
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 
 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο - 
  
 «Οδηγία 73/240/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί 

καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον 

τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής» (ΕΕ L 

της 16/08/1973, σ. 20),  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

     35(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2003 

165(Ι) του 2003  

 69 (Ι) του 2004 

  70 (Ι) του 2004 

 136 (Ι) του 2004 

 152 (Ι) του 2004 

153 (Ι) του 2004 

 240(Ι) του 2004. 

 

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

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμους του 2002 έως (Αρ. 6) 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 Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 

2002 έως 2005. 

   
Προσθήκη νέου 

άρθρου 210Α.  

 

2.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 210, του ακόλουθου νέου άρθρου 210Α: 

«Ίση μεταχείριση    210Α.-(1)  Ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα  

  ασφαλιστικών       κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του  

  επιχειρήσεων.       ΕΟΧ, και με εγκατάσταση στη Δημοκρατία  

                                δύναται να συμμετέχει σε επαγγελματική  
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                                οργάνωση, με τους ίδιους όρους, δικαιώματα  

                                και υποχρεώσεις όπως κυπριακή ασφαλιστική  

                                εταιρεία: 

                                      Νοείται ότι, το δικαίωμα συμμετοχής 

                                συνεπάγεται το δικαίωμα εκλογής ή διορισμού 

                                σε διοικητική θέση των οργανώσεων αυτών, 

                                νοουμένου ότι οι οργανώσεις αυτές δε 

                                μετέχουν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. 

 

                                          (2)  Σε καμιά περίπτωση δεν παρέχεται   

οποιαδήποτε βοήθεια σε κυπριακή ασφαλιστική 

εταιρεία που μπορεί να νοθεύσει τους όρους 

εγκατάστασής της, όταν αυτή δύναται να 

μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του ΕΟΧ με σκοπό την άσκηση του 

δικαιώματος εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 33.». 
 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 
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