
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ  
 

   H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 
8(I) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Αμετάκλητου του 

Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα 

Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού 

στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού 

Αξιογράφων Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού 

στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού 

Αξιογράφων Νόμοι του 2003 και 2006. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α)   Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της ερμηνείας 

του όρου «κηρυχθέν σύστημα» με κόμμα και την αμέσως μετά 

προσθήκη των λέξεων «ή, μετά από απόφαση αντίστοιχης αρμόδιας 

αρχής για την κήρυξη συστήματος σε άλλο κράτος μέλος·»· 
  
  (β)  την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «σύστημα»  με την 

ακόλουθη νέα ερμηνεία:  

 

 «σημαίνει σύστημα πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων, 

το οποίο, καθιδρύεται δυνάμει συμφωνίας με βάση τις 
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διατάξεις του άρθρου 8·»· και 
  
  (γ)  την τοποθέτηση του όρου «συστημικός κίνδυνος» στην ορθή 

αλφαβητική σειρά. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (α) του άρθρου 3 του βασικού νόμου  αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
  «(α) στα συστήματα, τα οποία διέπονται από το δίκαιο 

κράτους μέλους και τα οποία διενεργούν πράξεις σε 

οιοδήποτε νόμισμα ή σε διάφορα νομίσματα αμοιβαίως 

μετατρέψιμα·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α)  Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου 

(1)   αυτού με κόμμα, και την προσθήκη αμέσως μετά των 

λέξεων «ή, στις περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης ή 

εκκαθάρισης με την εποπτεία του Δικαστηρίου, η στιγμή κατά 

την οποία εγκρίνεται ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση.».  και 
 

  
 (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(2) Μετά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος 

εκκαθάρισης, ή, στις περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης ή 

εκκαθάρισης με την εποπτεία του Δικαστηρίου, μετά την 

έγκριση ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση, αυτό 

κοινοποιείται πάραυτα από τον υπό εκκαθάριση 
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συμμετέχοντα στην αρμόδια αρχή, η οποία ειδοποιεί αμέσως 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές των 

λοιπών κρατών μελών.». 

 
 Τροποποίηση 

του άρθρου 8  

του βασικού 

νόμου. 

5.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο. 

 
  «(β)  Διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους που 

επιλέγουν οι συμμετέχοντες: 
  
  Νοείται ότι οι συμμετέχοντες δύνανται να επιλέξουν μόνο την 

εφαρμογή νομοθεσίας κράτους μέλους, στο οποίο έχει το 

εγγεγραμμένο γραφείο του τουλάχιστον ένα από τους 

συμμετέχοντες·». 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 
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Δ13(ιδ)/ΕΕ/ΕΠ20051010/39/ΣΠΧ

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4089, 28/7/2006 118(I)/2006



 

 

Αιτιολογική Έκθεση 
 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κάλυψη στο βασικό νόμο των 

περιπτώσεων που αφορούν την εκούσια εκκαθάριση και η διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής του βασικού νόμου για να καλύπτει συστήματα που λειτουργούν σε άλλα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

Πέτρος Κληρίδης, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

 

20 Μαρτίου, 2006 

 

 

 

 

ΠΚ/ΙΔ 
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