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1. Εισαγωγή 
 

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

432 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμων του 2016 και 2017 («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, και 

(β) τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης 

και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα που έχουν εκδοθεί και 

δημοσιοποιηθεί από κοινού στις 5 Μαΐου, 2017 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT), 

από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), 

 αποφάσισε όπως εκδώσει τις πιο κάτω Οδηγίες.  

2.      Οδηγίες 
 

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

της ΕΑΤ, EIOPA και ESMA με τίτλο «Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση 

της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα» στα πλαίσια 

του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 

κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής∙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), 

την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ 
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της Επιτροπής∙ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ.716/2009/ΕΚ 

και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ («Κανονισμοί για τις ΕΕΑ»).  

Οι πιο πάνω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα Κοινή Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών («Joint Committee of European Supervisory Authorities»)  στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-the-prudential-

assessment-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings-in-the-banking%2c-

insuranc.aspx.  

Σημειώνεται ότι, όπου γίνεται αναφορά σε ‘Κατευθυντήρια Γραμμή’ θα σημαίνει Οδηγία του 

Εφόρου Ασφαλίσεων και όπου γίνεται αναφορά σε ‘στοχευόμενη εποπτική αρχή’ σημαίνει τον 

Έφορο Ασφαλίσεων καθώς και όπου γίνεται αναφορά σε ‘στοχευόμενη επιχείρηση’ σημαίνει 

ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Επίσης, όπου γίνεται αναφορά σε διοικητικό όργανο σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρηση. 

3. Εφαρμογή 
 

Το πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών αυτών καλύπτει όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

4. Έναρξη ισχύος 
 

Οι υπό αναφορά Οδηγίες έχουν ισχύ από τις 11 Σεπτεμβρίου, 2017. 

 

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-the-prudential-assessment-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings-in-the-banking%2c-insuranc.aspx
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-the-prudential-assessment-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings-in-the-banking%2c-insuranc.aspx
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-the-prudential-assessment-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings-in-the-banking%2c-insuranc.aspx

