όταν πρόκειται μεν για διοικητική πράξη αλλά αυτή αφορά 
ρύθμιση, που δεν συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικούμενου ή όταν η κρίση του 
διοικητικού οργάνου για την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης, βάσει δεσμίας αρμοδιότητας της διοίκησης, στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και 
πληροφορίες, τις οποίες υπέβαλε ουσιαστικά ο ίδιος ο διοικούμενος, και όταν υφίσταται δημόσιο 
συμφέρον για την άμεση έκδοση της διοικητικής πράξης, το οποίο είναι εν προκειμένω η ανάγκη 
προστασίας των συμφερόντων του ασφαλιστικού κοινού. 

17. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 
αποφασίζει ομόφωνα  

1.  Να ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας σε όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής εταιρείας με 
την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» και ΑΡ.Μ.Α.Ε 
12889/05/Β/86/0069, που της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμό Κ4/5262/23-12-1981 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 15/4-1-1982), να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοποθέτηση και 
να δεσμευθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εν λόγω εταιρείας, και να τεθεί αυτή σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12β, 17α, 17β, 17γ και 62 
επ. του Ν.Δ.400/1970, όπως ισχύει. 
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2. Να διοριστεί ο κ. Νικόλαος Αλευρομύτης, Οικονομολόγος, Αγίων Πάντων 63-67, ως επόπτης 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ο κ. Γεράσιμος Χαλιώτης, δικηγόρος Αθηνών, Ραβινέ 2, ως 
αναπληρωτής επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης, με διετή θητεία, αρχόμενη από την δημοσίευση 
απόφασης που θα ληφθεί από το Δ.Σ της ΕΠ.Ε.Ι.Α και  αμοιβή ποσού 1000 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως. Ο 
επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης υποχρεούται να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 
12α του νδ 400/1970, όπως ισχύει, και έχει όλες τις αρμοδιότητες του εκκαθαριστή της Εταιρείας, μέχρι 
το διορισμό εκκαθαριστή.  
3. Να σφραγιστούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 826 επ ΚΠολΔ, τα γραφεία της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αριθμ. 1, ως και το σύνολο των γραφείων της Εταιρείας ανά την 
επικράτεια.  
4. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 9 παρ. 1 ν.δ. 
400/70) και να κοινοποιηθεί, επιμελεία της Διεύθυνσης Διοικητικής Εποπτείας: α) στην ασφαλιστική 
εταιρεία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», β) στον διά της παρούσης 
απόφασης οριζόμενο ως επόπτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως και τον ως άνω ορισθέντα 
αναπληρωτή αυτού. 
5. Περίληψη της απόφασης να κοινοποιηθεί α) στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ν. 3455/06, όπως ισχύει, και στο ΝΔ 400/70 β) στις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών της ΕΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των αρθρ.9, 17γ παρ. 3 έως 6 και 24 παρ.3 του ΝΔ 400/70, γ) 
σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία ως και στους θεματοφύλακες της 
περιουσίας της ως άνω εταιρίας, δ) στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα) με 
την εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, ε) στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος 
(Σκουφά 50, 10682 Αθήνα) με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, στ) στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Πιστωτικών και Δημ/κών 
Υποθέσεων (Πλ. Συντάγματος – ΤΚ 101 80 Αθήνα), ζ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Δ/νση Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) για τις κατά νόμον ενέργειες, η) στο Ν.Π.Ι.Δ Επικουρικό Κεφάλαιο, θ) 
στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ξενοφώντος 10, ΤΚ 10557 Αθήνα), ι) στο Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης, ια) στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ιβ) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) στο οποίο έχει ενταχθεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και 
Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), δυνάμει του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α’58/3.4.2008).  
6. Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  
 

               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
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