
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                      Ν. 155(Ι)/2018 
Αρ. 4679, 19.12.2018                               

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 155(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2017 

 
Προοίμιο.  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ:  L 337, 
23.12.2015,  
σ. 1. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Άρθρου 22 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί της διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης 
τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  
τίτλος.  
  38(Ι) του 2016 
  88(Ι) του 2017. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται με τους περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2016 και 
2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων  Νόμοι του 2016 έως 2018.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

  «“γνωστοποίηση του Υπουργού” σημαίνει γνωστοποίηση την οποία εκδίδει ο 
Υπουργός δυνάμει του άρθρου 432Α και η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙ 

  
 Επίσημη  

Εφημερίδα  
της ΕΕ:  L 337, 
23.12.2015,  
σ. 1. 

“Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365” σημαίνει την πράξη της Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί της διαφάνειας των συναλλαγών 
χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται∙ 

  
   “πράξη της Ένωσης” σημαίνει Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση της Ένωσης, 

όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 412 
του βασικού 
νόμου.  

3.  Το άρθρο 412 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού, σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
        «(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2365 και με οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ένωσης, για την εφαρμογή των οποίων ο 
Έφορος ορίζεται ως αρμόδια αρχή είτε δυνάμει των εν λόγω πράξεων είτε δυνάμει 
γνωστοποίησης του Υπουργού, ο Έφορος έχει εξουσία να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και 
τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται σε τέτοια πράξη.». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 432Α. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 432 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Έκδοση 

γνωστοποίησης 
Υπουργού.  

432Α. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την οποία ορίζει και 
εξουσιοδοτεί τον Έφορο να ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή 
οποιασδήποτε πράξης της Ένωσης που αφορά πρόσωπα τα οποία 
εποπτεύονται από τον Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου.». 

 
 


