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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

EIOPA Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων 

ΔΕΕ Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης 
Εποπτική Αρχή Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
ΕΤΕΚ Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
Έφορος Έφορος Ασφαλίσεων 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 

επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 

ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία 

επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον 

μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου 

των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 

τεθεί ενώπιών της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 

αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 

αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 

ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 

οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 

αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 

ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο 

δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  

Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 

αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 

οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Ο Έφορος Ασφαλίσεων (Έφορος) αποτελεί αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες 

που του παραχωρούνται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν. 38(Ι)/2016), με στόχο την προστασία των αντισυμβαλλομένων και 

των δικαιούχων ασφαλίσματος. 

Η Υπηρεσία μας διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης, που σκοπό είχαν την 

εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Εφόρου με την ισχύουσα νομοθεσία και την 

αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της εποπτείας που ασκείται στον 

ασφαλιστικό τομέα, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασφαλιστικών εταιρειών που 

κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικές. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Δεν υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος 

ελέγχων. 

 Εισηγηθήκαμε να καθοριστούν και να καταγραφούν οι διαδικασίες κατάρτισης του 

ετήσιου προγράμματος ελέγχων. 

 Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας που αφορά στο ποιοτικό μέρος, δηλαδή η αξιολόγηση 

του συστήματος διακυβέρνησης της ασφαλιστικής εταιρείας, βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, 

στην κρίση του «πρώτου λειτουργού» που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή μπορεί να διενεργηθεί κυρίως με επιτόπιο έλεγχο, η 

Υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά με την αξιοπιστία της συνολικής 

εκτίμησης της επικινδυνότητας εταιρειών, για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί επιτόπιος 

έλεγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Εισηγηθήκαμε όπως η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Εποπτική Αρχή) 

διενεργεί στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους, εκ περιτροπής, σε όλες τις ασφαλιστικές 

εταιρείες, για αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης. Εισηγηθήκαμε, επίσης,  όπως 

ο αριθμός ετών που παρήλθαν από την τελευταία επιτόπια αξιολόγηση, λαμβάνεται 

υπόψη κατά την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας και κατά συνέπεια στην εξαγωγή 

της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας. 

 Δεν διενεργήθηκε αξιολόγηση επικινδυνότητας, για σκοπούς προγραμματισμού εργασιών 

του έτους 2020, αλλά η Εποπτική Αρχή χρησιμοποίησε την αξιολόγηση επικινδυνότητας του 

2019, την οποία αναθεώρησε, σε συναντήσεις του προσωπικού, με βάση την εμπειρία τους, 

για τις οποίες δεν τηρήθηκαν πρακτικά. Πρακτικά δεν τηρήθηκαν ούτε για τις συναντήσεις 

του προσωπικού για κατάρτιση και αναθεώρηση του πίνακα προτεραιοτήτων και του 

προγράμματος ελέγχων του 2019, για σκοπούς τεκμηρίωσης των αλλαγών που έγιναν. 

 Εισηγηθήκαμε όπως, η αξιολόγηση επικινδυνότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων 

διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και αποτελεί τη βάση για διαμόρφωση του 

ετήσιου προγράμματος ελέγχων. Επιπλέον, η Εποπτική Αρχή πρέπει να τεκμηριώνει 
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επαρκώς την όποια απόφασή της, σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας 

που διενεργεί, αλλά και σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα προτεραιοτήτων και του 

ετήσιου προγράμματος ελέγχων. 

 Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των τριμηνιαίων και ετήσιων 

αναφορών που υποβάλλουν οι ελεγχόμενες οντότητες, ούτε ετοιμάζεται πρόγραμμα όπου 

να περιγράφονται οι εργασίες που αναμένεται να διεκπεραιώσει, σε σχέση με τον έλεγχο 

αυτό, ο κάθε λειτουργός. Επίσης, δεν καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και 

ολοκλήρωσης της εξέτασης των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών. 

 Συστήσαμε όπως, για σκοπούς παρακολούθησης και επισκόπησης της εργασίας των 

λειτουργών αλλά και για διασφάλιση της έγκαιρης εξέτασης των αναφορών, ετοιμάζεται 

και εγκρίνεται πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο να αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και 

αναμενόμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

 Δεν υπάρχει επίσημο και εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, σε σχέση με την εργασία που 

αναμένεται να εκτελέσει ένας λειτουργός στους επιτόπιους ελέγχους, αλλά εναπόκειται 

στον κάθε λειτουργό να αποφασίσει το τι θα ελέγξει και σε ποιο βαθμό.  

 Εισηγηθήκαμε όπως, για κάθε επιτόπιο έλεγχο, ετοιμάζεται από τον υπεύθυνο λειτουργό 

πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο να εγκρίνεται από αρμόδιο προϊστάμενο. 

 Διαπιστώσαμε κενά, αναφορικά με την τεκμηρίωση και επισκόπηση της εργασίας που 

διενεργείται, τόσο σε σχέση με τις τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές, όσο και με τους 

επιτόπιους ελέγχους. 

 Εισηγηθήκαμε όπως, για την εποπτική εργασία που διενεργείται, είτε αφορά στις 

τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές, είτε στους επιτόπιους ελέγχους, τηρούνται φύλλα 

εργασίας που να τεκμηριώνουν όλες τις εργασίες που διενεργήθηκαν, τα ευρήματα και 

τις υποδείξεις/μέτρα που λήφθηκαν.  

 Δεν υπάρχει γραπτή πολιτική που να καθορίζει τη συχνότητα διενέργειας επιτόπιων 

ελέγχων σε κάθε εταιρεία, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος μη διενέργειας 

επιτόπιου ελέγχου σε ελεγχόμενη οντότητα για σειρά ετών. 

 Εισηγηθήκαμε όπως η Εποπτική Αρχή καθορίσει γραπτή πολιτική για το θέμα. 

 Δεν παρακολουθούνται συστηματικά τα ευρήματα και οι συστάσεις που προκύπτουν από 

τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται. 

 Εισηγηθήκαμε όπως, στις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση των συστάσεων της Εποπτικής 

Αρχής μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με επιτόπιο έλεγχο, προγραμματίζεται επαναληπτικός 

επιτόπιος έλεγχος, το συντομότερο δυνατόν, για επιβεβαίωση των διορθωτικών μέτρων 

που λήφθηκαν από τους εποπτευόμενους.  
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2. Εισαγωγή 

Ο Έφορος προΐσταται της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, η οποία είναι η αρμόδια 

εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Έφορος ασκεί όλες τις 

εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν.38(Ι) 2016), στο εξής «Νόμος» και από τους περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 116/2016), όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, με σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των 

δικαιούχων ασφαλίσματος. 

Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην ανάληψη, άσκηση και εποπτεία 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία εργασιών 

διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.  

Με βάση το Άρθρο 35(2)(β) του Ν.38(Ι)2016, ο Έφορος έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη 

δημοσιοποίηση των γενικών κριτηρίων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά τη Διαδικασία 

Εποπτικής Εξέτασης (ΔΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των μέσων που αναπτύσσονται. Για την εφαρμογή 

αυτής της διαδικασίας, ο Έφορος απαιτεί, με βάση το Άρθρο 38 του πιο πάνω Νόμου, από τις 

ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως του υποβάλλουν εκείνες τις πληροφορίες που 

είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της εποπτείας. H ΔΕΕ καθορίζεται στο Άρθρο 39 του Νόμου και 

αναλύεται περαιτέρω σε γραπτή διαδικασία του Εφόρου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Έφορος 

αξιολογεί τις στρατηγικές, τις διεργασίες και τις διαδικασίες πληροφόρησης που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις, οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του Νόμου. 

Σχετικός με το έργο της Εποπτικής Αρχής είναι και ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης 

της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (Ν. 188(Ι)/2007), καθώς και 

αριθμός Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνονται στο εθνικό 

δίκαιο. 

Η εποπτική εξέταση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων διεξάγεται με βάση 

τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες της Εποπτικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της 

σχετικής νομοθεσίας και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Μέσω των διαδικασιών του, ο Έφορος αξιολογεί τις 

στρατηγικές, τις διεργασίες και τις διαδικασίες πληροφόρησης, τις οποίες καθιερώνουν οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και διοικητικές 

διατάξεις. Η εν λόγω εξέταση καλύπτει, τόσο τους ελέγχους που διενεργούνται από τα γραφεία 

της Εποπτικής Αρχής (offsite), όσο και τους επιτόπιους (onsite) ελέγχους. 

Η διαδικασία εποπτικής εξέτασης βασίζεται σε τρεις πυλώνες/στάδια: 

 Την αξιολόγηση κινδύνων 

 Την αναλυτική εξέταση 

 Τα εποπτικά μέτρα 
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Ο κάθε λειτουργός έχει υπό την ευθύνη του την εποπτεία αριθμού ασφαλιστικών εταιρειών, ως 

«πρώτος λειτουργός». Επιπρόσθετα, για τις περισσότερες εταιρείες ορίζεται και δεύτερο άτομο, 

ως «δεύτερος λειτουργός» και για κάποιες και «τρίτος λειτουργός». Επιπλέον, για τέσσερις 

ασφαλιστικές εταιρείες παρέχονται και υπηρεσίες από αναλογιστικό οίκο, μέσω αγοράς 

υπηρεσιών. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 

και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 

άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 

αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 

λογαριασμών της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 

κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 

και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου 

προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 

και 8).  

Στη βάση των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 

(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 

μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 

ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 

του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Ο παρών έλεγχος, σκοπό είχε την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Εφόρου με την 

ισχύουσα νομοθεσία και την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της εποπτείας 

που ασκείται στον ασφαλιστικό τομέα, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασφαλιστικών 

εταιρειών που κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικές. 
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3.3 Ερωτήματα ελέγχου 

α. Κατά πόσο ο Έφορος διενεργεί αποτελεσματική αξιολόγηση κινδύνων, όσον αφορά στον 

εποπτικό έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών. 

β. Κατά πόσο ο Έφορος διενεργεί έγκαιρη και αποτελεσματική εποπτική εξέταση των 

τριμηνιαίων και  ετήσιων  αναφορών των ασφαλιστικών εταιρειών.  

γ. Κατά πόσο ο Έφορος επιβεβαιώνει την ύπαρξη κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης 

των ασφαλιστικών εταιρειών. 

δ. Κατά πόσο ο Έφορος επιβεβαιώνει την ορθότητα των στατιστικών καταστάσεων, που 

περιλαμβάνουν στοιχεία όλων των ασφαλιστικών εταιρειών. 

ε. Κατά πόσο υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων 

χωρών για θέματα εποπτείας. 

στ. Κατά πόσο ο Έφορος λαμβάνει τα απαραίτητα εποπτικά μέτρα, όταν εντοπίζονται 

προβλήματα. 

ζ. Κατά πόσο ο Έφορος διενεργεί έλεγχο αλλαγών διευθυνόντων και κατόχων ειδικών 

συμμετοχών. 

η. Κατά πόσο ο Έφορος διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των λειτουργών 

του. 

3.4 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 

διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 

έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 

που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-

πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 

συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 

τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 

ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 

υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 

Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 

Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 

δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 

Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 

αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 

22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 

βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 

τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για 

όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 

διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της 

οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας 

εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους 

και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.  Οι 

έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες 

πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, 

οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα 

παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και 

του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία). 
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Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 

πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι 

έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα 

συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να 

αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις 

γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 

αξιωματούχων. Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται ως μέρος 

διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται 

μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εφόσον η 

μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων. 

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και 

πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την 

Εποπτική Αρχή, σε επισκόπηση εγγράφων, 

εκθέσεων και αρχείων αλληλογραφίας της 

Εποπτικής Αρχής και στη διενέργεια 

συναντήσεων με το προσωπικό της Εποπτικής 

Αρχής. 

Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2019 και 2020.  

Τα ευρήματα του ελέγχου, μαζί με τις συστάσεις μας, διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην 

Αναπληρώτρια Έφορο Ασφαλίσεων με επιστολή μας, ημερ. 28.5.2021 και οι απόψεις της, οι 

οποίες διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 16.6.2021, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, 

στην παρούσα Έκθεση. 

3.5 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου μας χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 

(Ν.20(Ι)/2014). 

β.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος 

(Ν. 38(Ι)/2016). 

γ. Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης που εκδόθηκε από την Εποπτική Αρχή. 

δ. Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε θέματα διακυβέρνησης. 

Επίσης, ο έλεγχος διεξήχθη στη βάση Οδηγιών και Εγκυκλίων της Εποπτικής Αρχής. 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων 

Η Εποπτική Αρχή σχεδίασε κατάσταση υπολογισμού επικινδυνότητας των εποπτευόμενων 

οντοτήτων με συγκεκριμένη μεθοδολογία, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΙΟΡΑ, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό MS Excel και το «SCR Validation Programme». Η κατάσταση 

υπολογισμού επικινδυνότητας αποτελείται από τον ποσοτικό υπολογισμό, τον ποιοτικό 

υπολογισμό και τον υπολογισμό από την επίδραση της αγοράς. Για κάθε εποπτευόμενη οντότητα, 

ο λειτουργός που έχει υπό την ευθύνη του την εποπτεία της συγκεκριμένης εταιρείας («πρώτος 

λειτουργός») καταχωρίζει στην κατάσταση υπολογισμού επικινδυνότητας τα απαιτούμενα 

στοιχεία, με βάση τα οποία εξάγεται ο βαθμός επικινδυνότητας της ποιοτικής αξιολόγησης και 

της αξιολόγησης για την επίδραση της αγοράς, ενώ ένας λειτουργός εξάγει τον βαθμό 

επικινδυνότητας της ποσοτικής αξιολόγησης, με τη χρήση του «SCR Validation Programme». Στη 

συνέχεια, γίνεται μία αρχική κατάταξη της κάθε εταιρείας στον πίνακα προτεραιοτήτων και 

καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο μπορεί να τύχει αναθεώρησης. 

Αναφορικά με την πιο πάνω διαδικασία, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:  

4.1.1 Μη ύπαρξη καταγραμμένης διαδικασίας για τη διαμόρφωση του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχων 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων δεν 

είναι καταγραμμένη, ούτε τίθενται χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης για το κάθε βήμα της 

διαδικασίας, ώστε να διευκολύνεται και να τυποποιείται, όπου είναι δυνατόν, η εργασία του 

προσωπικού, να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της υλοποίησής της εντός των 

καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και να προγραμματίζονται καλύτερα οι εργασίες της 

Εποπτικής Αρχής. 

Σύσταση: Να καταγραφούν οι διαδικασίες κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και 

να τεθούν χρονοδιαγράμματα, για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης των 

εργασιών διαχρονικά και αναθεώρησής τους, όταν κρίνεται σκόπιμο, προς βελτίωση του 

τρόπου και της ποιότητας λειτουργίας της Εποπτικής Αρχής. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, 

αναφέροντας ότι, παρόλο που δεν υπάρχει τυποποιημένο εγχειρίδιο διαδικασιών, εντούτοις η 

διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου γίνεται μέσω συναντήσεων της ίδιας με το 

προσωπικό. 

4.1.2 Αξιοπιστία της αξιολόγησης της επικινδυνότητας 

Η ποιοτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας κάθε εταιρείας που, όπως περιγράφεται πιο πάνω, 

αποτελεί το ένα από τα τρία μέρη της αξιολόγησης της συνολικής επικινδυνότητας, διενεργείται 

από τον «πρώτο λειτουργό». Κατά την ποιοτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας, δηλαδή την 

αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης της ασφαλιστικής εταιρείας, ασκείται, σε μεγάλο 

βαθμό, η κρίση του «πρώτου λειτουργού». Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξακρίβωση της 

ενδεδειγμένης διακυβέρνησης, αλλά και η τήρηση των διαδικασιών της κάθε εταιρείας, μπορεί 
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να επιτευχθεί κυρίως με επιτόπια αξιολόγηση, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της 

αναφορικά με την αξιοπιστία της εν λόγω αξιολόγησης και κατά συνέπεια της συνολικής 

εκτίμησης της επικινδυνότητας, στις περιπτώσεις εταιρειών για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί 

επιτόπιος έλεγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Σύσταση: Να διενεργούνται στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, εκ περιτροπής, σε όλες τις 

ασφαλιστικές εταιρείες, για αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα που θα καθορίσει η Εποπτική Αρχή. Εισηγηθήκαμε, επίσης, όπως η διενέργεια ή 

όχι επιτόπιας αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης και ο αριθμός ετών που παρήλθαν 

από την τελευταία επιτόπια αξιολόγηση περιληφθούν ως παράγοντες που θα βαθμολογούνται 

κατά την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στην εξαγωγή 

της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αξία των επιτόπιων 

ελέγχων, έχουν ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων το 2021 και ότι το 

σύστημα διακυβέρνησης μιας εταιρείας δεν αξιολογείται μόνο από επιτόπιους ελέγχους αλλά και 

στη βάση άλλων ενδείξεων, όπως οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες 

για διορισμούς, η μελέτη, αξιολόγηση και επεξεργασία πληροφοριών που υποβάλλονται και τα 

παράπονα που λαμβάνει η Εποπτική Αρχή για κάποια εταιρεία. 

4.1.3 Μη επανέλεγχος των καταχωρίσεων στοιχείων για την αξιολόγηση 

επικινδυνότητας 

Διαπιστώσαμε ότι δεν διενεργείται επανέλεγχος των καταχωρίσεων των στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας κάθε εταιρείας αλλά, όπως μας 

ενημέρωσε ο ένας εκ των δύο Βοηθών Εφόρων, διενεργείται συσχετισμός των αξιολογήσεων, με 

βάση τα καταχωρισμένα στοιχεία του προηγούμενου έτους. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, τυχόν λανθασμένη καταχώριση στοιχείων αυξάνει τον 

κίνδυνο εξαγωγής λανθασμένων αποτελεσμάτων για την επικινδυνότητα της εταιρείας, γεγονός 

που αυξάνει την πιθανότητα να μην δοθεί έγκαιρα η δέουσα προτεραιότητα στον έλεγχό της. 

Επιπλέον, δεν θεωρούμε τη σύγκριση με τα καταχωρισμένα στοιχεία του προηγούμενου έτους ως 

επαρκή ασφαλιστική δικλίδα, αφού, αφενός, ούτε εκείνα είχαν επανελεγχθεί κατά την 

καταχώρισή τους και αφετέρου, όπως αναφέρει και η Βοηθός Έφορος σε ηλεκτρονικό της 

μήνυμα, ημερ. 11.9.2019, οι ασφαλιστικές εταιρείες δρουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον που 

συνεχώς μεταβάλλεται, με επακόλουθο να μεταβάλλεται και η επικινδυνότητά τους. 

Σύσταση: Οι καταχωρίσεις στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας των εταιρειών να ελέγχονται, τουλάχιστον δειγματοληπτικά και από τον 

«δεύτερο λειτουργό», πριν την κατάταξη των εταιρειών στον πίνακα προτεραιοτήτων, βάσει 

του βαθμού επικινδυνότητάς τους. Ο επανέλεγχος αυτός πρέπει να τεκμηριώνεται. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 
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4.1.4 Αξιοποίηση αξιολόγησης επικινδυνότητας στην ετοιμασία του πίνακα 

προτεραιοτήτων και του ετήσιου προγράμματος ελέγχων 

Όπως πληροφορηθήκαμε, για τον προγραμματισμό εργασιών του έτους 2020, δεν διενεργήθηκε 

αξιολόγηση επικινδυνότητας, αλλά η Εποπτική Αρχή χρησιμοποίησε την αξιολόγηση επικινδυνότητας 

του 2019, την οποία αναθεώρησε, σε συνάντηση του προσωπικού στις 15.6.2020, με βάση την 

εμπειρία τους. Ωστόσο, δεν τηρήθηκαν πρακτικά της συγκεκριμένης συνάντησης και η μόνη 

τεκμηρίωση που λάβαμε ήταν πρόχειρες χειρόγραφες σημειώσεις του ενός εκ των δύο Βοηθών 

Εφόρων. 

Για τον προγραμματισμό των εργασιών του έτους 2019 διενεργήθηκε αξιολόγηση επικινδυνότητας 

και έγινε η αρχική κατάταξη των εταιρειών, με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας. Στη συνέχεια, όπως 

ενημερωθήκαμε από τους δύο Βοηθούς Εφόρους, οι αξιολογήσεις επικινδυνότητας συζητήθηκαν σε 

συνάντηση του προσωπικού, τον Μάρτιο του 2019, στη βάση των οποίων αποφασίστηκε η κατάταξη 

των εταιρειών στον πίνακα προτεραιοτήτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει γραπτή αιτιολόγηση των 

αποφάσεων, αφού δεν τηρήθηκαν πρακτικά. 

Όπως διαπιστώσαμε, η πιο πάνω κατάταξη των εταιρειών στον πίνακα προτεραιοτήτων 

διαφοροποιήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, πέραν της μίας φοράς. Αυτό προκύπτει από 

ηλεκτρονικό μήνυμα της Βοηθού Εφόρου προς το προσωπικό, ημερ. 11.9.2019, στο οποίο 

επισύναψε, προς συζήτηση για την επόμενη ημέρα (12.9.2019), το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων 

που ετοίμασε βάσει της συζήτησης που είχε προηγηθεί με το προσωπικό. Στο εν λόγω 

πρόγραμμα, η κατάταξη των εταιρειών, βάσει προτεραιοτήτων, δεν συνάδει πλήρως με τον 

πίνακα προτεραιοτήτων που ετοιμάστηκε τον Μάρτιο. Ούτε για αυτή τη συνάντηση τηρήθηκαν 

πρακτικά, αλλά ούτε και για τη συνάντηση στις 12.9.2019 και ως εκ τούτου δεν έγινε δυνατό να 

διαπιστωθεί εάν επήλθαν εκ νέου διαφοροποιήσεις στον πίνακα προτεραιοτήτων και στο ετήσιο 

πρόγραμμα ελέγχων, ούτε ποιοι ήταν οι λόγοι που κρίθηκε αναγκαία τυχόν διαφοροποίηση. 

Λόγω των πιο πάνω αδυναμιών, δεν κατέστη δυνατή η σύγκριση του ετήσιου προγράμματος 

ελέγχου με τον πίνακα προτεραιοτήτων. 

Συστάσεις:  

α. Η αξιολόγηση επικινδυνότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων πρέπει να διενεργείται 

τουλάχιστον μία φορά ετησίως και να αποτελεί τη βάση για διαμόρφωση του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχων. 

β. Η αξιολόγηση επικινδυνότητας, η ετοιμασία του πίνακα προτεραιοτήτων και το ετήσιο 

πρόγραμμα ελέγχων να ετοιμάζονται το συντομότερο δυνατόν, μετά την υποβολή των 

οικονομικών καταστάσεων των εποπτευόμενων οντοτήτων που, βάσει του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου, πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του 

επόμενου έτους. 

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 35(1) του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν.38(Ι)/2016), ο Έφορος εκτελεί τα καθήκοντά του με 

διαφάνεια και υπευθυνότητα. Επομένως, η Εποπτική Αρχή πρέπει να τεκμηριώνει 
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επαρκώς την όποια απόφασή της, σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας 

που διενεργεί, όπου υπεισέρχεται η κρίση των λειτουργών, αλλά και σχετικά με την 

κατάρτιση του πίνακα προτεραιοτήτων και του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. 

Επιπλέον, τυχόν αποκλίσεις από το συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων πρέπει να 

καταγράφονται, να αιτιολογούνται και να εγκρίνονται. Η πρακτική αυτή θα συντείνει 

στην καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών της Εποπτικής Αρχής και στη βελτίωση του 

τρόπου λειτουργίας της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου αμφισβήτησης της 

αμεροληψίας και της ακεραιότητας με την οποία αποφασίζει τους ετήσιους ελέγχους της 

και ασκεί τον εποπτικό της ρόλο. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις συστάσεις της Υπηρεσίας 

μας και ότι ήδη διεξάγονται αυτές οι διαδικασίες, αλλά όχι σε τυποποιημένη μορφή. 

4.1.5 Μη ορθή κατανομή του εποπτικού χρόνου 

Διαπιστώσαμε ότι η κατανομή των ασφαλιστικών εταιρειών στους λειτουργούς διενεργείται πριν 

την αξιολόγηση επικινδυνότητας και δεν γίνεται ανακατανομή μετά την κατάρτιση του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχων, για επίτευξη ομοιόμορφης κατανομής συνολικού εποπτικού χρόνου 

μεταξύ των ελεγχομένων. Όπως μας ενημέρωσε ο ένας εκ των δύο Βοηθών Εφόρων, εάν κάποιος 

λειτουργός είναι επιφορτισμένος με περισσότερη εργασία, κάποιος άλλος λειτουργός μπορεί να 

αναλάβει ορισμένες περιοχές του ελέγχου. 

Σύσταση: Να γίνεται ανακατανομή των ασφαλιστικών εταιρειών στους λειτουργούς, μετά την 

κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη και η 

αποδοτικότερη κατανομή του εποπτικού χρόνου και, κατά συνέπεια, η πιο αποτελεσματική 

εποπτεία. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, 

αναφέροντας ότι γίνεται η ανακατανομή, αλλά όχι σε τυποποιημένη μορφή. 

4.2 Αναλυτική εξέταση 

4.2.1 Παρακολούθηση της υποβολής τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών 

Οι προθεσμίες υποβολής των πιο πάνω αναφορών καθορίζονται στις «Οδηγίες Εφόρου 

Ασφαλίσεων», όπως αυτές αναθεωρήθηκαν τον Μάιο του 2017. Στις περιπτώσεις όπου οι 

ασφαλιστικές εταιρείες δεν τηρούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, τότε η Εποπτική Αρχή 

αποστέλλει επιστολή, με την οποία τις ειδοποιεί για την επιβολή προστίμου, από την ημέρα που 

θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η σχετική αναφορά, μέχρι την ημέρα που θα υποβληθεί, το οποίο 

υπολογίζεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 395 του Νόμου. Για σκοπούς παρακολούθησης, η 

Εποπτική Αρχή τηρεί ανεπίσημη κατάσταση, στην οποία σημειώνεται εάν οι πιο πάνω αναφορές 

έχουν υποβληθεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η ημερομηνία υποβολής τους. 

Σύσταση: Παρόλο που, σύμφωνα με την ανεπίσημη κατάσταση που τηρεί η Εποπτική Αρχή, 

είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις όπου οι εν λόγω αναφορές φαίνεται να υποβλήθηκαν 

εκπρόθεσμα, εντούτοις να τηρείται επίσημη κατάσταση, στην οποία να καταχωρίζεται η 

ημερομηνία υποβολής των αναφορών. Για τις περιπτώσεις όπου δεν τηρήθηκαν τα 
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χρονοδιαγράμματα, να καταχωρίζεται η ημερομηνία της επιστολής προειδοποίησης, της 

επιστολής υποβολής προστίμου, το ποσό και η ημερομηνία είσπραξής του, καθώς και η τελική 

ημερομηνία υποβολής των αναφορών. Επίσης, να καταγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται 

όταν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

4.2.2 Πρόγραμμα εργασίας και χρονοδιάγραμμα για την εξέταση τριμηνιαίων και 

ετήσιων αναφορών  

Όπως μας πληροφόρησε ο ένας εκ των δύο Βοηθών Εφόρων, δεν υπάρχει καθορισμένο 

χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των πιο πάνω αναφορών, ούτε ετοιμάζεται πρόγραμμα όπου να 

περιγράφονται οι εργασίες που αναμένεται να διεκπεραιώσει ο κάθε λειτουργός. Όπως επίσης 

μας ανέφερε, το 2016 ετοιμάστηκαν καταστάσεις με το λογισμικό MS Excel, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην περίπτωση όπου οι έλεγχοι δεν διενεργούνται επιτόπου. Οι καταστάσεις 

αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «Προφίλ εταιρείας και διακυβέρνηση», «Θέματα εκτίμησης 

κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA)», «Έκθεση Φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής 

κατάστασης (SFRC)», «Εργασίες της εταιρείας», «Θέματα ισολογισμού» κ.λπ. Με βάση τις πιο 

πάνω καταστάσεις ετοιμάστηκαν και άλλες, που αφορούν στους ελέγχους αυτούς, ωστόσο 

επαφίεται στον κάθε λειτουργό το τι θα εξετάσει. Επίσης, δεν καταγράφεται η ημερομηνία 

έναρξης και ολοκλήρωσης της εξέτασης των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, η πρόοδος της εργασίας συζητείται σε συναντήσεις όλου του προσωπικού, 

για κάποιες από τις οποίες τηρούνται πρακτικά. 

Σύσταση: Για σκοπούς παρακολούθησης και επισκόπησης της εργασίας των λειτουργών αλλά 

και για διασφάλιση της έγκαιρης εξέτασης των αναφορών, να ετοιμάζεται πρόγραμμα 

ελέγχου, το οποίο να αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και αναμενόμενης ολοκλήρωσης του 

ελέγχου. Το πρόγραμμα να εγκρίνεται από αρμόδιο προϊστάμενο και τυχόν διακυμάνσεις, σε 

σχέση με τον χρόνο ολοκλήρωσης, να αιτιολογούνται. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

4.2.3 Τήρηση δελτίων απασχόλησης (time sheets) 

Διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνται δελτία απασχόλησης, ούτως ώστε να καταγράφεται και να 

παρακολουθείται ο χρόνος που απαιτήθηκε/αναλώθηκε από κάθε λειτουργό για τις εργασίες που 

επιτέλεσε. Σημειώνουμε ότι για την τήρηση δελτίων απασχόλησης, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η καταγραφή της ημερομηνίας έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε εργασίας που διεξάγεται. 

Σύσταση: Οι λειτουργοί να συμπληρώνουν δελτία απασχόλησης, ούτως ώστε να παρέχεται 

πληροφόρηση για τον χρόνο που αναλώνεται για κάθε εργασία, τόσο ανά λειτουργό, όσο και 

συνολικά. Η τήρηση μηνιαίων δελτίων απασχόλησης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη 

Διεύθυνση, για την παρακολούθηση των εργασιών της Εποπτικής Αρχής, που θα υποβοηθήσει 

στον ορθό προγραμματισμό και παρακολούθηση των εργασιών. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς ενημέρωσε ότι, λόγω του περιορισμένου αριθμού των λειτουργών 

της Εποπτικής Αρχής, γίνεται συχνή θεώρηση των ζητούμενων παραδοτέων από τον κάθε 
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λειτουργό, με βάση το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από την ίδια, κατόπιν συνεννόησης, καθώς 

και ότι ενίοτε γίνεται και αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, ανάλογα με τα 

επείγοντα θέματα που προκύπτουν, όπως και σχετική ανακατανομή εργασιών, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι θα σχεδιαστεί κάτι σχετικό, για να τυποποιηθεί η 

διαδικασία ελέγχου της προόδου της εργασίας του κάθε λειτουργού. 

4.2.4 Πρόγραμμα ελέγχου για τους επιτόπιους ελέγχους  

Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει επίσημο και εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου για τους επιτόπιους 

ελέγχους που διενεργούνται, αλλά εναπόκειται στον κάθε λειτουργό να αποφασίσει τι θα ελέγξει 

και σε ποιο βαθμό. Για ορισμένες περιοχές ελέγχου υπάρχουν καθοδηγητικά τυποποιημένα 

προγράμματα ελέγχου, υπό μορφή ερωτηματολογίου, η χρήση των οποίων, ωστόσο, εναπόκειται 

στην κρίση του κάθε λειτουργού. Ακόμα και στην περίπτωση που ο λειτουργός επιλέγει να τα 

χρησιμοποιήσει, επιλέγει τα ερωτήματα ελέγχου που, κατά την κρίση του, θα καλύψει, χωρίς να 

παρέχεται αιτιολόγηση για τα ερωτήματα/περιοχές που δεν καλύφθηκαν.  

Σημειώνουμε ότι δεν διενεργήθηκε κανένας επιτόπιος έλεγχος κατά το 2020, λόγω των 

περιορισμών που προκάλεσε η πανδημία Covid - 19. 

Η Υπηρεσία μας επέλεξε για έλεγχο δύο από τις τέσσερεις εταιρείες, στις οποίες η Εποπτική Αρχή 

διενήργησε επιτόπιο έλεγχο κατά το 2019, την Εταιρεία Α και την Εταιρεία Β.  

Στον σχετικό φάκελο για την Εταιρεία Α υπήρχαν, για δύο περιοχές ελέγχου, συμπληρωμένα τα 

τυποποιημένα προγράμματα ελέγχου, υπό μορφή ερωτηματολογίου, που αναφέρουμε στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

Αναφορικά με την Εταιρεία Β, λειτουργός που έλαβε μέρος στον επιτόπιο έλεγχο, μας 

πληροφόρησε ότι οι περιοχές του ελέγχου επιλέγηκαν με βάση τα προβλήματα που παρουσίαζε η 

εταιρεία, χωρίς ωστόσο να ετοιμαστεί πρόγραμμα ελέγχου, στο οποίο να καταγράφονται οι 

περιοχές που θα κάλυπτε ο έλεγχος, ούτε τα ερωτήματα που θα εξετάζονταν για κάθε περιοχή. Ο 

έλεγχος αυτός τελικά παρέμεινε ημιτελής, αφού διήρκησε μόνο μια ημέρα, λόγω απουσίας των 

διευθυνόντων της εταιρείας στο εξωτερικό και λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων της 

Εποπτικής Αρχής αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid - 19. 

Ζητήσαμε από την Εποπτική Αρχή να μας πληροφορήσει εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί εκ των 

προτέρων για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου και κατά πόσο η εταιρεία 

γνωστοποίησε στην Εποπτική Αρχή έγκαιρα τις ημερομηνίες απουσίας των διευθυνόντων στο 

εξωτερικό. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι ο πιο πάνω έλεγχος διακόπηκε, λόγω επειγόντων 

θεμάτων τόσο στην Εποπτική Αρχή όσο και στην Εταιρεία Β, η οποία είχε ενημερωθεί 

προηγουμένως για τις ημερομηνίες ελέγχου και ότι ο έλεγχος θα διενεργηθεί εκ νέου το 2021. 

Επισημαίνουμε ότι η πιο πάνω θέση δεν συνάδει με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό σημείωμα 

της «πρώτης λειτουργού», σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος διακόπηκε λόγω αναχώρησης του 

προσωπικού της εταιρείας στο εξωτερικό, για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. 
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4.2.5 Τεκμηρίωση και επισκόπηση της εργασίας που διενεργείται 

α. Έλεγχος τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών. Ο έλεγχος που διενεργείται επί των 

τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες βάσει των 

προνοιών της Νομοθεσίας, δεν τεκμηριώνεται, αφού οι λειτουργοί διέρχονται τις καταστάσεις 

ηλεκτρονικά. Εάν επιλέξουν να διερευνήσουν κάτι ή ενημερωθούν για τυχόν προβλήματα που 

χρήζουν διερεύνησης από τον λειτουργό που διενεργεί την αξιολόγηση, με τη χρήση του SCR 

Validation Programme, αυτό γίνεται συνήθως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία. 

Όπως διαπιστώσαμε από τον δειγματοληπτικό μας έλεγχο, εάν δεν προκύψει κάποιο θέμα από 

τη διερεύνηση, τότε ενδέχεται να μην καταγραφεί καν η διενέργεια του ελέγχου. Μόνο στις 

περιπτώσεις όπου προκύπτουν ευρήματα οι λειτουργοί ετοιμάζουν σχετικό σημείωμα προς τον 

Έφορο. 

Επιπλέον, οι λειτουργοί δεν επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των πιο πάνω αναφορών που 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι εταιρείες αφού, όπως μας ανέφεραν, θεωρούν ότι είναι ορθά, αφού 

οι αναφορές του δεύτερου και τέταρτου τριμήνου ελέγχονται από ιδιώτες ελεγκτές των 

εταιρειών. Όπως επίσης μας πληροφόρησαν, ενδέχεται ορισμένα στοιχεία να εξακριβωθούν κατά 

τον επιτόπιο ή ετήσιο έλεγχο. Ωστόσο, ο πολύ μικρός αριθμός επιτόπιων ελέγχων που 

διενεργείται ετησίως (σχετική είναι η παράγραφος 4.2.7), καθώς και των ετήσιων ελέγχων που 

διενεργούνται από τα γραφεία της Εποπτικής Αρχής, δεν επιτρέπει υψηλού βαθμού διασφάλιση.  

Επιπρόσθετα, λόγω του ότι δεν τηρούνται φύλλα εργασίας, τα οποία να τεκμηριώνουν την 

εργασία που διενεργήθηκε, δεν παρέχεται η δυνατότητα επισκόπησης από δεύτερο άτομο, ώστε 

να αξιολογηθεί κατά πόσο η εργασία ήταν ορθή, επαρκής και σε ποιοτικά αποδεκτό επίπεδο. 

β. Επιτόπιος έλεγχος. Όσον αφορά στον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρεία Α, ο 

κάθε λειτουργός που συμμετείχε στον έλεγχο ετοίμασε έκθεση για τις περιοχές που εξέτασε, την 

οποία απέστειλε, μαζί με τα συνημμένα της στον «πρώτο λειτουργό» που ήταν υπεύθυνος για τη 

συγκεκριμένη εταιρεία, ο οποίος συγκέντρωσε όλα τα θέματα σε μία έκθεση. Δεν υπάρχει 

ένδειξη επισκόπησης της εργασίας που διενήργησαν οι λειτουργοί, ωστόσο, όπως μας 

αναφέρθηκε, ο λειτουργός που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη εταιρεία, μελέτησε τις 

εκθέσεις και όπου το έκρινε σκόπιμο, ζήτησε διευκρινίσεις. 

Όσον αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας Β, ο  οποίος, όπως προαναφέρθηκε, δεν ολοκληρώθηκε, 

για τις λίγες περιοχές που κάλυψε ο έλεγχος, η «πρώτη λειτουργός» ετοίμασε σημείωμα προς τον 

Αναπληρωτή Έφορο Ασφαλίσεων, ημερ. 12.12.2019, στο οποίο επεξηγεί τον έλεγχο που 

διενήργησε η ομάδα ελέγχου και τα αποτελέσματά του. Στο σημείωμα επισύναψε επίσης το 

πρόγραμμα ελέγχου, υπό τύπο ερωτηματολογίου, που συμπλήρωσε ένας εκ των λειτουργών της 

ομάδας ελέγχου, σε σχέση με την εργασία που διενήργησε. Δεν υπάρχει ένδειξη θεώρησης του εν 

λόγω προγράμματος από την υπεύθυνη λειτουργό. Όπως παρατηρήσαμε, δεν υπάρχει επαρκής 

τεκμηρίωση της εργασίας που διεκπεραιώθηκε για τον επιτόπιο έλεγχο, αφού, ενώ 

υποβλήθηκαν, μετά από αίτημα της Εποπτικής Αρχής, πριν την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου, 

διάφορα έγγραφα, εντούτοις δεν εντοπίστηκαν φύλλα εργασίας, στα οποία να καταγράφεται η 

εργασία που εκτελέστηκε, έστω και αν δεν προέκυψε οποιαδήποτε παρατήρηση. Δεν κατέστη 
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δυνατό να μας δοθεί πληροφόρηση κατά πόσο τηρήθηκαν φύλλα εργασίας για τα πιο πάνω από 

την «πρώτη λειτουργό», αφού απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα με άδεια ασθενείας, ενώ 

ο «δεύτερος λειτουργός» δεν ήταν σε θέση να μας απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα.  

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς απάντησε ότι ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε και θα επαναληφθεί. 

Συστάσεις για τις παραγράφους 4.2.4 και 4.2.5.  

α. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο να ετοιμάζεται, από τον υπεύθυνο λειτουργό, πρόγραμμα ελέγχου, 

το οποίο να περιγράφει τις περιοχές που θα καλύψει ο έλεγχος, καθώς και την ελεγκτική εργασία 

για κάθε περιοχή, τις ημερομηνίες έναρξης και αναμενόμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς 

και τα ονόματα της ομάδας ελέγχου. Το πρόγραμμα ελέγχου να εγκρίνεται από αρμόδιο 

προϊστάμενο. 

β. Στις περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος λειτουργός αποφασίζει να μην ελεγχθεί συγκεκριμένο 

πεδίο για ασφαλιστικές εταιρείες υπό την ευθύνη του, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως χαμηλού 

κινδύνου και για τις οποίες έκρινε ότι δεν προέκυψε κάποιο θέμα που να χρήζει διερεύνησης, να 

ετοιμάζει φύλλο εργασίας, στο οποίο να αιτιολογεί την απόφασή του και το οποίο, αφού τύχει της 

έγκρισης από αρμόδιο προϊστάμενο, να καταχωρίζεται στον σχετικό φάκελο. 

γ. Στις περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιείται τυποποιημένο πρόγραμμα ελέγχου, η κάθε 

εργασία που διενεργείται, σε σχέση με την εποπτική εξέταση μιας ασφαλιστικής εταιρείας, να 

καταγράφεται σε φύλλα εργασίας, στα οποία να αναφέρεται το συμπέρασμα του ελέγχου. Φύλλα 

εργασίας να ετοιμάζονται και σε σχέση με τυχόν τηλεφωνικές επικοινωνίες της Εποπτικής Αρχής με 

την εποπτευόμενη οντότητα, είτε για να ζητηθούν διευκρινίσεις είτε για να συζητηθεί κάποιο θέμα, 

για αξιολόγηση της σοβαρότητάς του. Η ετοιμασία φύλλων εργασίας είναι απαραίτητη, ώστε να 

τεκμηριώνεται η εργασία που διενεργήθηκε και τα ευρήματα που προέκυψαν, να παρέχεται η 

ευχέρεια επισκόπησης και να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η εποπτεία της εταιρείας. Τα 

φύλλα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των οποιονδήποτε υποστηρικτικών στοιχείων, να 

τηρούνται στον φάκελο της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω, η Αναπληρώτρια Έφορος μάς ενημέρωσε ότι, πριν τη διεξαγωγή 

οποιουδήποτε επιτόπιου ελέγχου, γίνεται συνάντηση μεταξύ της ίδιας και των λειτουργών, κατά 

την οποία αποφασίζονται, προκαταρκτικά, οι τομείς που θα ελεγχθούν, τα άτομα που θα 

συμμετέχουν και ο προκαταρκτικός χρόνος που θα χρειαστεί. Το βάθος του ελέγχου και ο χρόνος 

που θα χρειαστεί για να συμπληρωθεί, εξαρτάται από το τι θα αντιμετωπίσει η ομάδα ελέγχου 

κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, καθώς και κατά πόσο θα προκύψουν οποιαδήποτε 

άλλα επείγοντα θέματα στην Εποπτική Αρχή. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε επίσης ότι, παρόλο που τα στοιχεία των αναφορών 

και τα περιουσιακά στοιχεία επιβεβαιώνονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές των 

εποπτευόμενων, εντούτοις γίνονται και επιπρόσθετοι έλεγχοι, εκεί όπου υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων από τρίμηνο σε τρίμηνο. Αυτό γίνεται και 

με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από την ασφαλιστική εταιρεία και όχι μόνο από 

επιτόπιους ελέγχους.  
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Επίσης, μας πληροφόρησε πως, σε ότι αφορά στον 

έλεγχο των αποθεματικών και των υπολογισμών της 

κεφαλαιακής επάρκειας, γίνονται αριθμητικές συγκρίσεις 

και ασκήσεις συμβατότητας στα στοιχεία, βάσει τύπων 

και τίθενται σχετικά ερωτήματα στην εταιρεία εκεί όπου 

προκύπτουν. 

4.2.6 Συχνότητα επιτόπιων ελέγχων 

Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν υπάρχει καθορισμένη 

πολιτική για τη συχνότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, 

αλλά αυτό καθορίζεται βάσει της προτεραιότητας που 

δίνεται από την Εποπτική Αρχή, σύμφωνα, κυρίως, με την 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Το γεγονός αυτό 

ελλοχεύει κινδύνους για μη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου 

σε εταιρείες, για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σύσταση: Η Εποπτική Αρχή να καθορίσει γραπτή πολιτική για τη συχνότητα των επιτόπιων 

ελέγχων σε κάθε εταιρεία, ώστε να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, εκ περιτροπής, σε όλες τις 

εταιρείες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας. Το 

πρόγραμμα να διασφαλίζει ότι, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, διενεργείται 

επιτόπιος έλεγχος σε όλους τους εποπτευόμενους, τουλάχιστον μία φορά. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι η σοβαρή υποστελέχωση της Εποπτικής Αρχής 

δεν κατέδειξε την ανάγκη για καταγραφή πολιτικής, αφού οι επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται όσο πιο 

συχνά είναι εφικτό, λόγω του ότι οι λειτουργοί ασχολούνται και με άλλα θέματα, τα οποία είναι 

μέρος των εργασιών τους. 

4.2.7 Μικρός αριθμός επιτόπιων ελέγχων 

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναπληρώτριας Εφόρου προς το 

προσωπικό ημερ. 11.9.2019, με θέμα τον προγραμματισμό βάσει της φιλοσοφίας «Φερεγγυότητα 

ΙΙ», «Έχει αποδειχθεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξεις μια εταιρεία είναι μέσω του 

επιτόπιου ελέγχου». Παρά την έμφαση που δίνεται πλέον στην ορθή διακυβέρνηση των 

ασφαλιστικών εταιρειών και παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

διακυβέρνησης μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς μόνο κατά τον επιτόπιο έλεγχο, εντούτοις, όπως 

διαπιστώσαμε, κατά το 2019 η Εποπτική Αρχή διενήργησε επιτόπιο έλεγχο σε μόνο τέσσερεις από 

τις 32 εποπτευόμενες εταιρείες, εκ των οποίων ο ένας παρέμεινε ημιτελής. Όπως αναφέρουμε 

και πιο πάνω, κατά το 2020 δεν διενεργήθηκε κανένας επιτόπιος έλεγχος, λόγω των επιπτώσεων 

της πανδημίας Covid - 19. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Ιουνίου – Οκτωβρίου του 2020, όταν τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της 

πανδημίας είχαν αρθεί, θα μπορούσε, κατ΄ ελάχιστον, να ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος που 

παρέμεινε ημιτελής, καθώς και να διεξαχθούν ακόμη ορισμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. 

Σύσταση: Δεδομένου του μικρού αριθμού επιτόπιων ελέγχων και του γεγονότος ότι η απόφαση 

για επιτόπιο έλεγχο λαμβάνεται κατά την κρίση του «πρώτου λειτουργού», βάσει της εμπειρίας 
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του για την εταιρεία που είναι υπό την ευθύνη του, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η Εποπτική 

Αρχή εξετάσει το ενδεχόμενο να αιτείται την υποβολή, από τους εποπτευόμενους, της σύνοψης 

των πρακτικών των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, των αναθεωρημένων 

γραπτών πολιτικών και των εκθέσεων του εσωτερικού ελεγκτή, τα οποία να μελετά, ώστε να 

ενημερώνεται σε συνεχή βάση για τις αλλαγές που επισυμβαίνουν σε κάθε εταιρεία και κατά 

συνέπεια να έχει στη διάθεσή της καλύτερη πληροφόρηση για την αξιολόγηση του κατά πόσο θα 

πρέπει να προχωρήσει σε επιτόπιο έλεγχο.  

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι αναγνωρίζουν πρώτιστα τη σημασία των 

επιτόπιων ελέγχων, ωστόσο η συχνότητά τους δεν μπορεί να αυξηθεί σύντομα, εάν δεν ενισχυθεί 

η Εποπτική Αρχή με επιπρόσθετο προσοντούχο προσωπικό, για να μπορεί να γίνεται δικαιότερη 

κατανομή εργασιών. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι οι απαιτήσεις για υποβολή πληροφοριών 

τίθενται από την οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» και είναι οι ίδιες πανευρωπαϊκά και δεν μπορεί η 

Εποπτική Αρχή να ζητά γενικά επιπρόσθετες πληροφορίες, παρά μόνο σε ad-hoc περιπτώσεις και 

όπου χρειάζεται.  

Επισημαίνουμε ότι η σχετική νομοθεσία καθορίζει την ελάχιστη απαιτούμενη πληροφόρηση και 

παρέχει την ευχέρεια στην Εποπτική Αρχή να απαιτεί οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει 

απαραίτητες για την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας. 

4.2.8 Εκτιμήσεις ακινήτων 

Παρόλο που, στις πλείστες ασφαλιστικές εταιρείες, η γη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

περιουσιακά στοιχεία και η αξία τους μεταβάλλεται σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση 

στην οικονομία, εντούτοις δεν λαμβάνονται εκτιμήσεις για αξιολόγηση της λογικότητας της αξίας 

τους. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται εκτιμήσεις, δεν ελέγχεται κατά πόσο οι 

εκτιμητές είναι μέλη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον Κλάδο 

Εκτίμησης Γης, παρά μόνο εάν κριθεί ότι αυτό χρειάζεται. Όπως μας αναφέρθηκε, ενδέχεται κατά 

τον επιτόπιο έλεγχο να ζητηθούν κάποιες εκτιμήσεις ακινήτων, ώστε να επαληθευτεί ότι αυτές 

συνάδουν με την αξία των ακινήτων, όπως παρουσιάζεται στις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις και στις τριμηνιαίες καταστάσεις που υποβάλλονται στην Εποπτική Αρχή, όχι όμως 

για να αξιολογηθεί η λογικότητα της εκτίμησης. 

Σύσταση: Η Εποπτική Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανεξαρτήτως της διενέργειας ή 

μη επιτόπιου ελέγχου, να ζητεί δειγματοληπτικά την υποβολή των εκτιμήσεων ακινήτων των 

εταιρειών, προς αξιολόγηση της λογικότητάς τους και να εξετάζει κατά πόσο ο ανεξάρτητος 

εκτιμητής είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον Κλάδο Εκτίμησης.  

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται σε εύλογη αξία, στη 

βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τόσο στις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις όσο και στις ετήσιες καταστάσεις, με βάση τη «Φερεγγυότητα ΙΙ», οι οποίες 

ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Εκεί όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην αξία 

των ακινήτων, η Εποπτική Αρχή ζητά να υποβληθούν οι εκτιμήσεις. 
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4.3 Εποπτικά μέτρα 

4.3.1 Παρακολούθηση ευρημάτων και συστάσεων της Εποπτικής Αρχής 

Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας κάλυψε δύο από τις τέσσερεις 

εταιρείες, στις οποίες η Εποπτική Αρχή διενήργησε επιτόπιο έλεγχο κατά το 2019. Από τον έλεγχό 

μας παρατηρήσαμε τα πιο κάτω, αναφορικά με την παρακολούθηση των ευρημάτων και των 

συστάσεων της Εποπτικής Αρχής. 

Παρόλο που στην περίπτωση της Εταιρείας Α προέκυψαν αρκετά ευρήματα, τα οποία 

καταγράφονται στη σχετική επιστολή της Εποπτικής Αρχής προς την εταιρεία, ημερ. 18.10.2019, 

εντούτοις μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020 που διενεργήσαμε τον έλεγχό μας, δεν είχε 

προγραμματιστεί επαναληπτικός επιτόπιος έλεγχος, για παρακολούθηση, έστω των σημαντικών 

ευρημάτων. 

Στην περίπτωση της Εταιρείας Β, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, ο επιτόπιος έλεγχος διήρκησε 

μόνο μια ημέρα, αφού η Διοίκηση της εταιρείας θα αναχωρούσε από την Κύπρο την επόμενη 

ημέρα. Ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε προβλήματα 

φερεγγυότητας και ενώ υπήρχε πρόθεση να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτό δεν έγινε και κατά 

συνέπεια δεν στάλθηκε στην εταιρεία επιστολή ευρημάτων και συστάσεων.  

Συστάσεις: 

α. Στις περιπτώσεις όπου, από τον επιτόπιο έλεγχο, προκύπτουν ευρήματα για τα οποία 

υποβάλλονται συγκεκριμένες συστάσεις, των οποίων η υλοποίηση θα μπορούσε να αξιολογηθεί 

μόνο με επιτόπιο έλεγχο, να προγραμματίζεται επαναληπτικός επιτόπιος έλεγχος, το συντομότερο 

δυνατόν, για επιβεβαίωση των όποιων μέτρων ισχυρίζεται η ασφαλιστική εταιρεία ότι έλαβε. 

β. Να γίνει επανέλεγχος της εταιρείας Β. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας και μας πληροφόρησε 

ότι ήδη διεξάγεται έλεγχος της εταιρείας Β από τα γραφεία της Εποπτικής Αρχής, με βάση τις 

ετήσιες καταστάσεις της. 

4.3.2 Παρακολούθηση φερεγγυότητας 

Και στις δύο περιπτώσεις που εξετάσαμε, η Εποπτική Αρχή εντόπισε προβλήματα φερεγγυότητας 

και ως εκ τούτου ζήτησε από τις εταιρείες την αποστολή ρεαλιστικού σχεδίου ανάκαμψης, ως 

ακολούθως: 

α. Εταιρεία Α. Με επιστολή της Εποπτικής Αρχής προς την εταιρεία, ημερ. 21.2.2020, ζητήθηκε 

η υποβολή σχεδίου ανάκαμψης σε διάστημα δύο μηνών, το οποίο να περιλαμβάνει άμεση 

αύξηση κεφαλαίου και ενδυνάμωση του συστήματος διακυβέρνησης, καθώς, όπως διαφάνηκε 

από τις αναφορές που απέστειλε η εταιρεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, υπήρχε σημαντική 

μείωση στη φερεγγυότητά της, σε οριακά επίπεδα. Το σχέδιο που υπέβαλε η εταιρεία στις 

21.4.2020, κρίθηκε ως μη ρεαλιστικό και ως εκ τούτου η Εποπτική Αρχή ζήτησε την υποβολή 

αναθεωρημένου σχεδίου, το οποίο υποβλήθηκε στις 10.6.2020, δηλαδή τέσσερεις μήνες 

αργότερα. Λόγω της οριακής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η εταιρεία, το αναθεωρημένο 
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σχέδιο αξιολογήθηκε προσωπικά από την Αναπληρώτρια Έφορο Ασφαλίσεων, η οποία είχε 

απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία, χωρίς όμως να υπάρχει γραπτή αναφορά των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του σχεδίου και καταγραφή των όσων διαμείφθηκαν με τη 

Διοίκηση της εταιρείας τηλεφωνικώς. Το αναθεωρημένο σχέδιο δεν έγινε αποδεκτό από την 

Εποπτική Αρχή, η οποία, με επιστολή της προς την εταιρεία, ημερ. 3.7.2020, την πληροφόρησε ότι 

το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να εξετάσει πιο δραστικά μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου 

να καταστεί η εταιρεία αφερέγγυα στο άμεσο μέλλον και ότι το Σχέδιο θα μπορούσε να γίνει 

αποδεκτό μόνο με την αύξηση των κεφαλαίων της εταιρείας κατά €1 εκ., πράγμα που τελικά δεν 

έγινε αφού, όπως μας πληροφόρησε ο «πρώτος λειτουργός», το επίπεδο φερεγγυότητας της 

εταιρείας βελτιώθηκε. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο 

σχέδιο αποτύχει και η εταιρεία καταστεί αφερέγγυα, η Εποπτική Αρχή θα προχωρήσει στην 

ανάκληση της άδειας, χωρίς να δοθεί άλλη ευκαιρία για υποβολή νέου σχεδίου. 

Επιπλέον, στην επιστολή έγιναν σοβαρές συστάσεις που αφορούσαν στη διακυβέρνηση της 

εταιρείας. 

β. Εταιρεία Β. Το θέμα της φερεγγυότητας της εταιρείας απασχόλησε την Εποπτική Αρχή από 

τον Δεκέμβριο του 2018, η οποία ζήτησε, μέσω της εταιρείας, την υποβολή, από τους ιδιώτες 

ελεγκτές της, συγκεκριμένων εκθέσεων και στοιχείων. 

Οι ελεγκτές ενημέρωσαν την Εποπτική Αρχή, στις 9.4.2019, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεσή τους επί 

των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα περιλαμβάνει παράγραφο για «Ουσιαστική 

αβεβαιότητα σε σχέση με τη συνέχιση της δραστηριότητας». Σημειώνουμε ότι, τόσο τον 

Ιανουάριο του 2019, όσο και τον Μάρτιο του 2020, η εταιρεία, με επιστολές της, είχε 

διαβεβαιώσει την Εποπτική Αρχή ότι ο μέτοχος της εταιρείας εξέφρασε την ετοιμότητά του για 

κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας εντός του 2019 και του 2020, αντίστοιχα. Σημειώνουμε, 

επιπρόσθετα, ότι η Εποπτική Αρχή, με επιστολή της, ημερ. 26.6.2020, ενημέρωσε τις αντίστοιχες 

εποπτικές αρχές πέντε κρατών-μελών για την πρόθεση της Εταιρείας Β να προσφέρει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες, επισυνάπτοντάς τους το πιστοποιητικό φερεγγυότητας της εταιρείας. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο λόγος που εκδόθηκε το πιστοποιητικό φερεγγυότητας ήταν γιατί τη 

δεδομένη χρονική στιγμή η εταιρεία δεν αντιμετώπιζε προβλήματα φερεγγυότητας, λόγω του ότι 

είχε προηγηθεί (Απρίλιος του 2020) κεφαλαιακή ενίσχυσή της. Ωστόσο, στις 6.10.2020, η 

Εποπτική Αρχή απέστειλε εκ νέου επιστολή στην εταιρεία, σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, παρά την κεφαλαιακή ενίσχυση που είχε προηγηθεί, 

τον Απρίλιο του 2020, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι οι κεφαλαιακές ενισχύσεις επιλύουν το 

πρόβλημα βραχυπρόθεσμα και όχι οριστικά, για αυτό θα έπρεπε να ληφθούν δραστικά μέτρα, τα 

οποία να αντικατοπτρίζονται σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο να υποβληθεί στην 

Εποπτική Αρχή μέχρι τις 5.12.2020. 

Ζητήσαμε όπως η Εποπτική Αρχή ενημερώσει την Υπηρεσία μας κατά πόσο υποβλήθηκε μέχρι την 

καθορισμένη ημερομηνία το σχέδιο ανάκαμψης και κατά πόσο αυτό έτυχε της έγκρισης της 

Εποπτικής Αρχής. 
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Σύσταση: Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αφορούν στην υποβολή σχεδίων 

ανάκαμψης και προς αποφυγή τυχόν δικαστικών διαμαχών, σε περίπτωση ανάκλησης της 

άδειας της εταιρείας, η Εποπτική Αρχή να τεκμηριώνει γραπτώς και ξεκάθαρα την αποδοχή ή 

μη του σχεδίου ανάκαμψης, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεών του. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι η εταιρεία Β υπέβαλε ξανά σχέδιο ανάκαμψης, το 

οποίο άρχισε ήδη να εφαρμόζεται και η εταιρεία Β είναι σήμερα φερέγγυα. Επίσης, μας 

πληροφόρησε ότι η Εποπτική Αρχή έχει ακόμα συζητήσεις με την εταιρεία Β σχετικά με το είδος 

επιχορήγησης που λαμβάνει από τη μητρική εταιρεία και με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. 

4.4 Διασφάλιση ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των λειτουργών 

4.4.1 Εσωτερικός Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 

Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα είναι αξίες που, μεταξύ άλλων, επιβάλλεται να διαθέτει 

ένας επόπτης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας και 

Επαγγελματικής Συμπεριφοράς είναι μια πρακτική που ακολουθείται, τόσο από ιδιωτικές 

εταιρείες, όσο και από δημόσιες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση και 

διασφάλιση ενός επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος. 

Η Εποπτική Αρχή δεν έχει καταρτίσει και υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής 

Συμπεριφοράς, ο οποίος να καθορίζει τις αρχές και αξίες που θα πρέπει να καθοδηγούν τις 

καθημερινές εργασίες των λειτουργών της, τις πράξεις και συμπεριφορές που συνιστούν 

παραβίαση του Κώδικα, τη διαδικασία ενημέρωσης της Εποπτικής Αρχής σε περιπτώσεις που 

υπάρχει ιδιάζουσα σχέση μεταξύ των λειτουργών και κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας ή με 

άτομα κλειδιά κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας κ.λπ. 

Σύσταση: Η Εποπτική Αρχή να υιοθετήσει εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής 

Συμπεριφοράς, ο οποίος να αποσταλεί στους λειτουργούς για ενημέρωση και υπογραφή της 

δέσμευσής τους με τις διατάξεις του. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν, μεταξύ άλλων, η 

ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των λειτουργών και θα προωθηθεί και διασφαλιστεί ένα 

επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, αναφέροντας ότι ήδη 

υπάρχει κώδικας της EIOPA, που εφαρμόζεται από όλες τις εποπτικές αρχές. 

4.4.2 Πολιτική ανακατανομής των εποπτευόμενων οντοτήτων ανά λειτουργό 

Δεν υπάρχει εσωτερική πολιτική, για ανακατανομή εκ περιτροπής (rotation) των ασφαλιστικών 

εταιρειών μεταξύ των λειτουργών, ανά κάποιο χρονικό διάστημα, προς αποφυγή του κινδύνου 

εξοικείωσης (familiarity threat). Όπως μας ανέφερε ο ένας εκ των δύο Βοηθών Εφόρων, ο κάθε 

λειτουργός μπορεί να έχει υπό την εποπτεία του την ίδια εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ακόμα και για 15 έτη. Επίσης, μας ανέφερε ότι, επειδή συνήθως η εποπτεία της κάθε εταιρείας 

ασκείται από δύο λειτουργούς, όλοι οι λειτουργοί είναι αναμεμειγμένοι σε κάποιο βαθμό με όλες 

τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τον σημαντικότερο ρόλο τον διαδραματίζει ο «πρώτος λειτουργός», 

δηλαδή ο λειτουργός που είναι υπεύθυνος για την εταιρεία, αφού αυτός διενεργεί τη σχετική 
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αξιολόγηση κινδύνων και η άποψή του έχει βαρύνουσα σημασία στην απόφαση για το τι έλεγχος 

θα πρέπει να διεξαχθεί στην εταιρεία. 

Σύσταση: Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των λειτουργών, κατά 

την άσκηση εποπτείας στις ασφαλιστικές εταιρείες, να υιοθετηθεί και να εγκριθεί εσωτερική 

πολιτική, η οποία να προνοεί την ανακατανομή των ασφαλιστικών εταιρειών ανάμεσα στους 

«πρώτους λειτουργούς», ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως, για παράδειγμα, ανά πενταετία. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

4.4.3 Στατιστική ανάλυση βασικών πληροφοριών και δεικτών 

Με την υποβολή των τριμηνιαίων καταστάσεων από τις εποπτευόμενες οντότητες, η Εποπτική 

Αρχή ετοιμάζει, κάθε τρίμηνο, συνοπτική κατάσταση με τα συνολικά ποσά ορισμένων δεικτών 

όπως, τα έσοδα από ασφάλιστρα ανά κλάδο, το σύνολο των επενδύσεων, των τεχνικών 

αποθεμάτων, των κεφαλαίων κ.ά.  Η κατάσταση περιλαμβάνει συγκριτικά τα συνολικά ποσά για 

τα προηγούμενα έτη αλλά και τα προηγούμενα τρίμηνα του ίδιου έτους, ώστε, όπως μας 

αναφέρθηκε από τον ένα εκ των δύο Βοηθών Εφόρων, η Εποπτική Αρχή να έχει τη γενική εικόνα 

της αγοράς, όσον αφορά στον ασφαλιστικό τομέα, τις τάσεις αλλά και ένδειξη αναφορικά με τις 

περιοχές στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχει ανάγκη εστίασης, όσον αφορά στον έλεγχό της. 

Η συνοπτική κατάσταση υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Σχετικά με την ετοιμασία, αλλά και μελέτη και αξιοποίηση της πιο πάνω κατάστασης, προέκυψαν 

τα πιο κάτω ευρήματα: 

α. Δεν διενεργείται επανέλεγχος της καταχώρισης των στοιχείων στη συνοπτική κατάσταση 

από δεύτερο άτομο, με κίνδυνο να μην εντοπιστούν τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις και κατά 

συνέπεια να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα. 

Σύσταση: Η ορθότητα της καταχώρισης των στοιχείων στη συγκεκριμένη κατάσταση να 

ελέγχεται από δεύτερο άτομο, έστω και δειγματοληπτικά και να υπογράφεται η κατάσταση, 

τόσο από τον λειτουργό που την ετοιμάζει όσο και από τον λειτουργό που την ελέγχει. 

Επιπλέον, η συνοπτική κατάσταση να εγκρίνεται από αρμόδιο προϊστάμενο. 

β. Δεν υπάρχει καταγραμμένη και εγκεκριμένη διαδικασία, η οποία να περιλαμβάνει τη 

χρονική περίοδο ετοιμασίας της κατάστασης, έγκρισής της, μελέτης της αλλά και καταγραφής των 

συμπερασμάτων. Όπως πληροφορηθήκαμε, η συνοπτική κατάσταση μελετάται σε συναντήσεις 

όλου του προσωπικού, ωστόσο δεν τηρούνται πρακτικά στα οποία να καταγράφονται τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν και τυχόν ενέργειες που αποφασίστηκε να ληφθούν. 

Συστάσεις: Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης των εργασιών της και στοιχειοθέτησης 

των αποφάσεών της και κατ΄ επέκταση βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της, η Εποπτική 

Αρχή: 

α. Να καταγράψει και εγκρίνει τη διαδικασία ετοιμασίας και αξιοποίησης της συνοπτικής 

κατάστασης, είτε ξεχωριστά είτε ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας εποπτείας. 
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β. Να τηρεί πρακτικά για τις συναντήσεις όλου του προσωπικού όπου συζητείται η 

συνοπτική κατάσταση, στα οποία να καταγράφονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση των 

δεδομένων και οι αποφάσεις της. 

Η Αναπληρώτρια Έφορος μάς πληροφόρησε ότι οι συστάσεις μας, παρόλο ότι την βρίσκουν 

σύμφωνη, δεν μπορεί να εφαρμοστούν στην παρούσα φάση, λόγω υποστελέχωσης της Εποπτικής 

Αρχής. 

4.4.4 Συνεργασία με εποπτικές αρχές άλλων χωρών 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εποπτείας, επιβάλλεται η συνεργασία με αντίστοιχες 

εποπτικές αρχές άλλων χωρών, σε σχέση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο και παρέχουν 

ασφαλιστικές εργασίες υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών, αλλά και εταιρειών που είναι αδειοδοτημένες σε τρίτες χώρες και ιδρύουν 

υποκαταστήματα στην Κύπρο ή αποκτούν συμμετοχή σε επιχείρηση, η οποία έχει λάβει άδεια 

στην Κύπρο. Όσον αφορά στη συνεργασία με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων κρατών-

μελών, αυτή καλύπτεται με βάση το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της EIOPA, το οποίο δεσμεύει όλα 

τα κράτη-μέλη. Η EIOPA δύναται να συνάψει και συμφωνίες με τρίτες χώρες, στις οποίες υπάρχει 

αυξημένη ζήτηση για συνεργασία με κράτη-μέλη, όπως, για παράδειγμα, με το Ηνωμένο Βασίλειο 

μετά την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν προκύψει ανάγκη για συνεργασία με άλλες 

τρίτες χώρες, η Εποπτική Αρχή υπογράφει σχετική συμφωνία. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, στην παρούσα φάση, υπάρχει μόνο μία τέτοια εταιρεία, η οποία είναι 

θυγατρική ομίλου που έχει τη βάση του στις Βερμούδες. Στο παρελθόν υπήρχε και μία άλλη 

ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα το Μπαχρέιν, η οποία ίδρυσε υποκατάστημα στην Κύπρο.  

Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι, όσον αφορά στην εταιρεία που είχε ως έδρα το Μπαχρέιν, δεν 

υπήρχε συμφωνία συνεργασίας με την αντίστοιχη εποπτική αρχή της χώρας. Στην περίπτωση των 

Βερμούδων υπήρχε μνημόνιο συνεργασίας με το Bermuda Monetary Authority από το 2013 και στις 

3.8.2020 συνομολογήθηκε, μεταξύ της Εποπτικής Αρχής, της Bermuda Monetary Authority και της 

Prudential Regulation Authority, συμφωνία συνεργασίας. Η συμφωνία συνεργασίας ήταν 

υπογραμμένη μόνο από την Εποπτική Αρχή και όχι από τις άλλες δύο Αρχές, καθώς, όπως μας 

αναφέρθηκε, δεν είχε αποσταλεί στην Εποπτική Αρχή πλήρως υπογραμμένη συμφωνία ακόμη, 

επειδή η λειτουργός που χειρίζεται το θέμα απουσίαζε με άδεια ασθενείας. 

Σύσταση: Να οριστεί υπεύθυνος λειτουργός, ο οποίος να έχει την ευθύνη παρακολούθησης της 

ολοκλήρωσης τέτοιων συμβάσεων. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

Παρουσιάζονται αδυναμίες, τόσο ως προς την καταγραφή των πολιτικών και διαδικασιών που 

εφαρμόζει η Εποπτική Αρχή, όσο και για τον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, 

καθώς και την τεκμηρίωση και διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων που διενεργεί. Επίσης, ο 

αριθμός και η συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και δεν 

υπάρχει έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των ευρημάτων και συστάσεών της. 
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6. Γενικές συστάσεις 

Ο Έφορος, ως αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στη 

Δημοκρατία, θα πρέπει, με βάση όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που του παραχωρούνται 

από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο 

(Ν. 38(Ι)/2016), να καταγράψει τις διαδικασίες και πολιτικές της και να αυξήσει τον αριθμό και τη 

συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργεί και να παρακολουθεί έγκαιρα και συστηματικά 

τα ευρήματα και τις συστάσεις της, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασφαλιστικών εταιρειών 

που κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικές και, κατά προέκταση, την προστασία των 

ασφαλιζομένων. 

Παρά την έλλειψη προσωπικού, την οποία η Εποπτική Αρχή θεωρεί ως ανασταλτικό παράγοντα 

για τη βελτίωση των εποπτικών της εργασιών, είναι σημαντικό όπως η κάθε εργασία της 

βασίζεται πάνω σε εγκεκριμένα προγράμματα ελέγχου και  τεκμηριώνεται, τόσο για σκοπούς 

επισκόπησης, όσο και ποιοτικής αξιολόγησης της εργασίας. 


