
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Σ.Ε.Α.Δ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΄Η ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Κύριοι, 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ή 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
με πρόσχημα την Οδηγία για τους εξής λόγους: 

  
1. Νομικά δεν χρειάζεται καθ’ ότι η Οδηγία κατά την Έφορο  έχει ισχύ νόμου και 

ούτως η άλλως ακολουθείται. Δηλαδή, διερωτώμαι  κάθε φορά που 
αλλάζει ο Νόμος ή οι Κανονισμοί πρέπει να αλλάζουν οι Συμβάσεις 
σας;    

2. Το ότι σας ζητούν νέες συμβάσεις αποτελεί απόδειξη ότι η Οδηγία καταργεί 
υφιστάμενα συμβατικά σας δικαιώματα, το οποίο είναι και η ουσία των 
προσφυγών σας.  

3. Εάν υπογράψετε νέες συμβάσεις υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνουν σε ισχύ 
και το DIRECT BILLING να ισχύει ακόμα και εάν κερδηθούν οι προσφυγές ως 
συμβατική πλέον υποχρέωση για την οποία συγκατατεθήκατε.  

4. Επίσης, κάτι τέτοιο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας στις 
προσφυγές και συγκεκριμένα ως επιδοκιμασία της απόφασης που 
αποδοκιμάσατε με προσφυγές.  

5. Όσοι υπέγραψαν ΚΑΚΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ μπορούν όμως να θέσουν θέμα 
ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΨΥΧΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (UDUE INFLUENCE & DURESS) και να 
γράψουν ανάλογη επιστολή στις εταιρείες που υπέγραψαν ότι 
εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν. 

  
Εισηγούμαι να απαντήσετε στις ασφαλιστικές που το απαιτούν ως εξής: 
  
Οφείλω να σας πληροφορήσω ότι εύλογα και νόμιμα εμμένω στην εφαρμογή 
και τήρηση της υφιστάμενης μου συμβάσης με την οποία συμμορφώνομαι 
απόλυτα με τις συμβατικές μου υποχρεώσεις και εύλογα αρνούμαι την 
υπογραφή νέας σύμβασης όπως την εισηγείστε, καθ’ ότι νόμιμα αποδοκίμασα 
την Οδηγία ημερ. 13/03/2017 ασκώντας το συνταγματικό μου δικαίωμα να την 
προσβάλω με προσφυγή (προσφυγή η οποία έγινε και από τον ΠΣΕΑΔ στον 
οποίο είμαι προσωπικά ενεργό μέλος). 
  
Αντιλαμβάνομαι ότι η Οδηγία θα εφαρμοστεί από την εταιρεία σας και σε 
σχέση με την δική μας συνεργασία και παρόλο που εκ των πραγμάτων είμαι 
υποχρεωμένος να την ακολουθήσω αυτό δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση 
ότι αποτελεί επιδοκιμασία της επίδικης οδηγίας. 
  
Τέλος, οφείλω να αναφέρω ότι επιφυλάσσω πλήρως τα δικαιώματα μου 
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εφόρου Ασφαλίσεων για 
οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια θα υποστώ από την υποχρεωτική εφαρμογή 
της οδηγίας ημερ. 13/03/2017 και του Direct Billing που μου επιβάλλεται με 
επίκληση την επίδικη οδηγία. 


