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Εισηγητική Έκθεση 

 
Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 

Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 3) Νόμος του 2020» 

 
 

  
         Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 13/11/2020, 
ενέκρινε το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2020». Επίσης, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το εν 
λόγω Νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο, 
καθώς και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες, 
κατά το στάδιο επεξεργασίας του νομικού κείμενου από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, προ της ψήφισης/έγκρισης του Νομοσχεδίου, άνευ 
επαναφοράς τους στο Συμβούλιο.   
  
2.  Το εν λόγω τροποποιητικό Νομοσχέδιο, το οποίο επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα 1Α, τροποποιεί τους περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2016 έως (Αρ. 3) του 
2020 [Ν.38(Ι)/2016, Ν.88(Ι)/2017, Ν.155(Ι)/2018, Ν.38(Ι)/2019, Ν.136(Ι)2019, 
Ν.19(Ι)/2020 και Ν.123(Ι)/2020] («ο βασικός Νόμος»). Σκοπός του 
προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 2.2)-4) της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), 
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».  
 
3.   Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 
2.2)-4) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με 
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας». 
 
4.  Τα άρθρα 2 έως 6 του πιο πάνω Νομοσχεδίου τροποποιούν τα άρθρα 119, 
269, 276 και 287 του βασικού Νόμου και προσθέτουν τα άρθρα 165Α και 
165Β. Οι κύριες τροποποιήσεις αφορούν (α) τη δυνατότητα του Έφορου 



 2 

Ασφαλίσεων («ο Έφορος») να ζητά τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων «ΕΙΟΡΑ» για τις αιτήσεις για 
χρήση εσωτερικού υποδείγματος για υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης, 
(β) την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών 
μελών για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες υπό καθεστώς 
ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, (γ) τη δημιουργία 
πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών 
των κρατών μελών για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες υπό 
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και (δ) 
για τις περιπτώσεις ασφαλιστικών ομίλων όπου ο Έφορος είναι η αρχή 
εποπτείας του ομίλου, ο Έφορος ενημερώνει την ΕΙΟΡΑ για αίτηση από 
ασφαλιστικό όμιλο για χρήση εσωτερικού υποδείγματος για υπολογισμό της 
κεφαλαιακής απαίτησης του ομίλου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιγράφονται 
στο Παράρτημα 1Β   
 
5. Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 4 της προαναφερόμενης Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/2177, οι διατάξεις του Άρθρου 2 της Οδηγίας αυτής, θα πρέπει να 
μεταφερθούν στην εθνική μας νομοθεσία, μέχρι την 30/6/2021.          
 
 6.  Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της Νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. Αρμόδια 
εποπτική αρχή για τον έλεγχο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων είναι ο Έφορος Ασφαλίσεων, ο οποίος προΐσταται της εν λόγω 
Υπηρεσίας.   
 
7.   Άμεσα επηρεαζόμενη οργάνωση από την εφαρμογή των τροποποιήσεων 
της  Νομοθεσίας  είναι ο Σύνδεσμος  Ασφαλιστικών Εταιρειών  Κύπρου, στον 
οποίον  το   εν  λόγω   Νομοσχέδιο   έχει  αποσταλεί  για   ενημέρωση,  λόγω 
του ότι δεν υπάρχει αντικείμενο διαβούλευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
 8. Το συνημμένο τροποποιητικό Νομοσχέδιο έχει τύχει της αναγκαίας 
νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
Επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 και η σχετική Αιτιολογική Έκθεση 
υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μαζί με τον Πίνακα 
Αντιστοιχίας, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3. 
 
 9. Επίσης, έχει συμπληρωθεί και το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του 
Αντίκτυπου της Προτεινόμενης Νομοθεσίας που επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα 4.  
 
  
 
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                                ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

                                                                               23 Νοεμβρίου, 2020  

 

 


