
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

 

 

Κριτήρια Ανεξαρτησίας για μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας 

ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής/αλληλoασφαλιστικής επιχείρησης 

 

 
Σύμφωνα με τον Περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 [Νόμος 53(Ι)/2017] και συγκεκριμένα με 

τις διατάξεις του άρθρου 78 αυτού, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος πρέπει να 

διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία να απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που στην πλειονότητά τους περιλαμβανομένου και του 

Προέδρου της επιτροπής να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. 

 

Τα πιο κάτω είναι τα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να πληρούν 

οι Διοικητικοί Σύμβουλοι για να θεωρούνται ανεξάρτητοι με σκοπό να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τον πιο πάνω Νόμο.  

 

Όπου στο πιο κάτω κείμενο γίνεται αναφορά σε ασφαλιστική επιχείρηση, αυτό 

περιλαμβάνει και αντασφαλιστική και αλληλοασφαλιστική επιχείρηση. 

 

1. Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον 

κατά τον διορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

ειδική συμμετοχή όπως ορίζεται στο  άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2016-2021 

(εφεξής «ο Νόμος») στην ασφαλιστική επιχείρηση και είναι απαλλαγμένο από 

οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και 

αντικειμενική κρίση του. 
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Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θεωρείται ανεξάρτητο όταν το 

μέλος:  

 

1.1. Κατέχει ειδική συμμετοχή στην ασφαλιστική επιχείρηση σύμφωνα με τον 

ορισμό στο άρθρο 2 του Νόμου, ή εκπροσωπεί τα συμφέροντα μετόχου της 

επιχείρησης που κατέχει ειδική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της 

περίπτωσης που ο μέτοχος είναι η Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος ή άλλος 

δημόσιος φορέας. 

 

1.2. Κατέχει ή κατείχε τα τελευταία 5 έτη, εντολή ως εκτελεστικό μέλος του  

Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη επιχείρηση με την ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

 

1.3. Διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ή επιχειρηματική σχέση με την 

ασφαλιστική επιχείρηση ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση. Τέτοια σχέση 

υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή 

σημαντικός πελάτης της ασφαλιστικής επιχείρησης ή συνδεδεμένης με αυτήν 

επιχείρησης ή ανώτερο στέλεχος ή με άλλον τρόπο άμεσα ή έμμεσα 

συνδεδεμένος/η με βασικό προμηθευτή, πελάτη ή εμπορική οντότητα που 

έχει σημαντική επιχειρηματική σχέση με την ασφαλιστική επιχείρηση. 

 

1.4. Είναι υπάλληλος μετόχου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή 

στην ασφαλιστική επιχείρηση ή έχει στενή οικογενειακή, προσωπική ή 

επαγγελματική σχέση με μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ειδική 

συμμετοχή στην ασφαλιστική επιχείρηση. 

 

1.5. Απασχολείται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση με την ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

 

1.6. Έχει απασχοληθεί κατά το παρελθόν σε θέση που ανήκε στο ανώτερο 

ιεραρχικό επίπεδο της ασφαλιστικής επιχείρησης ή σε άλλη συνδεδεμένη με 

αυτή επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας λογοδοτούσε απευθείας μόνο στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
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τριών (3) ετών μεταξύ της παύσης της εν λόγω απασχόλησης και της 

υπηρεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

1.7. Υπήρξε κατά τα τελευταία 3 έτη πριν το διορισμό του, ανώτατο στέλεχος 

βασικού επαγγελματικού συμβούλου, εξωτερικός ελεγκτής ή βασικός 

εξωτερικός σύμβουλος της ασφαλιστικής επιχείρησης ή συνδεδεμένης με 

αυτήν επιχείρηση ή υπάλληλος που με άλλο τρόπο συνδέεται ουσιωδώς με 

την παρεχόμενη προς την ασφαλιστική επιχείρηση υπηρεσία.  

 

1.8. Λαμβάνει πέραν των αποδοχών του για το ρόλο του ως μη εκτελεστικός 

σύμβουλος πρόσθετες σημαντικές αμοιβές ή παροχές από την ασφαλιστική 

επιχείρηση ή από άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση.  

 

Πρόσθετες παροχές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων 

προαίρεσης (options) αγοράς μετοχών της ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 

συγκροτήματος στο οποίο ανήκει η επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

κίνητρο ή στόχο απόδοσης που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Οι πρόσθετες παροχές δεν περιλαμβάνουν το σταθερό εισόδημα από ένα 

συνταξιοδοτικό σύστημα συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων 

παροχών για προηγούμενες υπηρεσίες προς την ασφαλιστική επιχείρηση ή 

το συγκρότημα στο οποίο ανήκει υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα αυτό 

δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τη συνέχιση των υπηρεσιών αυτών. 

 

1.9. Έχει συμπληρώσει συνολική θητεία ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ασφαλιστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα εννιά (9) ετών, σε 

συνεχή βάση ή μη. 

 

1.10. Είναι άτομο με στενή οικογενειακή ή προσωπική σχέση με μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλης 

συνδεδεμένης επιχείρησης που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με την 

ασφαλιστική επιχείρηση ή με πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε κάποια από τις 

περιπτώσεις στα σημεία 1.1 - 1.7 πιο πάνω. 
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παρ. 1.  

 

2.1.  Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος για τον χαρακτηρισμό μέλους 

Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος.   

 

2.2.  Εάν ένα μέλος παύει να θεωρείται ανεξάρτητο, τότε η ασφαλιστική επιχείρηση 

πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για αντικατάστασή του, εάν το 

συγκεκριμένο μέλος είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με αποτέλεσμα να 

αλλοιωθεί η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά τρόπο που να μη συνάδει 

με τις απαιτήσεις του Περί Ελεγκτών Νόμου. 

 

2.3.  Εν πάση περιπτώσει, εάν ένα μέλος εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις 

περιπτώσεις που περιγράφονται πιο πάνω, η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί 

να αποδείξει στον Έφορο Ασφαλίσεων ότι το μέλος πάρα ταύτα μπορεί να 

θεωρείται ανεξάρτητο.  

 

2.4.  Για το σκοπό αυτό οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αιτιολογήσουν στον Έφορο Ασφαλίσεων το σκεπτικό βάσει του οποίου δεν 

θίγεται από την εν λόγω κατάσταση η ικανότητα των μελών να ασκούν 

αντικειμενική και ισορροπημένη κρίση και να λαμβάνουν αποφάσεις 

ανεξάρτητα.  

 

 

 

 

 


