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89(Ι) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ   

 

Προοίμιο. 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  
L 373,  
21.12.2004,  
σ. 37. 
 
 
 
 
 
ΔΕΕ, 
 C-236/09, 
Association 
Belge des 
Consommateur
s Test-Achats,  
Συλλ. 2011, 
I-00773. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το άρθρο 5 της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 

2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, 

για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 

την παροχή αυτών», το οποίο ερμηνεύτηκε από το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση της 

1ης Μαρτίου 2011, C-236/09 - Association Belge des 

Consommateurs Test-Achats, με την οποία το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κήρυξε ως ανίσχυρο το άρθρο 5, 

παράγραφος 2 της εν λόγω Οδηγίας, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

18(I) του 2008. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά 

και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά 

και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμο του 2008 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 

οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 

(Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή 

Αυτών) Νόμοι του 2008 και 2013.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού των 

ακόλουθων νέων προτάσεων: 
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«Παράρτημα Ι. 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ..  

Από την 21η Δεκεμβρίου 2012, το εδάφιο 

(1) εφαρμόζεται ανεξαιρέτως σε όλα τα νέα 

συμβόλαια. Στο Παράρτημα Ι εκτίθεται 

ενδεικτικός κατάλογος των περιπτώσεων 

που θεωρούνται ως νέα συμβόλαια και 

των περιπτώσεων που δεν θεωρούνται ως 

νέα συμβόλαια και στο Παράρτημα ΙΙ 

εκτίθεται ενδεικτικός κατάλογος 

περιπτώσεων για τις οποίες επιτρέπεται η 

συλλογή, αποθήκευση και χρήση 

πληροφοριών σχετικά με το φύλο ή 

συνδεόμενων με το φύλο: 

 

          Νοείται ότι η χρήση άλλων από το 

φύλο παραγόντων αξιολόγησης 

ασφαλιστικών κινδύνων, οι οποίοι 

ενδέχεται να έχουν σχέση με το φύλο και 

να οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των 

ατομικών ασφαλίστρων και παροχών, δεν 

αποτελεί έμμεση διάκριση.»· 

  

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α):  

  

 «Καθορισμός 

νέου 

συμβολαίου. 

(2Α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), 

«νέο συμβόλαιο» σημαίνει κάθε σύναψη 

ασφαλιστικού συμβολαίου ή τροποποίηση 

υφιστάμενου ασφαλιστικού συμβολαίου, η 

οποία- 

  (i) προϋποθέτει συγκατάθεση από όλα τα 

συμβαλλόμενα μέρη, και 

  (ii) τουλάχιστον ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη παραχωρεί την 

συγκατάθεσή του από την 21η 

Δεκεμβρίου 2012 και μετά.»· 

  

Προσθήκη νέου 
άρθρου 18 στο 
βασικό νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 17 αυτού, του ακόλουθου νέου 

άρθρου 18: 

  

 «Έκδοση 

διαταγμάτων.  

18. Ο Υπουργός μετά από διαβούλευση με 

τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, 
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δύναται να εκδίδει διατάγματα με τα οποία 

να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του 

παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
Παραρτήματος. 
Παράρτημα Ι. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου Παραρτήματος Ι: 

 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

(Άρθρο 7(2)) 

 

 

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

(1)  Τα συμβόλαια που συνάπτονται για πρώτη φορά 

από την 21η Δεκεμβρίου 2012. Οι προτάσεις που 

διατυπώνονται πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2012, 

αλλά γίνονται δεκτές από τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον 

κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και 

παροχών ανεξαρτήτως φύλου. 

 

(2)    Οι συμφωνίες μεταξύ μερών που συνάπτονται 

από την 21η Δεκεμβρίου 2012, με σκοπό την 

παράταση συμβολαίων που έχουν συναφθεί πριν 

από την εν λόγω ημερομηνία τα οποία θα είχαν 

άλλως εκπνεύσει. 

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

 

      (1) Η παράταση προϋπάρχοντος συμβολαίου, εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τους 

όρους του προϋπάρχοντος συμβολαίου. 

(2) Οι προσαρμογές που γίνονται σε επιμέρους 

στοιχεία υφιστάμενου συμβολαίου, όπως οι 

αλλαγές ασφαλίστρου, βάσει προκαθορισμένων 

παραμέτρων, όταν δεν απαιτείται η συναίνεση του 

ασφαλισμένου, όπως η αύξηση ασφαλίστρου 

σύμφωνα με ποσοστό που στηρίζεται στις 
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παραληφθείσες αξιώσεις αποζημίωσης. 

(3)  Η σύναψη, από τον ασφαλισμένο, 

συμπληρωματικών ή διαδοχικών ασφαλιστικών 

συμβολαίων των οποίων οι όροι έχουν 

προσυμφωνηθεί σε συμβόλαια που συνάφθηκαν 

πριν από την 21η Δεκεμβρίου 2012, εφόσον αυτά 

τα ασφαλιστικά συμβόλαια ενεργοποιούνται με 

μονομερή απόφαση του ασφαλισμένου, ειδικά 

στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να 

αυξήσει το ποσό που έχει επενδύσει μέσω ενός 

προϊόντος ασφάλισης ζωής. 

 

(4) Η απλή μεταβίβαση ενός ασφαλιστικού 

χαρτοφυλακίου από έναν ασφαλιστή σε άλλον, η 

οποία δεν μεταβάλλει το καθεστώς των 

συμβολαίων που περιλαμβάνονται στο 

συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο». 

         

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
Παραρτήματος. 
Παράρτημα ΙΙ. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου Παραρτήματος ΙΙ: 

 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

(Άρθρο 7(3)) 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ Η 

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

 

(1)  Για τον υπολογισμό δεδουλευμένων 

εξόδων και την εσωτερική τιμολόγηση, οι 

ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να 

συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με το φύλο για την 

εσωτερική αξιολόγηση των κινδύνων, 

κυρίως για να υπολογίζουν τεχνικές 

διατάξεις σύμφωνες με τους κανόνες 

ασφαλιστικής φερεγγυότητας, και για να 

παρακολουθούν τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου τους από την άποψη του 

συνόλου των δεδομένων που αφορούν 
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τις τιμές.  

(2) Για την τιμολόγηση της αντασφάλισης, 

δύναται να χρησιμοποιείται το κριτήριο 

του φύλου στην τιμολόγηση αυτών των 

προϊόντων, εφόσον αυτό δεν 

συνεπάγεται διαφοροποιήσεις με βάση 

το φύλο σε ατομικό επίπεδο.  

(3)  Για την εμπορία και τη διαφήμιση, οι 

ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ και τη 

διαφήμιση για να επηρεάσουν τη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, 

στοχεύοντας στις διαφημιστικές τους 

εκστρατείες, είτε τους άνδρες είτε τις 

γυναίκες. Εντούτοις, δεν μπορούν να 

αρνηθούν την πρόσβαση σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν λόγω του φύλου 

του προσώπου, εκτός εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 7 εδάφιο 5 του νόμου. 

(4) Για τη σύναψη ασφάλειας ζωής και 

ασθένειας, οι ασφαλιστές έχουν τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να 

χρησιμοποιούν πληροφορίες για 

παράγοντες κινδύνου, όπως η 

κατάσταση υγείας ή το οικογενειακό 

ιατρικό ιστορικό, βάσει των οποίων είναι 

δυνατή η διαφοροποίηση και η 

αξιολόγηση των οποίων επιβάλλει στους 

ασφαλιστές τη συνεκτίμηση του φύλου, 

λαμβανομένων υπόψη ορισμένων 

φυσιολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών 

και γυναικών.». 

 

 
 
 
 
 
 
 


