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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

35(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2003 

165(Ι) του 2003 

......... του 2004 

......... του 2004 

......... του 2004. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο –  

 

«Οδηγία 78/473/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου, 1978 

περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων στον τομέα της κοινοτικής 

συνασφαλίσεως» (EEL 151 της 7/6/1978, σελ.0025). 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών 

και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως (Αρ.3) 

του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών 

Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 

έως (Αρ.4) του 2004. 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 38Α. 

2. Το Πέμπτο Κεφάλαιο του Μέρους ΙΙΙ του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό αμέσως μετά το 

άρθρο 38 του ακόλουθου νέου άρθρου 38Α: 

 

 «Κοινοτική   

συνασφάλιση 

 

 

38Α–(1) Για σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, κοινοτική συνασφάλιση συντρέχει 

στην περίπτωση που καλύπτεται κίνδυνος 

που βρίσκεται σε  κράτος μέλος με τη 

συμμετοχή πέραν της μιας ασφαλιστικής 

επιχείρησης κράτους μέλους, που στο εξής 

θα καλούνται ως «συνασφαλιστές».  

   

        (2) Για την κάλυψη κινδύνου που 

βρίσκεται στη Δημοκρατία με κοινοτική 

συνασφάλιση, πρέπει να πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  

 (α) Ο κίνδυνος που καλύπτεται πρέπει να 

υπάγεται στην έννοια του μεγάλου 

κινδύνου, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2:  

   

   Νοείται ότι, κίνδυνοι πυρηνικής 

φύσεως που πηγάζουν από πυρηνική 

ενέργεια ή αφορούν φαρμακευτικά 
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προϊόντα και που εμπίπτουν στον 

κλάδο γενικής ευθύνης δεν εμπίπτουν 

στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  

 (β) Ο κίνδυνος πρέπει να καλύπτεται από 

κοινό ασφαλιστήριο, με την καταβολή 

συνολικού ασφαλίστρου, και η κάλυψη 

πρέπει να αφορά την ίδια χρονική 

περίοδο. 

  

 (γ) Ο ένας εκ των συνασφαλιστών πρέπει 

να αποτελεί τον κύριο ασφαλιστή 

(leader), ενώ δεν πρέπει να υπάρχει 

αλληλέγγυα υποχρέωση μεταξύ των 

συνασφαλιστών, αλλά καθένας να 

ευθύνεται για το δικό του μερίδιο. 

   

 (δ) Ο ένας τουλάχιστον εκ των 

συνασφαλιστών πρέπει να συμμετέχει 

στο ασφαλιστήριο από την έδρα της 

ασφαλιστικής επιχείρησής του ή από 

υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία του 

που είναι εγκατεστημένη σε κράτος 

μέλος, άλλο από το κράτος μέλος του 

κυρίου ασφαλιστή. 
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 (ε)  Ο κύριος ασφαλιστής πρέπει να 

θεωρείται ως εάν να είναι η 

ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει 

ολόκληρο τον κίνδυνο και να 

αναλαμβάνει πλήρως το ρόλο που του 

ανατίθεται σύμφωνα με την πρακτική 

της συνασφάλισης, ιδίως δε, να 

καθορίζει τους όρους ασφάλίσης και το 

ύψος του ασφαλίστρου: 

   
  Νοείται ότι, όσες πράξεις συνασφάλιση 

δεν πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως 

(ε) συνεχίζουν να υπόκεινται στις 

ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες των 

κρατών μελών, στις οποίες αφορούν. 

   

      (3) Το ύψος των τεχνικών αποθεμάτων κάθε 

συνασφαλιστή καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή την 

πρακτική του κράτους μέλους καταγωγής του:   

  

       Νοείται ότι, σε περίπτωση αποθέματος για τις εκκρεμείς 

απαιτήσεις, ο κάθε συνασφαλιστής σχηματίζει απόθεμα για 

εκκρεμείς απαιτήσεις, το οποίο δεν δύναται να υπολείπεται 
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του αποθέματος που σχηματίζεται σύμφωνα με τους 

κανόνες ή την πρακτική που ισχύουν για τον κύριο 

συνασφαλιστή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Νοείται περαιτέρω ότι, το ύψος του αποθέματος των 

εκκρεμών απαιτήσεων που σχηματίζει ο κάθε 

συνασφαλιστής αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής του 

στην κάλυψη του κινδύνου. 

 

     (4) Οι συνασφαλιστές που είναι εγκατεστημένοι στη 

Δημοκρατία τηρούν στατιστικά στοιχεία, τα οποία 

παρουσιάζουν τον όγκο των εργασιών τους σε κοινοτική 

συνασφάλιση, καθώς και τα κράτη μέλη που αφορούν οι 

εργασίες αυτές. 

 

     (5) Κατά την εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης αυτής από τη συμμετοχή της 

σε ασφαλιστήρια που αφορούν κοινοτική συνασφάλιση, 

εκπληρώνονται όπως και οι υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από τα άλλα ασφαλιστήρια χωρίς να γίνεται 

καμιά διάκριση εις βάρος των ασφαλισμένων της και των 

δικαιούχων εξαιτίας της εθνικότητάς τους.  

  

 (6) ΄Οσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους σε 

κράτος μέλος και πληρούν τις διατάξεις των εθνικών 
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νομοθετημάτων των εν λόγω κρατών μελών που υιοθετούν 

την  Κοινοτική Οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης 

Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 

ανάλυση δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός των 

ασφαλίσεων ζωής, και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 

κοινοτική συνασφάλιση, δεν δύναται να υπόκεινται σε 

διατάξεις άλλες από αυτές του παρόντος άρθρου.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 115 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 115 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

ένθεση  στην παράγράφο (α) αυτού των λέξεων «ή σε άλλο 

κράτος μέλος» αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατία» (πρώτη 

γραμμή). 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 

229Α. 

3.  Το Μέρος XVI του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 229Α αμέσως μετά 

το άρθρο 229: 

  

 «Έκδοση  

Οδηγιών 

229Α. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατάξεις 

του βασικού νόμου που προβλέπουν την 

έκδοση σχετικών Οδηγιών προς ρύθμιση 

ειδικών ή συγκεκριμένων θεμάτων, ο Έφορος 

δύναται να εκδίδει Οδηγίες που δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για 
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την καλύτερη εφαρμογή  των διατάξεων των 

παρόντος Νόμου και για την εν γένει καλύτερη 

υλοποίηση των σκοπών του. 

  

΄Εναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση. 

 
 
 
Δ/ΕΕ/ΕΠ/τροπ.νομ.περί ασκίσεως ασφαλ.εργασιών040416/04/ΣΝ 
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