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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Νομοσχέδιο με τίτλο:  

«Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021»  

  
Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 8/10/2021, ενέκρινε το 
Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών 
και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 
Επίσης, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το υπό 
αναφορά Νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, καθώς και 
να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες, κατά το στάδιο 
επεξεργασίας του νομικού κείμενου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προ 
της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο Συμβούλιο.        
 
 2. Το εν λόγω τροποποιητικό Νομοσχέδιο «Ο περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021», το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1, 
τροποποιεί τους περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2016 έως (Αρ. 2) 2021 [Ν.38(Ι)/2016, 
Ν.88(Ι)/2017, Ν.155(Ι)/2018, Ν.38(Ι)/2019, Ν.136(Ι)2019, Ν.19(Ι)/2020, 
Ν.123(Ι)/2020, Ν.30(Ι)/2021 και Ν.66(Ι)/2021] («ο βασικός Νόμος»), 
τροποποιώντας το άρθρο 318. 
  
3. Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η διόρθωση των 
λανθασμένων αναφορών/παραπομπών που υπάρχουν στο άρθρο 318 του 
βασικού Νόμου με τίτλο «Αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση σε περίπτωση 
ανακλήσεως της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών», οι οποίες 
δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή του Νόμου. Σημειώνεται ότι 
τα λάθη αυτά έγιναν εκ παραδρομής κατά τη σύνταξη του Νόμου. 
 
 4.  Συγκεκριμένα, ενώ στο εδάφιο (1) του άρθρου 318 του Νόμου, αναφέρεται 
ότι, υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), η ανάκληση της άδειας άσκησης 
ασφαλιστικών εργασιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης (η οποία ανακαλείται 
από τον Έφορο Ασφαλίσεων βάσει του άρθρου 151 του Νόμου) επάγεται την 
αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στη 
συνέχεια, στο εδάφιο (2) αναφέρεται ότι η ανάκληση της άδειας δυνάμει του 
άρθρου 151, δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της 
ασφαλιστικής επιχείρησης. Επομένως, μεταξύ των δύο εδαφίων του άρθρου 
318 υπάρχει αντίφαση, με αποτέλεσμα το εδάφιο (2) να αναιρεί το εδάφιο (1). 
Η ορθή παραπομπή στο εδάφιο (2) θα έπρεπε να ήταν στο άρθρο 151(1)(β), 
το οποίο αφορά μόνο την περίπτωση ανάκλησης άδειας μιας ασφαλιστικής 
επιχείρησης η οποία δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δωδεκαμήνου ή 
παραιτείται από αυτή ή παύει να ασκεί εργασίες και για το λόγο αυτό δεν 
απαιτείται η αναγκαστική διάλυση και εκκαθάρισή της.   . 
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Ως εκ τούτου, θα πρέπει να  γίνει  η σχετική διόρθωση στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 318, έτσι ώστε η παραπομπή να γίνει στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 151 [151(1)(β)], αντί σε ολόκληρο το άρθρο 151 
(όπως είναι τώρα).  
 
Οι άλλες δύο διορθώσεις αφορούν το εδάφιο (1) του άρθρου 318 και είναι οι 
εξής: (α) η αντικατάσταση της λέξης «υπάγεται» την αναγκαστική διάλυση και 
εκκαθάριση με την λέξη «επάγεται» την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση, 
καθώς και (β) η αντικατάσταση της λέξης «Δέκατο» Κεφάλαιο με «Ενδέκατο» 
Κεφάλαιο. 
  
5.  Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της Νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. Αρμόδια 
εποπτική αρχή για τον έλεγχο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ο 
Έφορος Ασφαλίσεων, ο οποίος προΐσταται της εν λόγω Υπηρεσίας.   
 
6.  Εμπλεκόμενος φορέας είναι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου, στον οποίο το εν λόγω Νομοσχέδιο έχει  αποσταλεί  για   
ενημέρωση,  λόγω του ότι δεν υπάρχει αντικείμενο διαβούλευσης. 
 
 7. Το συνημμένο τροποποιητικό Νομοσχέδιο έχει τύχει της αναγκαίας 
νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Η 
Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
για το υπό αναφορά Νομοσχέδιο, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, μαζί με το 
Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου της Προτεινόμενης Νομοθεσίας, 
το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3. 
 
 
 
  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                                ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

                                                                               18 Οκτωβρίου, 2021  
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