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Συνεδρίαση 208/28.06.2022 

Θέμα 1: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων 

και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση του 

Αναγνωριστικού Κωδικού Νομικής Οντότητας (Legal Entity Identifier-LEI) 

(EIOPA-BoS-2021/456) – Κατάργηση Απόφασης ΕΠΑΘ 121/9/30.10.2014 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 

α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 

298/1927),  

β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 

2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 

2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 

και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 

Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 

ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 

ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13), ιδίως το άρθρο 46 αυτού,  

γ)  τον ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 

ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 

σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

212), ιδίως το άρθρο 8 αυτού, 

δ)   τον Κανονισμό υπ’ αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
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Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), ιδίως το άρθρο 16 

αυτού, 

ε)  τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση του Αναγνωριστικού 

Κωδικού Νομικής Οντότητας (Legal Entity Identifier-LEI) (EIOPA-BoS-

2021/456), 

στ) την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος 121/9/30.10.2014 «Υιοθέτηση Κατευθυντήριων 

Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

(EIOPA) σχετικά με τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας 

(Legal Entity Identifier-LEI) από τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις (EIOPA-

BoS-14-026/11.9.2014)» (ΦΕΚ Β΄ 3497),  

στ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να υιοθετήσει τις (Αναθεωρημένες) Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με τη χρήση του Αναγνωριστικού 

Κωδικού Νομικής Οντότητας (Legal Entity Identifier - LEI) (EIOPA-BoS-2021/456)) ως 

εξής: 

Άρθρο 1 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης υπόχρεοι είναι: 

α) ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 4 του 

ν. 4364/2016 με έδρα στην Ελλάδα, 

β) κάθε μία από τις οντότητες που υπάγονται στον όμιλο κατά την έννοια του 

άρθρου 170 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4364/2016 (άρθρο 212 παρ. 1 περ. (γ) Οδηγίας 

2009/138/ΕΚ) για τις οποίες προβλέπεται υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τους 

σκοπούς της εποπτείας σε επίπεδο ομίλου, της τελικής μητρικής επιχείρησης του 

ομίλου, καθώς και εταιρειών ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας 

περιλαμβανομένων. Από την υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται 

οντότητες του ομίλου με έδρα εκτός ΕΟΧ, καθώς και μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις.   

β) υποκαταστήματα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης 

χώρας του άρθρου 3 παρ. 3 και 6 του ν. 4364/2016 που λειτουργούν στην Ελλάδα,  

γ) ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές του άρθρου 4 παρ. 1 περ. 3, 

7 και 8 του ν. 4583/2018, με έδρα στην Ελλάδα, εφόσον ασκούν διασυνοριακή 

δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 ή του άρθρου 14 του ιδίου 

νόμου. 
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Άρθρο 2 

Οι κατά το προηγούμενο άρθρο υπόχρεοι πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν 

Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικής Οντότητας (LEI) από πιστοποιημένο από την 

Επιτροπή Κανονιστικής Επίβλεψης (Regulatory Oversight Committee-ROC) οργανισμό 

(Local Operating Unit-LOU), τον οποίο θα αναγράφουν σε όλα τα υποβαλλόμενα για 

εποπτικούς  σκοπούς προς την Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία.  

Άρθρο 3 

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2022.  

2. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η Απόφαση ΕΠΑΘ 

121/9/30.10.2014. 

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί 

στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

4. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος 

εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες ως προς τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                   Ιωάννης Στουρνάρας 

                              Ακριβές αντίγραφο, 

           Αθήνα, 12.07.2022 

            Η Γραμματέας 

 

        [Υπογεγραμμένο] 

 

             Ι. Πάντου 


