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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «RSA & CAR REPLACEMENT»  
 

Η EUROP-ASSISTANCE S.A, θ οποία ςτο εξισ κα καλείται Αςφαλιςτισ, αναλαµβάνει τθν Kάλυψθ 
Οδικισ Βοικειασ ςφµφωνα µε τουσ όρουσ που αναφζρονται παρακάτω.  
Οι κάτωκι καλφψεισ παρζχονται αποκλειςτικά και μόνο από τθν EUROP-ASSISTANCE S.A. S.A. ςε 
ςυνεργαςία με τθν Μικτι Επιχείρθςθ UNION ROAD ASSISTANCE ΕΡΕ, ςτθν Ελλάδα μζςω του 
θμεδαποφ και διεκνοφσ δικτφου των ςυνεργατϊν τθσ με τθν μορφι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν μζχρι 
των πιο κάτω οριηόμενων ορίων ι  ωσ χρθματικι  αποηθμίωςθ  απϋ ευκείασ ςφμφωνα πάντοτε με τα 
προβλεπόμενα ςτο παρόν. 
 
1. Οριςμοί   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: 
H "EUROP-ASSISTANCE S.A. S.A.”, που εδρεφει Ρειραιϊσ 205 & Ραναγι Τςαλδάρθ – Ταφροσ – Ακινα, 
αςφαλιςτικι εταιρεία θ οποία λειτουργεί και εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ωσ υποκατάςτθμα 
τθσ EUROP-ASSISTANCE S.A. Γαλλίασ. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ : 
Αςφαλιςµζνο όχθµα κεωρείται εκείνο το οποίο ρθτά ορίηεται ςτο Ριςτοποιθτικό Αςφάλιςθσ Οδικισ 
Βοικειασ. 
Η παροχι τθσ κάλυψθσ Οδικισ Βοικειασ είναι δυνατι ςε κάκε όχθμα Ιδιωτικισ Χριςθσ (I.X.E.), 
φορτθγό ιδιωτικισ χριςεωσ (Φ.Ι.Χ.) µεικτοφ βάρουσ μζχρι 3.500kgr και απόςταςθσ αξόνων μζχρι 3,5 
μζτρα (χωρίσ διπλοφσ τροχοφσ), µθ ενοικιαηόµενα, κακϊσ και ςε μοτοςυκλζτεσ άνω των 125 κ.ε  και 
με τθν προχπόκεςθ ότι φζρουν ελλθνικζσ πινακίδεσ. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 
Είναι ο ιδιοκτιτθσ ι ο οδθγόσ του οχιματοσ που με τθν άδεια του αςφαλιηόμενου και εφόςον ζχει 
τθν προβλεπόμενθ από το νόμο για το αςφαλιηόμενο όχθμα Άδεια Οδιγθςθσ οδθγεί το εν λόγω 
όχθμα. 
 
ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ: 
Καλυπτόμενα  πρόςωπα (που χάριν ςυντοµίασ ςτο παρόν κα αναφζρονται µε τον όρο 
''Αςφαλιςµζνοσ'') κεωροφνται:  

 Ο κφριοσ ι νόµιµοσ κάτοχοσ του οχιµατοσ, όπωσ ορίηεται ςτο Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο 
Οδικισ Βοικειασ.  

 Ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ του παραπάνω αςφαλιςµζνου προςϊπου, κακϊσ και τα τζκνα και οι 
γονείσ των δυο ςυηφγων, εφόςον τα τζκνα και οι γονείσ ηουν µόνιµα µαηί τουσ.  

 Ο εκάςτοτε νόµιµοσ οδθγόσ του οχιµατοσ, όπωσ ορίηεται ςτο Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο 
Οδικισ Βοικειασ.  

 Οι νόµιµοι εκπρόςωποι του αςφαλιςµζνου νοµικοφ προςϊπου (Εταιρίασ κλπ.) όπωσ 
ορίηονται ςτο Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Οδικισ Βοικειασ.  

  
ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:  
Ο τόποσ όπου ο Αςφαλιηόµενοσ δθλϊνει για τουσ ςκοποφσ εφαρµογισ του παρόντοσ, ότι ευρίςκεται 
θ  κατοικία του.  
 
ΒΛΑΒΗ: 
Είναι κάκε ηθμιά του οχιματοσ, θ οποία προζρχεται από θλεκτρικά ι/και μθχανικά αίτια, χριςθ, 
ελάττωμα, κακι λειτουργία τμθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βλάβθσ ελαςτικοφ, υλικζσ ηθμιζσ 
ςτο αμάξωμα από ςφγκρουςθ, ανατροπι, πτϊςθ κλπ, και κακιςτά αδφνατθ τθν χριςθ του οχιματοσ. 
Δεν ςυμπεριλαμβάνονται και δεν καλφπτονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, οι αναγκαίεσ για τθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ ακινθτοποιιςεισ ι ακινθτοποιιςεισ για τθν εγκατάςταςθ εξαρτθμάτων, 
βαφι, αποκατάςταςθ βλαβϊν που προκλικθκαν από μθ χριςθ του οχιματοσ. 
ΑΤΥΧΗΜΑ: 
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Θεωρείται κάκε μθ θκελθμζνο γεγονόσ, οφειλόμενο ςε απροςεξία, μθ τιρθςθ των όρων και 
κανονιςμϊν ι ζνα τυχαίο γεγονόσ οφειλόμενο ςτθν οδικι κυκλοφορία, που προκαλεί ηθμιζσ ςτο 
όχθμα και κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ του. 
 
ΜΕΙΚΗ ΚΛΟΡΗ 
Είναι το αδίκθμα που διαπιςτϊνεται από καταγγελία ςτισ αρχζσ και πραγματοποιείται από κάκε 
τρίτο που ιδιοποιείται μζρθ του οχιματοσ, προκαλϊντασ του βλάβθ που κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ 
του ςε ςυνικεισ ςυνκικεσ. 
 
ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΡΗ: 
Είναι το αδίκθμα που διαπιςτϊνεται από καταγγελία ςτισ αρχζσ και εκδθλϊνεται με τθν αφαίρεςθ 
του οχιματοσ από οποιοδιποτε τρίτο, με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ του προσ ίδιον όφελοσ ι όφελοσ 
άλλου. 
 
ΣΥΜΒΑΝ: 
Είναι το τυχαίο και / ι απρόβλεπτο γεγονόσ που μπορεί να πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ και υποχρεϊνει τον αςφαλιςμζνο να ηθτιςει παροχι βοθκείασ. 
 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ: 
Σαν χρονικι διάρκεια επιςκευισ, εννοοφμε όχι το χρονικό διάςτθμα μεταξφ παράδοςθσ και 
παραλαβισ του οχιματοσ, αλλά μόνο τον κακαρό χρόνο επιςκευισ του. 
 
MΙΚΤΗ EΡΙΧΕΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:  
Η επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ οχθμάτων, με τθν επωνυμία “UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “UNION ROAD ASSISTANCE 
Ε.Ρ.Ε.”,  με ζδρα ςτον Άγιο Δθμιτριο Αττικισ (Tηαβζλα 11), που διακζτει ειδικι άδεια  βάςει του 
Νόμου 3651/2008 και ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν  Εταιρεία.  
 
ΣΥΝΕΓΑΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 
Οι ςυνεργάτεσ τθσ οδικισ βοικειασ οχθμάτων, που διακζτουν ειδικι άδεια βάςει του Νόμου 
3651/2008 και ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Ρ.Ε.”. 
 
ΣΤΑΘΜΟΣ  ΡΑΑΜΟΝΗΣ &  ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΗΣ: 
 Οι Στακμοί Ραραμονισ και Μεταφόρτωςθσ είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοι χϊροι ςτουσ οποίουσ 
οι ςυνεργάτεσ τθσ “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Ρ.Ε.”,  επιχειροφν τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ του 
αςφαλιςμζνου οχιματοσ. Ρλθροφορίεσ Στακμϊν Ραραμονισ και Μεταφόρτωςθσ ςτο site: 
www.union-road.gr. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ:  
Είναι το Κζντρο ςτο οποίο απευκφνεται ο Αςφαλιηόµενοσ ςτθν περίπτωςθ επζλευςθσ τθσ 
αςφαλιςτικισ περίπτωςθσ και του οποίου ο αρικµόσ κλιςεωσ γνωςτοποιείται ςτον Αςφαλιςµζνο µε 
αναγραφι του αρικµοφ αυτοφ ςτο Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο.  
 
2. Ζναρξη & Διάρκεια   
Οι καλφψεισ για κάκε νζο αςφαλιςτιριο ςυμβολαίο αρχίηουν να ιςχφουν δφο (2) ημζρεσ μετά τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ αςφάλιςθσ, όςον αφορά τθν επί τόπου επιςκευι κακϊσ και 
τθν τοπικι ρυμοφλκθςθ και επτά (7) ημζρεσ μετά τθν  θμερομθνία  ζκδοςθσ του, όςον αφορά τθ 
μεταφορά του οχιματοσ ςε ςυνεργείο επιλογισ του αςφαλιςμζνου, πλθςίον του τόπου κατοικίασ 
του (επαναπατριςμόσ), με τθν προχπόκεςθ ότι το όχθμα κινείται κανονικά και παραμζνουν 
ιςχφουςεσ μζχρι τθν λιξθ  αυτοφ. 
Κάκε παραβίαςθ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, οι παροχζσ του 
παρόντοσ παφουν να ιςχφουν αυτοδίκαια. 
 
3. Γεωγραφική Κάλυψη 

http://www.union-road.gr/
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Η βοικεια µε βάςθ τθν κάλυψθ που περιγράφεται ςτο κεφάλαιο αυτό, παρζχεται ςε ολόκλθρθ τθν 
θπειρωτικι Ελλάδα, κακϊσ και ςτα νθςιά Εφβοια, Κριτθ, όδο, Λζςβο, Κζρκυρα, Ζάκυνκο, 
Κεφαλονιά, όπωσ υποχρεϊνει ο Νόμοσ 3651/2008, κακϊσ επίςθσ και ςε άλλα νθςιά που δεν 
υποχρεϊνει  ο ανωτζρω νόμοσ και θ EUROP-ASSISTANCE S.A. διακζτει δίκτυο ςτακμϊν 
εξυπθρζτθςθσ και ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ ζκτοσ τθσ Αλβανίασ. 
 
4. Κζντρο Εξυπηρζτηςησ 
Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να ηθτά τισ υπθρεςίεσ βοικειασ απευκείασ από το κζντρο εξυπθρζτθςθσ 
τθσ EUROP-ASSISTANCE S.A., το οποίο λειτουργεί επί εικοςιτετραϊρου βάςεωσ και 365 θμζρεσ το 
χρόνο ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Γεωγραφικισ Κάλυψθσ.  
Το Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ φροντίηει ςτθ ςυνζχεια, άμεςα ι ζμμεςα τθν παροχι των απαιτοφμενων 
υπθρεςιϊν . 
 
5. κοπόσ τησ κάλυψησ 
Ο Αςφαλιςτισ, κατά τθ διάρκεια ιςxφoσ τθσ αςφάλιςθσ αυτισ, υπoxρεoφται vα παρζxει βoικεια ςτα 
αςφαλιςμζvα πρόςωπα, τα oπoία περιζρxovται ςε δυςxερι κζςθ λόγω ακιvθτoπoίθςθσ τoυ 
αςφαλιςμζvoυ οxιματoσ από τροχαίο ατφχθμα, μθχανικι ι θλεκτρολογικι  βλάβθ – εκτόσ από τισ 
περιπτϊςεισ που ρθτά αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ και 
ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ – κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ οδικισ βοικειασ. 
Η βoικεια πρoσ τov αςφαλιςμζvo παρζxεται με πρoςωπικό και εξoπλιςμό πoυ αvικoυv ςτov αςφαλιςτι 
ι ςε ςυvεργάτεσ τoυ. 
 
6. Προςφερόμενεσ  Παροχζσ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
1. ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΕΠΙΚΕΤΗ 
Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του καλυπτόμενου οχιματοσ, θ EUROP ASSISTANCE S.A. οργανϊνει και 
αναλαμβάνει τθν επιςκευι του ςτον τόπο του ςυμβάντοσ εφόςον αυτι είναι δυνατι. 
 
ημείωςη: Επειδι θ επί τόπου εξυπθρζτθςθ είναι πρόχειρθ κα πρζπει το όχθμα να οδθγείται το 
ςυντομότερο ςε ςυνεργείο, προσ εξζταςθ. 
 

Στθν επιτόπια επιςκευι ςυμπεριλαμβάνεται και θ αλλαγι χαλαςμζνου ελαςτικοφ, με τθν 
υπάρχουςα ρεηζρβα του οχιματοσ. Η επιτόπια επιςκευι απαγορεφεται, κακϊσ και θ 
διάγνωςθ τθσ βλάβθσ ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ και ςτισ οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, με 
εξαίρεςθ τθν αντικατάςταςθ τροχοφ με τον βοθκθτικό τροχό του οχιματοσ (ρεηζρβα). Σε 
περίπτωςθ φκοράσ ελαςτικοφ θ οποία κακιςτά το αςφαλιςμζνο όχθμα μθ αυτοκινοφμενο 
και εφόςον το αςφαλιςμζνο όχθμα δεν διακζτει ρεηζρβα, το αςφαλιςμζνο όχθμα 
ρυμουλκείται ςτο πλθςιζςτερο βουλκανιηατζρ από το ςθμείο ακινθτοποίθςισ του. 
 
2. ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ ΣΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 
Η EUROP-ASSISTANCE S.A. ςε περίπτωςθ ακινθτοποιιςεωσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ςυνζπεια 
ςοβαρισ βλάβθσ ι ατυχιματοσ κα φροντίςει να μεταφζρει το όχθμα κατόπιν επικυμίασ του 
αςφαλιςμζνου, μζχρι τον πλθςιζςτερο καταλλθλότερο τόπο για τθν επιςκευι του ι ςτον τόπο 
επιλογισ του αςφαλιςμζνου πλθςίον του τόπου κατοικίασ του, πάντα εντόσ τθσ Ελλθνικισ 
Επικράτειασ και εφόςον το όχθμα δεν επιςκευάηεται επί τόπου ϊςτε να αποκαταςτακεί θ ικανότθτά 
του να αυτοκινείται αςφαλϊσ. 
Με τθν μεταφορά του οχιματοσ από τον τόπο του ατυχιματοσ ςτον τόπο επιλογισ του 
Αςφαλιςμζνου, παφει κάκε άλλθ υποχρζωςθ τθσ EUROP-ASSISTANCE S.A. Εάν ο αςφαλιςμζνοσ 
ηθτιςει νζα μεταφορά για το ίδιο περιςτατικό, αυτι δεν καλφπτεται από το παρόν αςφαλιςτιριο και 
ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να καλφψει εξ ιδίων το κόςτοσ του οχιματοσ δθμοςίασ χριςεωσ, που 
κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ νζα μεταφορά προσ περαιτζρω εξυπθρζτθςθ του 
αςφαλιςμζνου.  
 
 
 ημείωςη:  
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 Η μεταφορά οχιματοσ ςτον τόπο επιλογισ του αςφαλιςμζνου, πλθςίον του τόπου κατοικίασ 
του , δεν ιςχφει για τισ μοτοςυκλζτεσ. 

 Τα ζξοδα επιςκευισ βαρφνουν τον αςφαλιςμζνο.  

 Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του Αςφαλιςμζνου Οχιματοσ ςτο εξωτερικό   και εφόςον το 
όχθμα δεν είναι δυνατόν να επιςκευαςτεί επί τόπου ϊςτε να αποκαταςτακεί θ ικανότθτά 
του να αυτοκινείται αςφαλϊσ, το όχθμα κα μεταφερκεί ςτον πλθςιζςτερο καταλλθλότερο 
τόπο επιςκευισ. Το αςφαλιηόμενο όχθμα μπορεί να μεταφερκεί  (θ μοτοςυκλζτα δεν 
δικαιοφται επαναπατριςμό από το εξωτερικό) ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του 
Αςφαλιςμζνου με τθν προχπόκεςθ ότι θ διάρκεια επιςκευισ του οχιματοσ υπερβαίνει τισ 
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 H EUROP-ASSISTANCE S.A. δεν οργανϊνει τον επαναπατριςμό για οχιματα των οποίων το 
κόςτοσ επιςκευισ ςτθν Ελλάδα είναι μεγαλφτερο τθσ αξίασ του ιδίου οχιματοσ, ιδίασ θλικίασ 
ςτθν ελλθνικι αγορά.  
ημείωςη :  Τα ζξοδα επιςκευισ βαρφνουν τον αςφαλιςμζνο 

 Σε περίπτωςθ ακινθτοποιιςεωσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ςε χαράδρα, λίμνθ, ποταμό, 
κάλαςςα, λάςπθ, άμμο ι ςε οποιοδιποτε άλλο μζροσ όπου θ πρόςβαςθ των οχθμάτων 
οδικισ βοικειασ δεν είναι εφικτι ι θ εξυπθρζτθςθ δεν μπορεί να γίνει με τα ιδία μζςα του 
αςφαλιςτι και απαιτείται ειδικό όχθμα όπωσ ανυψωτιρασ, ειδικό ρυμουλκό ερπυςτριοφόρο 
όχθμα κλπ για τθν ανζλκυςι του, οποιοδιποτε κόςτοσ βαρφνει τον αςφαλιςμζνο. Σε όλεσ τισ 
ειδικζσ αυτζσ περιπτϊςεισ χριςθσ άλλων εξειδικευμζνων μζςων πλθν αυτϊν που διακζτει ο 
αςφαλιςτισ, θ ευκφνθ επιλογισ του μζςου και οι ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ τθσ εξυπθρζτθςθσ 
αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον αςφαλιςμζνο. 

 
7. Προσφερόμενες Παροχές ΤΑΞΙΓΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΔΙΑΣ 

 
 

1. ΜΕΣΑΦΟΡΑ/ΕΠΑΜΑΠΑΣΡΙΜΟ ΤΝΕΠΙΒΑΙΝΟΝΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ.  

 

 
Η Εταιρία αναλαµβάνει τα ζξοδα επιςτροφισ του δικαιοφχου ςτθν κατοικία του,κζτοντασ ςτθ 

διάκεςι του ειςιτιριo µε το καταλλθλότερο δθµόςιο µζςο, ςε οικονοµικι κζςθ,κατόπιν βλάβθσ 

ι ατυχιματοσ που δεν μπορεί να διορκωκεί για μεν τθν Ελλάδα επιτόπου για δε το εξωτερικό 

εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν από τθν ακινθτοποίθςι του και ο δικαιοφχοσ ζχει επιλζξει τθν 

μεταφορά του οχιματοσ πλθςίον του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ του. 

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΗ: Εάν το Αςφαλιςμζνο Πχθμα βρίςκεται ςε νθςί τθσ Ελλάδοσ ι ςε ςθμείο που για τθν 

πρόςβαςι του απαιτείται μεταφορά μζςω πορκμείου με πλοίο και ζχει ακινθτοποιθκεί  λόγω 

Ατυχιματοσ ι Βλάβθσ, θ δαπάνθ του πλοίου(ακτοπλοϊκά ειςθτιρια  οχιματοσ και επιβατϊν) 

βαρφνει τον Αςφαλιςμζνο, εφ’ όςον πρόκειται για δαπάνθ που κα ζκανε ο Αςφαλιςμζνοσ ακόμα κι 

αν δεν είχε ςυμβεί θ Ζθμιά. 

 

2 . ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ.  

 

Η Εταιρία αναλαµβάνει, ςε περίπτωςθ που θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι του ατυχιµατοσ δεν 

µπορεί να ολοκλθρωκεί επιτόπου και ο αςφαλιςμζνοσ ζχει επιλζξει τθν επιςκευι του οχιματοσ 

πλθςίον του τόπου ακινθτοποίθςθσ (απόςταςθ άνω των 50 χλμ απο τον τόπο τθσ μόνιμθσ 

κατοικίασ του)  τα ζξοδα διανυκτζρευςθσ του αςφαλιςµζνου και των ςυνεπιβατϊν ςτον τόπο 

επιςκευισ.  

Κατά µζγιςτο µζχρι τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ µζχρι το ποςό των εβδομιντα πζντε (75) ευρϊ ανά 

άτοµο τθ νφκτα ςτθν Ελλάδα, και ενενιντα (90) ευρϊ ανά άτοµο τθ νφκτα ςτο εξωτερικό, µε 

µζγιςτο ποςό τα διακόςια εβδομιντα (270) ευρϊ για κάκε διανυκτζρευςθ.  
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 Πι παροχζσ των παραγράφων 1 και 2 δεν ςυµψθφίηονιαι.  

 
8. Προςφερόμενεσ Παροχζσ Αντικατάςταςησ Οχήματοσ 
 

1.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΑΣΆΣΑΗ 

       Η Εταιρία αναλαμβάνει, ςε περίπτωςθ που θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι του ατυχιματοσ δεν 

μπορεί να ολοκλθρωκεί πριν το διάςτθμα των τριϊν(3)θμερϊν,να αποηθμιϊςει διαδικαςτικά τθν 

ενοικίαςθ αυτοκινιτου (κατθγορίασ εϊσ 1400 c.c.), με μζγιςτο χρόνο διάκεςθσ 5 θμερϊν. Η 

παροχι και χριςθ του οχιματοσ αντικατάςταςθσ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ που 
κα υπογραφεί μεταξφ του γραφείου ενοικιάςεωσ αυτοκινιτου και του δικαιοφχου και αφοφ ο 
τελευταίοσ δεςμεφςει ςτθν πιςτωτικι του κάρτα το απαραίτθτο κάκε φορά ποςό εγγυιςεωσ, 
χωρίσ οποιοδιποτε άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Η παράδοςθ του οχιματοσ αντικατάςταςθσ γίνεται μόνο τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, δθλαδι 
εξαιροφνται Σάββατα, Κυριακζσ και επίςθμεσ αργίεσ. 
Η EUROP ASSISTANCE S.A. δεν αναλαμβάνει το κόςτοσ των καυςίμων για το όχθμα 

αντικατάςταςθσ και όποια άλλα επικουρικά ζξοδα 

.Ο αςφαλιηόμενοσ κα παραλαμβάνει το όχθμα αντικατάςταςθσ ςτον τόπο που κα υποδείξει θ 

EUROP ASSISTANCE S.A. και κα υποχρεοφται να πλθροί τουσ όρουσ ενοικίαςθσ του γραφείου 

ενοικιάςεωσ, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά είναι: 
Ο αςφαλιςμζνοσ / μιςκωτισ πρζπει να είναι κάτοχοσ πιςτωτικισ κάρτασ, θλικίασ είκοςι τριϊν 
(23) ετϊν και άνω, να ζχει δε άδεια οδιγθςθσ ενόσ ζτουσ κατ’ ελάχιςτο. 
Αν ο αςφαλιςμζνοσ δεν παραδϊςει το όχθμα αντικατάςταςθσ ςτο γραφείο ενοικίαςθσ, κατά 
τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί, επιβαρφνεται με το κόςτοσ ενοικίαςθσ, που αντιςτοιχεί ςτο 
χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ παράδοςθσ του οχιματοσ και τθσ θμερομθνίασ που κα ζπρεπε να το 
είχε παραδϊςει. 

        

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
 

       1.   Σε  περίπτωςθ  που  το  όχθμα  του  αςφαλιςμζνου  ζχει υποςτεί  ατφχθμα  ι μθχανικι βλάβθ 
ανεξαρτιτωσ υπαιτιότθτασ και θ κακαρι διάρκεια επιςκευισ του υπερβαίνει τισ 
τρείσ (3)  εργάςιμεσ  ημζρεσ,  θ  EUROP  ASSISTANCE  κα  αναλάβει  για  μζγιςτθ διάρκεια πζντε 
(5) ημερϊν, τθν παροχι οχιματοσ αντικατάςταςθσ μζχρι 1400 κυβικά και με ανϊτατο όριο 10 
φορολογιςιμων ίππων. 

       2.   Το όχθμα αντικατάςταςθσ (μζγεκοσ & το ανϊτερο μζχρι 1400 κυβικά) που κα δοκεί, ορίηεται 
από τθν διακεςιμότθτα οχθμάτων του εκάςτοτε γραφείου ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, που ζχει 
προτακεί από τθν EUROP ASSISTANCE 

                 3.   Η διάρκεια τθσ επιςκευισ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ βεβαιϊνεται από το κατάλλθλο 
ςυνεργείο τθσ μάρκασ του αυτοκινιτου, το οποίο ζχει αναλάβει τθν επιςκευι, ι από 
εξουςιοδοτθμζνο  ςυνεργάτθ  τθσ  EUROP  ASSISTANCE.  Σε  περίπτωςθ  διαφωνίασ,  ωσ προσ τθ 
χρονικι διάρκεια τθσ  επιςκευισ, ανάμεςα ςτον εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ τθσ EUROP 
ASSISTANCE και του ςυνεργείου που ανζλαβε τθν επιςκευι του οχιματοσ του αςφαλιςμζνου, 
ιςχφει θ εκτίμθςθ του ςυνεργάτθ τθσ EUROP ASSISTANCE. 

       4.   Στον χρόνο επιςκευισ ο οποίοσ καταμετράται ςε εργατοϊρεσ εργάςιμων θμερϊν, δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται  ο  χρόνοσ  διακεςιμότθτασ  ανταλλακτικϊν,  όπωσ  επίςθσ  και  ο χρόνοσ 
διακεςιμότθτασ του εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου. 

       5.   Ο αςφαλιςμζνοσ προκειμζνου να λάβει τθν υπθρεςία αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου, πρζπει να 
προςκομίςει ςτθν EUROP ASSISTANCE  το ζντυπο τθσ φροντίδασ ατυχιματοσ αυτοκινιτου 
(επικυρωμζνο από αρμόδιο φορζα) και το επίςθμο ζγγραφο καταγραφισ ατυχιματοσ από τθν 
τροχαία, εάν πρόκειται για περιςτατικό ατυχιματοσ 

       6.   Ο αςφαλιςμζνοσ, για να λάβει τθν υπθρεςία αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου πρζπει να 
προςκομίςει ςτθν EUROP ASSISTANCE τθν εκτίμθςθ εργατοωρϊν από το  ςυνεργείο, το οποίο ζχει 
αναλάβει τθν επιςκευι. 

       7.   Η ζναρξθ τθσ υπθρεςίασ αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου, είναι ςε ιςχφ 2 εβδομάδεσ από τθν 
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ζναρξθ ιςχφοσ τθσ υπθρεςίασ Οδικισ Βοικειασ EUROP ASSISTANCE του αςφαλιςμζνου. 

 8.    Χριςθ τθσ παροχισ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» μπορεί να   πραγματοποιθκεί μόνο και 

μια (1) φορά ανά εξάμθνο κατά τθ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ.  

   9. Χριςθ τθσ παροχισ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» παρζχεται μόνο εντόσ Ελλάδοσ. 

 
ημείωςη :  
Χριςθ τθσ παροχισ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» δεν παρζχεται ςε κατόχουσ 
αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου οδικισ Βοικειασ οχιματοσ μοτοςυκλζτασ. 

 
 

9. Προχποθζςεισ & Διάρκεια Iςχφοσ του υμβολαίου - Αςφάλιςτρο 
Η αςφάλιςθ Οδικισ Βoικειασ ιςχφει εφόςον: 
- Ο αςφαλιςμζvoσ ζχει εμπρoκζςμωσ εκπλθρϊςει τισ oικovoμικζσ τoυ υπoχρεϊςεισ. Εάν κατά τθν λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ οδικισ βοικειασ, δεν οφείλεται οποιοδιποτε χρθματικό ποςό, αυτι ανανεϊνεται αυτόματα, εκτόσ εάν 
οποιοςδιποτε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ  εγγράφωσ δθλϊςει πριν τθ λιξθ τθσ, ότι δεν επικυμεί τθν ανανζωςι τθσ.  
Ο αςφαλιςτισ διατθρεί τo δικαίωμα αvαπρoςαρμoγισ τoυ αςφαλίςτρoυ από τθv επόμεvθ αςφαλιςτικι περίoδo, 
κακϊσ επίςθσ και vα αvαπρoςαρμόςει τoυσ όρoυσ τoυ παρόvτoσ ςυμβoλαίoυ . 
Διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ δόλου ι επαναλαμβανομζνων βλαβϊν, που 
οφείλονται ςε αμζλεια ςυντιρθςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του οχιματοσ. 
 

10. Διευκρινίςεισ - Ειδικζσ Περιπτϊςεισ 
Τo αςφαλιςτιριo αυτό δεv μπoρεί vα κεωρθκεί ότι δίvει τo δικαίωμα ςτov αςφαλιςμζvo vα ηθτιςει ι vα 
ςυμφωvιςει τθv παρoχι υπθρεςιϊv από oπoιovδιπoτε τρίτo και vα απαιτιςει ςτθ ςυvζχεια, από τov αςφαλιςτι τo 
πoςό πoυ κατζβαλε ι υπoςχζκθκε vα καταβάλει. Οι παροχόμενεσ καλφψεισ παρζχονται ςε είδοσ μζςω των 
ςυνεργατϊν τθσ EUROP-ASSISTANCE S.A., εκτόσ από τθν περίπτωςθ όπου θ EUROP-ASSISTANCE S.A., για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ, δεν είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει τον Δικαιοφχο μζςω του δικτφου των ςυνεργατϊν τθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ EUROP-ASSISTANCE S.A. κα ηθτιςει από τον Δικαιοφχο τθν πλθρωμι του κόςτουσ των 
απαιτοφμενων υπθρεςιϊν και τθν αποςτολι των πρωτότυπων ςχετικϊν παραςτατικϊν ςτθν EUROP-ASSISTANCE S.A. 
για τθν αποηθμίωςι του. Σε κάκε περίπτωςθ, αυτοφ του είδουσ οι δαπάνεσ κα αποηθμιϊνονται εφόςον θ EUROP-
ASSISTANCE S.A. ζχει δϊςει προθγουμζνωσ τθν ζγκριςι τθσ. 
10.1  Η EUROP-ASSISTANCE S.A. δεv υπoχρεoφται ςτην παροχή Οδικήσ Βοήθειασ: 
α) Οταν oι καιρικζσ ςυvκικεσ είvαι δυςμεvείσ και oι δρόμoι δφςβατoι από πλθμμφρεσ, oμίχλθ, κατoλιςκιςεισ, χιόvια 
ι πάγoυσ και θ  κίvθςθ τωv κιvθτϊv ςυvεργείωv και τωv γεραvoφόρωv oχθμάτωv είvαι αδφvατθ ακόμα και με 
αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ. 
β) Οι δρόμoι είvαι άβατoι λόγω ειδικϊv ςυvκθκϊv (ςειςμoί, κoμμζvεσ ι χαλαςμζvεσ γζφυρεσ κ.λ.π.). 
γ) Στθv τoπoκζτθςθ αvτιoλιςκθτικϊv αλυςίδωv για τθ ρυμoφλκθςθ αςφαλιςμζvoυ oχιματoσ ςε ειδικζσ ςυvκικεσ. 
δ) Στθ ρυμoφλκθςθ αςφαλιςμζvoυ oχιματoσ, όταv αυτι είvαι αδφvατθ  λόγω ακιvθτoπoίθςθσ ςε υπόγειo ςτακμό 
αυτoκιvιτωv. 
ε) Στθv μεταφoρά ι μετακίvθςθ άλλωv oχθμάτωv, προκειμζνου vα ελευκερωκεί τo αςφαλιςμζνο όχθμα. 
ςτ. Στθ μεταφoρά αςφαλιςμζvoυ oχιματoσ, εφόςov θ βλάβθ τoυ επιςκευάηεται επί τόπoυ. 
η) Στθv μεταφορά του οχιματοσ από ςυνεργείο ςε ςυνεργείο. 
θ) Στθv παρoχι βoικειασ ςε περίπτωςθ  απϊλειασ, κλοπισ, μθ δυνατότθτασ χριςθσ ι φκοράσ κλειδιϊν του 
αςφαλιςμζνου οχιματοσ κακϊσ και ςε περίπτωςθ που ζχει παραβιαςτεί θ κλειδαριά ι όταν απαιτείται παραβίαςθ 
κλειδαριάσ. 
κ) Σε μεταφορζσ που δεν εμπίπτουν ςτουσ οριςμοφσ τθσ ζννοιασ τθσ οδικισ βοικειασ όπωσ π.χ μεταφορά οχιματοσ 
για εγκατάλειψθ ςτον ΟΔΔΥ. 
ι) Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ λόγω ζλλειψθσ καυςίμου. 
10.2. Η EUROP-ASSISTANCE S.A. δεv ευθφvεται: 
α. Για όποια ενδεχόμενθ περαιτζρω βλάβθ και/ι ηθμιά  προκφψει κατά τθν διάρκεια  φόρτωςθσ / εκφόρτωςθσ του 
οχιματοσ εφόςον το όχθμα ζχει ακινθτοποιθκεί εξαιτίασ πρόςκρουςθσ, εκτροπισ, ανατροπισ,ολίςκθςθσ, 
κατακριμνιςθσ ι άλλθσ αιτίασ εξαιρουμζνων μθχανικϊν και θλεκτρικϊν/θλεκτρολογικϊν βλαβϊν. 
β. Για περαιτζρω εvζργειεσ, εφόςov τo αςφαλιςμζvo όχθμα βρίςκεται ςε χαράδρα, λίμvθ, πoταμό, κάλαςςα, λάςπθ 
ι άμμo και λοιπά μετά από αvατρoπι, oλίςκθςθ, κατακριμνιςθ ι oπoιαδιπoτε άλλθ αιτία και θ EUROP-ASSISTANCE 
S.A.  εξαvτλιςει όλεσ τισ δυvατότθτεσ vα τo ρυμoυλκιςει, ανελκφςει ι αναςφρει με τα μζςα  πoυ ζχει ςτθ διάκεςθ 
τθσ. Διευκρινίηεται επίςθσ ότι  
εφόςον δεν επιτευχκεί θ παραπάνω ρυμοφλκθςθ, ανζλκυςθ ι ανάςυρςθ θ Εταιρεία δεν φζρει καμμία ευκφνθ και 
παφει κάκε υποχρζωςι τθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 
γ. Για περαιτζρω ενζργειεσ που για τθν παραπάνω ρυμοφλκθςθ, ανζλκυςθ ι ανάςυρςθ απαιτείται θ χριςθ ειδικοφ 
τφπου οχιματοσ (ανυψωτιρασ, ειδικό ρυμουλκό κλπ). 
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δ. Για ηθμιζσ πoυ τυχόv κα πρoκλθκoφv, εάv τελικά επιτευχκεί θ ρυμoφλκθςθ ι αvζλκυςθ του οχιματοσ. 
 

11. Εξαιρζςεισ 
Οι κατά το παρόν αςφαλιςτικζσ καλφψεισ δεν ιςχφουν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα οδθγείται από πρόςωπο το οποίο δεν κατζχει τθν κατά νόμο άδεια ικανότθτασ 
οδθγοφ ι οδθγείται παράνομα (χωρίσ άδεια κυκλοφορίασ ι τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ).  
β) Εάν ο οδθγόσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ προκάλεςε τθ ηθμιά, επειδι οδθγοφςε υπό τθν επίδραςθ 
εκελοντικισ κατανάλωςθσ αλκοόλ, τοξικϊν ουςιϊν, ναρκωτικϊν ι φαρμάκων που λιφκθκαν χωρίσ ιατρικι 
ςυνταγι ι ςε υπερβολικι δόςθ.  
γ) Εάν ο αςφαλιςμζνοσ ενιργθςε με δόλο ι επιχείρθςε από πρόκεςθ ενζργεια, θ οποία κατζλθξε ςτθ ηθμιά.  
δ) Αν το γεγονόσ για το οποίο ηθτείται θ βοικεια ζχει ςυμβεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κάλυψθσ.  
ε) ϋΟταν αςφαλιςμζνο όχθμα ςυμμετζχει ςε αγϊνεσ επίςθμουσ ι όχι, προπονιςεισ, δοκιμζσ, ςυναγωνιςμοφσ, 
ακροβαςίεσ, επιδείξεισ ι εορταςτικζσ παρελάςεισ ι οδθγείται κατά αποδεδειγμζνα επικίνδυνο τρόπο.  
ςτ) Για ηθμιζσ από ςειςμοφσ και γενικά από φυςικά φαινόμενα, που μπορεί να προκαλζςουν μεγάλεσ 
καταςτροφζσ, εφ' όςον ακόμθ δεν ζχουν αποκαταςτακεί ομαλζσ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ και δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ.  
η) Για ηθμιζσ που προκαλοφνται ςτα μεταφερόμενα πράγματα κακϊσ και για κάκε αποκετικι ηθμιά.  
θ) ϋΟταν θ αίτθςθ βοθκείασ υποβάλλεται κατά τθν διάρκεια πολεμικισ περιόδου ι πολεμικϊν επιχειριςεων, 
ταραχϊν ι ςτάςεων. 
κ) Εάν το όχθμα ακινθτοποιθκεί λόγω ζλλειψθσ καυςίμου. 
ι) Εάν το όχθμα ακινθτοποιθκεί λόγω φκοράσ ι απϊλλειασ κλειδιϊν. 
 

12. Τποχρεϊςεισ Αςφαλιςμζνων 
Ο αςφαλιςμζvoσ υπoχρεoφται: 
α. Να ζρχεται αμζςωσ μόλισ παραςτεί αvάγκθ, ςε τθλεφωvικι επαφι με τo Κζvτρo Βoθκείασ τoυ αςφαλιςτι, 
αvαφζρovτασ ςτoιχεία αvαγvϊριςθσ (ovoματεπωvυμo, αρικμό κυκλoφoρίασ, αρικμό αςφαλιςτθρίoυ), vα 
εvθμερϊvει πλιρωσ τov αςφαλιςτι για τα αλθκιvά περιςτατικά τθσ αςφαλιςτικισ περίπτωςθσ και vα υπoδεικvφει με 
ακρίβεια τo ςθμείo όπoυ αυτόσ βρίςκεται ι όπoυ ζχει ακιvθτoπoιθκεί τo αςφαλιςμζvo όχθμα, κακϊσ και τo είδoσ 
τωv απαιτoφμεvωv υπθρεςιϊv. 
β. Να λαμβάvει πρoκαταβoλικά τθ ςφμφωvθ γvϊμθ τoυ αςφαλιςτι για λιψθ μζτρωv, τα oπoία δθμιoυργoφv 
δαπάvεσ. 
γ. Να χρθςιμoπoιεί όλα τα διακζςιμα μζςα για τθ μείωςθ τωv ςυvεπειϊv τθσ ηθμιάσ και vα απoφεφγει πράξεισ πoυ 
αυξάvoυv αδικαιoλόγθτα τo κόςτoσ τθσ παρoχισ βoικειασ. 
δ. Να αvαγγζλει αμζςωσ ςτov αςφαλιςτι κάκε αλλαγι διεφκυvςθσ τoυ κακϊσ και κάκε μεταβoλι ςτα ςτoιχεία τoυ 
αςφαλιςτθρίoυ  ςυμβoλαίoυ. 
Στθv περίπτωςθ πoυ o αςφαλιςμζvoσ δεv ςυμμoρφoφται πρoσ τισ υπoχρεϊςεισ τoυ, παφoυv vα ιςχφoυv oι 
υπoχρεϊςεισ τoυ αςφαλιςτι πoυ απoρρζoυv από τo παρόv ςυμβόλαιo. 
Πλεσ oι αvακoιvϊςεισ και δθλϊςεισ τoυ αςφαλιςμζvoυ, πρζπει vα κατατίκεvται ςτα κεvτρικά γραφεία τθσ EUROP-
ASSISTANCE S.A. ςτθv Ακιvα. 
 

13. Παραγραφή Απαιτήςεων – Επίλυςη  Διαφορϊν 
Οι oικovoμικζσ αξιϊςεισ τoυ αςφαλιςμζvoυ κατά τoυ αςφαλιςτι παραγράφovται μετά τθν παρζλευςθ  τoυ ζτoυσ, 
κατά τo oπoίo oι αξιϊςεισ αυτζσ γεvvικθκαv. 
Αρμόδια για τθv επίλυςθ διαφoρϊv, πoυ τυχόv κα αvακφψoυv μεταξφ αςφαλιςτι και αςφαλιςμζvoυ είvαι τα 
δικαςτιρια Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το ελλθνικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ 
ΔΗΛΩΗ ΕΝΑΝΣΙΩΗ 
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(Άρκρου 2 παραγρ. 5 & 6 Ν.2496 / 1997) 

 
Δθλϊνεται με τθν παροφςα, ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 2 παρ. 5 & 6 του Ν. 2496 / 1997 ότι αςκείται 
το δικαίωμα εναντίωςθσ, για μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
 
       Α) Οι όροι του αςφαλιςτθρίου παρεκκλίνουν από το ςυμφωνθμζνο περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ - αίτθςθσ για 
αςφάλιςθ, για τουσ εξισ  λόγουσ : 
(ΝΑ ΑΝΑΦΕΘΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΑ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
       Β) Δεν παραδόκθκαν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ οι πλθροφορίεσ του άρκρου 4 παρ. 2 περίπτωςθ Η του 
ν.δ. 400 / 70. 
 
   
        Γ) Δεν παραδόκθκαν  οι Γενικοί & Ειδικοί όροι του αςφαλιςτθρίου. 
 
 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ  -----/-----/------ 
 
 
Ο / Η Δθλϊν/οφςα 
 
------------------------ 
   ΥΡΟΓΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

 ΣΣ ΑΑ ΘΘ ΜΜ ΟΟ ΙΙ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΟΟ ΝΝ ΗΗ    ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΜΜ ΕΕ ΣΣ ΑΑ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΣΣ ΩΩ  ΗΗ   
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