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1 Εισαγωγή 
 

Ο Έφορος Ασφαλίσεων, κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν από το άρθρο 

31(1)(ζ)  του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 («ο Νόμος») και αφού έλαβε υπόψη: 

(α) τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. υπ’ αρ 

1094/2010 της 24ης Νοεμβρίου, 2010, για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων 

και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), και ειδικά το άρθρο 16 του εν λόγω Κανονισμού το 

οποίο αφορά στην έκδοση από την EIOPA, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων προς 

αρμόδιες αρχές ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα με σκοπό την καθιέρωση συνεπών, 

αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) και την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και 

συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, 

(β) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την εποπτεία υποκαταστημάτων ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στις 30/3/2016 από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), 

(γ) τη γνωμάτευση της EIOPA ημερομηνίας 16/6/2016 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των πιο 

πάνω Κατευθυντήριων Γραμμών, 

 

 αποφάσισε όπως εκδώσει τις πιο κάτω Οδηγίες.  

 

2 Οδηγίες 
 

Οι Οδηγίες αφορούν την υιοθέτηση και εφαρμογή των πιο πάνω Κατευθυντήριων Γραμμών της 

EIOPA με τίτλο ‘Εποπτεία υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών’ στα 

πλαίσια της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 

αντασφάλισης (Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ), όπως τροποποιήθηκαν από τις Οδηγίες 2011/89/ΕΕ και 

2014/51/ΕΕ.  
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Οι πιο πάνω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της EIOPA στον 

ακόλουθο σύνδεσμο https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/guidelines. Σημειώνεται ότι, 

στα αρχεία αυτά, όπου γίνεται αναφορά σε ‘Κατευθυντήρια Γραμμή’ θα σημαίνει Οδηγία προς τις 

ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και όπου γίνεται αναφορά σε ‘εποπτική αρχή’ ή σε 

‘εθνική εποπτική αρχή’ σημαίνει τον Έφορο Ασφαλίσεων. Επίσης στα αρχεία αυτά, όπου γίνεται 

αναφορά σε ‘ασφαλιστική επιχείρηση’  θα σημαίνει ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση. 

3 Εφαρμογή 
 

Το πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών αυτών καλύπτει όλα τα υποκαταστήματα 

ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών, δηλαδή τόσο αυτά που ασκούν 

δραστηριότητες πρωτασφάλισης ζωής και ζημιών όσο και αυτά που ασκούν μόνο αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες.  

 

4 Έναρξη ισχύος 
 

Οι υπό αναφορά Οδηγίες έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2016. 

 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/guidelines

