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Εγκύκλιος 

Σημείο 1 

Απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλότητας για 

πρόσωπα τα οποία διοικούν την επιχείρηση ή ασκούν 

άλλα βασικά καθήκοντα  

Τι πρέπει να υποβληθεί 

 Για τα άτομα  που είναι υπεύθυνα για τις 4 κύριες 

λειτουργίες, για τον Οικονομικό Διευθυντή (Chief Financial 

Officer) και για τα υπόλοιπα πρόσωπα που καθόρισε η 

επιχείρηση ότι πληρούν το σημείο (δ) του εδαφίου 8 του 

άρθρου 44 του Νόμου. 

1. Κατάσταση με όλα τα πρόσωπα  

2. Τύπος Ε.Α.2 για το κάθε πρόσωπο (εκτός 

από την αναλογιστική λειτουργία) 

3. Για την αναλογιστική λειτουργία να 

υποβληθούν τα βιογραφικά σημειώματα 

των ατόμων που θα αναλάβουν την 

αναλογιστική λειτουργία και βεβαίωση ότι 

πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου (β) 

του εδαφίου 1 του άρθρου 44 του Νόμου 

που αφορούν στο ήθος (καταλληλότητα).  

 Η επιχείρηση διαθέτει πολιτική σχετικά με τις απαιτήσεις 

ικανότητας και ήθους (καταλληλότητα), η οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα όσα αναφέρονται στην 

Κατευθυντήρια Γραμμή 13- «Πολιτικές και διαδικασίες σε 

θέματα ικανότητας και ήθους», των Κατευθυντήριων 

γραμμών της EIOPA σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης.  

Βεβαίωση υπογραμμένη από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 
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Εγκύκλιος 

Σημείο 2 

Απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλότητας για τους 

παρόχους υπηρεσιών (εξωτερική ανάθεση κύριων 

λειτουργιών) 

Τι πρέπει να υποβληθεί 

 Κατευθυντήρια Γραμμή 64 «Γραπτή κοινοποίηση προς 

την εποπτική αρχή», των Κατευθυντήριων Γραμμών της 

EIOPA σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης. 

 

Γραπτή κοινοποίηση/ ενημέρωση για την κάθε 

κύρια λειτουργία που ανατέθηκε εξωτερικά που 

να περιλαμβάνει  

(α) Περιγραφή του πεδίου και του σκεπτικού της 

εξωτερικής ανάθεσης 

(β) Όνομα του παρόχου υπηρεσιών 

(γ) Όνομα του γενικού υπεύθυνου μέσα στην 

επιχείρηση για την ανατιθέμενη λειτουργία.  

 Για την κάθε ανατιθέμενη εξωτερικά λειτουργία οι 

επιχειρήσεις  

(1) έχουν λάβει υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 50(2) 

σημεία (α)-(δ) του Νόμου και  

(2) έχουν αξιολογήσει τον πάροχο με βάση τα κριτήρια 

ικανότητας και καταλληλότητας που περιλαμβάνονται 

στην εγκριμένη από το Διοικητικό της Συμβούλιο πολιτική 

για ικανότητα και καταλληλότητα. 

Βεβαίωση υπογραμμένη από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 Αξιολόγηση παρόχου υπηρεσιών.  Βιογραφικά σημειώματα για όλη την ομάδα 

ατόμων που απασχολούνται στον κάθε πάροχο 

υπηρεσιών για την ανατιθέμενη εξωτερικά κύρια 

λειτουργία.  
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Εγκύκλιος 

Σημείο 3 

Απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλότητας για το 

γενικό υπεύθυνο εξωτερικής ανάθεσης των κύριων 

λειτουργιών 

Τι πρέπει να υποβληθεί 

 Κατευθυντήρια Γραμμή 14- «Εξωτερική ανάθεση 

(εξωπορισμός) κύριων λειτουργιών», των 

Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με το 

σύστημα διακυβέρνησης. 

 

1. Όνομα γενικού υπεύθυνου για την κάθε 

ανατιθέμενη κύρια λειτουργία μαζί με 

γραπτή αιτιολόγηση για το διορισμό του ως 

γενικό υπεύθυνο και πώς κρίνει η 

επιχείρηση ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι 

ικανό και κατάλληλο για να ελέγχει τις 

επιδόσεις και τα αποτελέσματα του κάθε 

εξωτερικού παρόχου. 

2. Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει θέμα 

σύγκρουσης συμφερόντων με το διορισμό 

του κάθε γενικού υπεύθυνου. 

3. Τύπος Ε.Α.2 για τον κάθε γενικό υπεύθυνο 

(αν δεν έχει υποβληθεί υπό άλλη ιδιότητα). 
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Εγκύκλιος 

Σημείο 4 

Απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλότητας για το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Τι πρέπει να υποβληθεί 

 Απαιτήσεις ικανότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Βεβαίωση με σχετική αιτιολόγηση ότι τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων καλύπτουν συλλογικά τις 

απαιτήσεις ικανότητας με βάση το άρθρο 

258(1)(γ) του Κανονισμού και την Κατευθυντήρια 

Γραμμή 11- «Απαιτήσεις προς την ικανότητα» 

των Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA 

σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης.  

 Απαιτήσεις ήθους (καταλληλότητας) για το Διοικητικό 

Συμβούλιο 

Βεβαίωση ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου (β) του 

εδαφίου 1 του άρθρου 44 του Νόμου.  

 

 

Εγκύκλιος 

Σημείο 5 

Επιτροπή Ελέγχου και ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

Τι πρέπει να υποβληθεί 

 Επιτροπή Ελέγχου  Κατάσταση με τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 

της κάθε ασφαλιστικής/ αντασφαλιστικής 

επιχείρησης στην οποία να καθορίζονται ποιά 

από τα μέλη της είναι ανεξάρτητα μη- εκτελεστικά 

και μη- εκτελεστικά.  

 


