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Ο φύλακας της ασφαλιστικής αγοράς στο μικροσκόπιο 
των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο με αντικείμενο τον 
φύλακα της ασφαλιστικής αγοράς της ΕΕ, ήτοι την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων, γνωστή και ως EIOPA. Οι ελεγκτές θα επικεντρωθούν σε δύο 
βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της EIOPA: την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, και 
ιδίως τα μέτρα για την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης, και τις προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων στο πλαίσιο του στόχου της EIOPA περί διασφάλισης της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας. 

Η EIOPA είναι μία εκ των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών που συγκροτήθηκαν στον απόηχο 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Κύριοι στόχοι της είναι η διασφάλιση αποτελεσματικής 
και συνεπούς ρύθμισης και εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς συντάξεων σε όλη 
την ΕΕ, η καλύτερη προστασία των καταναλωτών, η καταπολέμηση του συστημικού κινδύνου, η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα και η ενίσχυση της επίβλεψης 
διασυνοριακών ομίλων. 

«Η ασφαλιστική αγορά στην ΕΕ διαθέτει ενεργητικό ύψους 11 τρισεκατομμυρίων ευρώ περίπου 
και σε ορισμένες χώρες της οι ασφαλιστές κατέχουν συνολικά περιουσιακά στοιχεία που 
υπερβαίνουν κατά πολύ το 100 % των αντίστοιχων ΑΕγχΠ. Η αποτελεσματική εποπτεία από την 
EIOPA είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης τους στην ασφαλιστική αγορά», δήλωσε ο 
Rimantas Šadžius, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει ανάλυση από εμπειρογνώμονες στον τομέα των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων, έρευνα σε επίπεδο εθνικών αρχών και ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς 
και επισκέψεις σε ασφαλιστικές ενώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο έλεγχος της EIOPA αποτελεί ελεγκτικό έργο υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας των ελεγκτών για το 2018 και, συνεπώς, η έκθεση αναμένεται να 
δημοσιευθεί πριν από το τέλος του 2018. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η EIOPA άρχισε να λειτουργεί το 2011 αντικαθιστώντας την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα που 
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παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συγκαταλέγεται στους οργανισμούς της ΕΕ που εκτελούν ειδικά νομικά, τεχνικά ή 
επιστημονικά καθήκοντα και παρέχουν εμπεριστατωμένες συμβουλές που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών και νόμων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Η δράση της EIOPA αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις αντασφάλισης, τους 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

 

 


