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1 Εισαγωγή 
 

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

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

Θεμάτων Νόμων του 2016-2021 («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 τη χρήση του Ταυτοποιητή Νομικής Οντότητας που 

έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στις 20/12/2021 από την EIOPA, 

 αποφάσισε όπως εκδώσει τις πιο κάτω Οδηγίες.  

 

2 Οδηγίες 
 

Οι ακόλουθες οντότητες/πρόσωπα, που εμπίπτουν στην εποπτική δικαιοδοσία του Εφόρου 

Ασφαλίσεων, οφείλουν να διαθέτουν LEI: 

α) νομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/138/ΕΚ:  

i.επιχειρήσεις ασφάλισης και αντασφάλισης. Τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα 

στον ΕΟΧ και ανήκουν σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στον 

ΕΟΧ μπορούν να χρησιμοποιούν τον LEI των αντίστοιχων ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων·  

ii.η τελική μητρική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 215 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και 

όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από τις επιχειρήσεις εκτός ΕΟΧ και τις μη ρυθμιζόμενες 

επιχειρήσεις, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής ενός ομίλου, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·  
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iii.ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου μικτής δραστηριότητας·  

iv.υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα στον ΕΟΧ και ανήκουν σε ασφαλιστικές ή 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα.  

β) ασφαλιστικοί, αντασφαλιστικοί και επικουρικοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν 

διασυνοριακές δραστηριότητες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97. Σημειώνεται ότι, η 

υποχρέωση αφορά τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.  

3 Ορισμοί 
 

Όταν δεν ορίζονται στις παρούσες Οδηγίες οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην οδηγία 

2009/138/ΕΚ, στην οδηγία (ΕΕ) 2016/23417 και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/978 .  

Για τους σκοπούς των Οδηγιών αυτών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α) LEI — Ο ταυτοποιητής νομικής οντότητας (LEI) είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 20 

χαρακτήρων βάσει του προτύπου ISO 17442 που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης (ISO). Συνδέεται με βασικά στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν τη σαφή και 

μοναδική ταυτοποίηση των νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές. Κάθε LEI περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή μιας 

οντότητας και, ως εκ τούτου, απαντά στις ερωτήσεις «ποιος είναι ποιος» και «ποιος κατέχει 

ποιον».  

β) GLEIF — Συσταθέν από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τον Ιούνιο του 

2014, το Ίδρυμα Παγκόσμιου Ταυτοποιητή Νομικής Οντότητας (GLEIF) είναι επιφορτισμένο 

με την υποστήριξη της εφαρμογής και χρήσης του ταυτοποιητή νομικής οντότητας (LEI). Το 

ίδρυμα εποπτεύεται από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Εποπτείας του Παγκόσμιου Ταυτοποιητή 

Νομικής Οντότητας και λειτουργεί ως επιχειρησιακό σκέλος του Συστήματος Παγκόσμιου LEI. 

Το GLEIF είναι υπερεθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στη Βασιλεία της 

Ελβετίας.  

γ) GLEIS — το Σύστημα Παγκόσμιου LEI που λειτουργεί σε τρία επίπεδα: Επιτροπή 

Ρυθμιστικής Εποπτείας LEI (LEI ROC), GLEIF και Τοπικές Επιχειρησιακές Μονάδες (LOU). 
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δ) Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και η Ομάδα των Είκοσι (G20) 

ενέκριναν τα LEI, GLEIF και GLEIS.  

ε) Η LEI ROC — Η Ρυθμιστική Επιτροπή Εποπτείας (ROC) είναι μια ομάδα 69 δημόσιων αρχών 

με πλήρη συμμετοχή και 19 παρατηρητών από περισσότερες από 50 χώρες, η οποία 

συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό τον συντονισμό και την επίβλεψη ενός 

παγκόσμιου πλαισίου ταυτοποίησης νομικών οντοτήτων, του Συστήματος Παγκόσμιου LEI. 

στ) Εκδότες LEI — δηλ. Τοπικές Επιχειρησιακές Μονάδες (LOU) που εκδίδουν κωδικούς LEI. Οι 

LOU είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας που εγκρίνονται από τη ROC, ή είναι διαπιστευμένες 

από το GLEIF υπό την εποπτεία της ROC, για την παροχή καταχωρίσεων LEI στους 

εγγραφόμενους και άλλες υπηρεσίες. Οι LOU παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης, 

ανανέωσης και άλλες υπηρεσίες και ενεργούν ως πρωταρχική διεπαφή για τις νομικές 

οντότητες που επιθυμούν να αποκτήσουν κωδικό LEI.  

 

4 Έναρξη ισχύος 
 

Οι Οδηγίες αυτές εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2022. 

 


