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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Ο

παρών

Νόμος

θα

αναφέρεται

ως

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011.

Ερμηνεία.

2.

ο

περί

της

Διαχείρισης

Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

έννοια «αρμόδιες εποπτικές αρχές» σημαίνει:
(α)

την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τις τράπεζες,

(β)

την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών,
για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα,

(γ)

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, για τις επιχειρήσεις
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

(δ)

τον Έφορο Ασφαλίσεων, για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως
αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού
συστήματος.
«Κεντρικός Φορέας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
22 του 1985
68 του 1987

άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

2
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(I) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011.

«Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή «ΚΕΠΕΥ» έχει
144(Ι) του 2007

την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί

106(Ι) του 2009.

Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμου∙
«Μέτρα στήριξης» σημαίνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4.
«Σχέδια» σημαίνει:
(α)

Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων που συστάθηκε δυνάμει του

66(Ι) του 1997

άρθρου 34(2) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997

74(Ι) του 1999

έως

94(Ι) του 2000

(Αρ.2)

του

2011,

όπως

εκάστοτε

τροποποιούνται

ή
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αντικαθίστανται,

119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(I) του 2008
100(Ι) του 2009
123(I) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011.

(β)

το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων, που συστάθηκε δυνάμει του
άρθρου 53 (2) (κη) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

«Ταμεία» σημαίνει τα Ταμεία Προστασίας Καταθέσεων και το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
«Ταμεία Προστασίας Καταθέσεων» σημαίνει:
(α)

Το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, που συστάθηκε δυνάμει των

Επίσημη

περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων

Εφημερίδα,

Κανονισμών,

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
03.03.2000
14.04.2000
23.11.2001
02.05.2003
25.07.2003
16.07.2004
24.03.2006
24.07.2009.

(β)
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα

το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, που συστάθηκε δυνάμει των
περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου
Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμών·
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Τρίτο (Ι):
25.02.2000
08.04.2004
24.07.2009.

«Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» σημαίνει το ανεξάρτητο Ταμείο
84(Ι) του 2011
199(I) του 2011

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο συστήνεται δυνάμει του περί
Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου·
«υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών» σημαίνει τα συστήματα
πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό των Οικονομικών ή οποιοδήποτε
δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του υπουργείου του.
«χρηματοοικονομικές αγορές» σημαίνει τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου·
«χρηματοοικονομική κρίση» περιλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές συστημικών
διαταραχών:
(α)

Κρίσεις,

οι

οποίες

επηρεάζουν

μεμονωμένες

τράπεζες

ή

συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ) ή τραπεζικούς ομίλους ή τα
τραπεζικά τμήματα χρηματοοικονομικών ομίλων και οι οποίες είναι
δυνατό

να

προκαλέσουν

συστημικές

διαταραχές

στο

χρηματοοικονομικό σύστημα, ή
(β)

κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν μεμονωμένους μη τραπεζικούς
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή τα μη τραπεζικά τμήματα
χρηματοοικονομικών ομίλων και οι οποίες είναι δυνατό να
προκαλέσουν συστημικές διαταραχές στο χρηματοοικονομικό
σύστημα, ή

(γ)

άλλες συστημικές διαταραχές, περιλαμβανομένων αυτών που
επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές αγορές ή τις υποδομές των
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χρηματοοικονομικών αγορών·
«χρηματοοικονομικός

οργανισμός»

σημαίνει

οποιοδήποτε

από

τους

ακόλουθους οργανισμούς που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια
λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία:
(α)

Τράπεζα,

(β)

ΣΠΙ,

(γ)

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση,

(δ)

κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

«χρηματοοικονομικό σύστημα» σημαίνει τον τομέα της οικονομίας που
αποτελείται

από

τους

χρηματοοικονομικούς

οργανισμούς,

τις

χρηματοοικονομικές αγορές και τις υποδομές των χρηματοοικονομικών
αγορών.

Πεδίο

3. Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό

εφαρμογής.

Συμβούλιο

και

στην

Κεντρική

Τράπεζα

ώστε

σε

περιόδους

χρηματοοικονομικών κρίσεων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας
και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένως την αρμόδια
εποπτική αρχή να λαμβάνει μέτρα προς αντιμετώπιση των προηγούμενων
προβλημάτων ρευστότητας ή φερεγγυότητας του χρηματοοικονομικού
συστήματος ή και για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή και του
ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, οι οποίοι σε
περίπτωση μη στήριξής τους θα προκαλέσουν συστημικές διαταραχές στο
χρηματοοικονομικό σύστημα.
Μέτρα

4. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο σε περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης,

στήριξης.

προς αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας ή και φερεγγυότητας του
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χρηματοοικονομικού συστήματος ή σε περιπτώσεις που ενδέχεται να
επηρεαστεί η φερεγγυότητα χρηματοοικονομικού οργανισμού ή και για
σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή και του ισολογισμού
χρηματοοικονομικών

οργανισμών

στη

Δημοκρατία,

ανεξαρτήτως

των

112(Ι) του 2002

διατάξεων του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του

22(Ι) του 2004.

Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής
Τράπεζας και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένως την
αρμόδια εποπτική αρχή και νοουμένου ότι υπάρχει πρόνοια στον
προϋπολογισμό για τις αναγκαίες πιστώσεις (α)

δύναται να προχωρεί (i)

στη

χορήγηση

κυβερνητικών

δανείων

σε

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς·
(ii)

στην παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για δανεισμό που
θα λαμβάνουν χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή/και στην
παροχή

κυβερνητικών

εγγυήσεων

για

την

έκδοση

ομολόγων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, έναντι
κατάλληλου τιμήματος·

(iii)

στην παροχή κεφαλαίου έναντι της απόκτησης ισότιμης
συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή χρηματοοικονομικών
οργανισμών:
Νοείται
Συμβούλιο

ότι,

σε

επιλέξει

περίπτωση
μεταξύ

που

άλλων

το

Υπουργικό

επιλογών

που

προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ως μέθοδο στήριξης
επηρεαζόμενου

χρηματοοικονομικού

οργανισμού,

την

παροχή κεφαλαίου έναντι απόκτησης συμμετοχής στην
ιδιοκτησιακή δομή αυτού, δύναται να προχωρεί πρώτα στην
παροχή κεφαλαίου και ακολούθως δύναται να προβαίνει
στον καθορισμό της τιμής της μετοχής αυτού, σύμφωνα με
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τα άρθρα 9 και 10 και στη διάθεση μετοχών του
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού στους
μετόχους του στην καθορισθείσα τιμή ή και σε οποιαδήποτε
άλλη τιμή το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ήθελε καθορίσει, κατά την
απόλυτη κρίση του,
(β)

δύναται να χορηγεί κυβερνητικά δάνεια ή εγγυήσεις έναντι
κατάλληλου τιμήματος ή και να καταβάλλει χορηγία στα Ταμεία
Προστασίας Καταθέσεων για κάλυψη οποιουδήποτε ελλείμματος
ήθελε προκύψει στο ολικόν ποσό αποζημίωσης καταθετών, που οι
τελευταίοι δικαιούνται, σύμφωνα με τους κανονισμούς του κάθε
Ταμείου σε περίπτωση ενεργοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου,

(γ)

δύναται να χορηγεί κυβερνητικά δάνεια ή εγγυήσεις έναντι
κατάλληλου τιμήματος ή και να καταβάλλει χορηγία στο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να το υποβοηθήσει στην
εκπλήρωση της αποστολής του:
Νοείται ότι, οι όροι των πιο πάνω μέτρων στήριξης πρέπει να

συνάδουν με τους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες
30(Ι) του 2001
122(Ι) του 2001

Ενισχύσεις καθώς και με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών
Ενισχύσεων Νόμου.

139(Ι) του 2002
10(Ι) του 2003
80(Ι) του 2003
144(Ι) του 2004
117(Ι) του 2005
9(Ι) του 2007
82(Ι) του 2007
108(Ι) του 2009.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα για τη διαμόρφωση της κατά το εδάφιο (1)
εισήγησής της προς το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:
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(α) Τα εποπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την αρμόδια
εποπτική αρχή,
(β) την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης στήριξης του
χρηματοοικονομικού οργανισμού με το λιγότερο δυνατό κόστος
για το φορολογούμενο,
(γ) κατά πόσον ο χρηματοοικονομικός οργανισμός, κατά την κρίση
της Κεντρικής Τράπεζας δεν κατέστη δυνατόν να αντλήσει
ικανοποιητικούς πόρους από τους υφιστάμενους μετόχους του ή
από την αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο:
Νοείται ότι, κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής της, η Κεντρική
Τράπεζα δύναται να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του επηρεαζόμενου
χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Γενικές αρχές

5.

Τα μέτρα στήριξης διέπονται από τις ακόλουθες γενικές αρχές:

μέτρων στήριξης.

(α)

Είναι περιορισμένης έκτασης και προσωρινού χαρακτήρα και ανά
εξάμηνο τυγχάνουν αξιολόγησης από την Κεντρική Τράπεζα, η
οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τα αποτελέσματα της
οποίας υποβάλλονται από τον Υπουργό, με σχετική έκθεση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Νοείται ότι, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την
Κεντρική Τράπεζα και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί
προηγουμένως την αρμόδια εποπτική αρχή, εξετάζουν από κοινού
ανά εξαμηνία το ενδεχόμενο τερματισμού του μέτρου στήριξης και
σε περίπτωση που το μέτρο στήριξης ενδείκνυται να τερματιστεί,
λαμβάνονται, από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την
Κεντρική Τράπεζα και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί
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προηγουμένως την αρμόδια εποπτική αρχή, όλα τα μέτρα προς
τερματισμό του:
Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέτρα στήριξης τερματίζονται μόλις η
κατάσταση του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού
ή/και οι γενικότερες συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν·
(β)

αφορούν μόνο χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή και Ταμεία, τα
οποία λόγω χρηματοοικονομικής κρίσης έχουν περιορισμένη
πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα
φερεγγυότητας

ή

ενδέχεται

να

αντιμετωπίσουν

πρόβλημα

φερεγγυότητας ή αδυνατούν να αντλήσουν έγκαιρα από άλλες
πηγές επαρκή ρευστότητα ή και κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα ρευστότητας ή και φερεγγυότητας και, σε σχέση με
Ταμεία, λαμβάνονται μόνο εφόσον οι διαχειριστικές επιτροπές των
Ταμείων έχουν εξαντλήσει κάτω από συνθήκες χρηματοοικονομικής
κρίσης κάθε δυνατότητα άντλησης συμπληρωματικών πόρων είτε
από τα μέλη τους είτε με δανεισμό βάσει των κανονισμών
λειτουργίας των εν λόγω Ταμείων·
(γ)

η παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων δεν καλύπτει διατραπεζικές
καταθέσεις

ή/και

δάνεια

μειωμένης

εξασφάλισης

ή/και

εξασφαλισμένες υποχρεώσεις·
(δ)

για την παροχή των κυβερνητικών εγγυήσεων, οι επωφελούμενοι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καταβάλλουν προς την κυβέρνηση
προμήθεια, η τιμολόγηση της οποίας βασίζεται στις συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με τις κυβερνητικές
εγγυήσεις για τραπεζικό χρέος, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το
λειτουργικό κόστος και τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο
αντίστοιχης εγγύησης στην αγορά·

(ε)

για τις περιπτώσεις λήψης μέτρων στήριξης σε σχέση με
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χρηματοοικονομικούς οργανισμούς υπό τη μορφή της χορήγησης
κυβερνητικών δανείων ή/και της παροχής κυβερνητικών εγγυήσεων
για χρηματικά ποσά που δανείζονται οι χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί, οι επωφελούμενοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
πρέπει να παρέχουν αποδεκτές εξασφαλίσεις:
Νοείται

ότι,

οι

διατάξεις

της

παραγράφου

(ε),

δεν

εφαρμόζονται στην περίπτωση χορήγησης εγγύησης για δανεισμό
των χρηματοοικονομικών οργανισμών από την Κεντρική Τράπεζα·
(στ) οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που τυγχάνουν μέτρων στήριξης
είναι οργανισμοί, οι οποίοι θα προκαλέσουν σε περίπτωση μη
στήριξής τους συστημικές διαταραχές στο χρηματοοικονομικό
σύστημα:
Νοείται ότι, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί πρέπει να
τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης·
(ζ)

κατά την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για δανεισμό που
λαμβάνουν οι επωφελούμενοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί με ή
χωρίς έκδοση τίτλων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται
εναρμόνιση με τη νομισματική πολιτική του ευρωσυστήματος·

(η)

κατά τη λήψη μέτρων στήριξης λαμβάνεται μέριμνα ώστε να
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού χρηματοοικονομικών
οργανισμών και να αποσοβούνται στρεβλώσεις της αγοράς·

(θ)

ο επωφελούμενος χρηματοοικονομικός οργανισμός οφείλει να μην
ασκεί επιθετικές εμπορικές στρατηγικές περιλαμβανομένης της
διαφήμισης

της

στήριξης

που

λαμβάνει,

σε

βάρος

των

ανταγωνιστών του που δεν τυγχάνουν παρόμοιας στήριξης, ούτως
ώστε

να

αποφεύγονται

ανταγωνισμού και της αγοράς:

αδικαιολόγητες

στρεβλώσεις

του
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Νοείται

ότι,

ο

μέσος

ετήσιος

ρυθμός

ανάπτυξης

του

ισολογισμού του χρηματοοικονομικού οργανισμού, δε δύναται να
υπερβαίνει το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του μεγέθους των
ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Δημοκρατία κατά
την περίοδο των δέκα ετών που προηγούνται της καταβολής της
ενίσχυσης·
(ι)

η πρόσβαση των χρηματοοικονομικών οργανισμών στα μέτρα

στήριξης ενεργοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υπό την
προϋπόθεση ότι υφίστανται επιτακτικοί λόγοι άμεσης παρέμβασης της
Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση απόφασης για τη λήψη μέτρων στήριξης,
το Υπουργείο Οικονομικών υποβάλλει προηγουμένως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για έγκριση, συμπληρωματικό προϋπολογισμό με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, συνυποβάλλοντας όλες τις σχετικές
λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων στήριξης.
Ο Υπουργός, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, έχει εξουσία να

Εξουσίες

6.

Υπουργού.

αποφασίζει, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, για τα θέματα
που καθορίζονται στα άρθρα 7 έως 11. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται
κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας και αφού η Κεντρική Τράπεζα
συμβουλευθεί προηγουμένως την αρμόδια εποπτική αρχή.

Όροι επί των

7.-(1) Σε περίπτωση λήψης ενός ή περισσοτέρων μέτρων στήριξης που

μέτρων στήριξης.

προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του άρθρου 4, ο Υπουργός,
κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να θέτει όρους τόσο στα
Ταμεία όσο και στα μέλη τους.
(2) Σε περίπτωση λήψης ενός ή περισσοτέρων μέτρων στήριξης που
προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ο
Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας δύναται,

Κεφ. 113.
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9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(I) του 1992
96(I) του 1992
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
151(I) του 2000
76(I) του 2001
70(I) του 2003
167(I) του 2003
92(I) του 2004
24(I) του 2005
129(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(Ι) του 2011.
41(Ι) του 2007

ανεξαρτήτως των

διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, του περί

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς
Νόμου, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου-
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47(Ι) του 2009.
144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009.

(α)

να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν
από μετοχές ή δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι μέτοχοι του
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού ως προς όλα ή
μερικά από τα θέματα, σε σχέση με τα οποία ασκούνται τα
δικαιώματα ψήφου:
Νοείται ότι, οι μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα πώλησης,
διάθεσης, μεταβίβασης ή με άλλο τρόπο αποξένωσης των μετοχών
που κατέχουν·

(β)

να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή
της

Επιτροπείας

οργανισμού

με

του
τη

επωφελούμενου

σύμφωνη

γνώμη

χρηματοοικονομικού
της

Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να καθορίζει τις
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμου, όπως και τους όρους του καταστατικού ή των
ειδικών κανονισμών του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού
οργανισμού που αφορούν συμβούλους ή μέλη Επιτροπείας, που
θα εφαρμόζονται επί των συμβούλων ή μελών της Επιτροπείας
που διορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το μέτρο στήριξης που
προβλέπεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 4, οι εξουσίες του Υπουργού δε θεωρείται
ότι

απορρέουν

ιδιοκτησιακή

από

δομή

τη

του

συμμετοχή

της

επωφελούμενου

Δημοκρατίας

στην

χρηματοοικονομικού

οργανισμού, αλλά απευθείας από τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου·
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(γ)

να θέτει στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οποιουσδήποτε
όρους

περιλαμβανομένων

περιορισμών

στη

διάθεση

χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αγορά ή στην επέκταση των
δραστηριοτήτων τους.
Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου,

του περί

Αύξηση του

8.

μετοχικού

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς

κεφαλαίου του
επωφελούμενου

Νόμου και του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και

χρηματοοικονομι-

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή

κού οργανισμού.

αντικαθίστανται και ανεξαρτήτως των όρων του καταστατικού ή των ειδικών
κανονισμών του χρηματοοικονομικού οργανισμού που ρυθμίζουν την αύξηση
κεφαλαίου του, ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας
δύναται, για σκοπούς λήψης του μέτρου στήριξης που προβλέπεται στην
υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 επί
χρηματοοικονομικού οργανισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί
Εταιρειών Νόμο ή σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, να
αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του επωφελούμενου
χρηματοοικονομικού οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται
επιτακτικοί λόγοι άμεσης παρέμβασης και η Δημοκρατία καλύπτει εξ
ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση:
Νοείται ότι, η τιμή έκδοσης των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου
προσδιορίζεται με βάση την αξία των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι του
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού, όπως αυτή αποτιμάται με
βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10.
Η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι του

Αποτίμηση της

9.

αξίας των

επωφελούμενου

μετοχών που
κατέχουν οι
μέτοχοι του
επωφελούμενου
χρηματοοικονομικού οργανισμού.

χρηματοοικονομικού

οργανισμού,

διενεργείται

από

ανεξάρτητο οίκο με διεθνή εμπειρία, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός με τη
σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη-
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(α)

ο

αντίκτυπος

από

τη

λήψη

των

μέτρων

στήριξης

που

προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4,
είτε αυτά έχουν ήδη ληφθεί είτε ενδέχεται να ληφθούν·
(β)

ο αντίκτυπος της στήριξης, την οποία ο επωφελούμενος
χρηματοοικονομικός οργανισμός δυνατό να λάβει από δημόσια
αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από αρχή χώρας
άλλης από τη Δημοκρατία ή από διεθνή ή υπερεθνικό οργανισμό.

Αποτίμηση αξίας

10.-(1) Για την αποτίμηση της αξίας μετοχών, οι οποίες αποτελούν

μετοχών που

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή

αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

μηχανισμό διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους
αυτούς

από

το

άρθρο

2

των

περί

Επενδυτικών

Υπηρεσιών

και

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, λαμβάνεται υπόψη η
τιμή με την οποία καταρτίζονται συναλλαγές επί των μετοχών ή σε σχέση με
αυτές, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αποσκοπούν στη στήριξη της
τιμής των μετοχών.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αποτιμώμενη αξία των
μετοχών δε δύναται να υπερβαίνει τη χαμηλότερη τιμή, στην οποία
εκτελέστηκε πράξη επί των μετοχών ή σε σχέση με αυτές, κατά το χρονικό
διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της έναρξης της εφαρμογής των
μέτρων στήριξης.
Έκθεση προς τη

11. Κατά τη διάρκεια της ισχύος των μέτρων στήριξης που λαμβάνονται

Βουλή των

βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός σε συνεργασία με

Αντιπροσώπων.

την Κεντρική Τράπεζα, καταθέτει κάθε μήνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων
ενημερωτική έκθεση αναφορικά με τις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό τομέα
και την υλοποίηση των μέτρων στήριξης.

Διαβίβαση

12.(1) Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διαβιβάζουν στην Κεντρική Τράπεζα

πληροφοριών.

οποιεσδήποτε πληροφορίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος.
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(2) Η Κεντρική Τράπεζα, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 37 του
Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές,
διαβιβάζουν το συντομότερο στο Υπουργείο Οικονομικών αναγκαίες κατά την
κρίση τους πληροφορίες, σε περίπτωση λήψης μέτρων στήριξης.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος Νόμου λαμβάνει γνώση πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως,
έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες
αυτές αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να μην τις
κοινοποιεί, παρά μόνο

στην έκταση που η κοινοποίησή τους κρίνεται

αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(4) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά την
εφαρμογή των
πληροφοριών

διατάξεων
αναφορικά

του παρόντος Νόμου
με

το

λογαριασμό

λαμβάνει

γνώση

συγκεκριμένου

πελάτη

χρηματοοικονομικού οργανισμού, να παρέχει, κοινοποιεί, αποκαλύπτει ή
χρησιμοποιεί διʼ ίδιον όφελος τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν η παροχή,
κοινοποίηση ή αποκάλυψη κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(5) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται στα εδάφια (3) και (4) διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε
περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2)
έτη ή με

χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ

(€10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές:
Νοείται ότι, προκειμένου περί δημόσιου υπαλλήλου, η παραβίαση
αυτή συνιστά επιπρόσθετα πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο επισύρει μέχρι και
την ποινή της απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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Η Κεντρική Τράπεζα, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές και οποιοσδήποτε

Ευθύνη

13.

Κεντρικής

σύμβουλος, μέλος της επιτροπής του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού

Τράπεζας,
αρμοδίων

οργανισμού, λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας ή των αρμοδίων εποπτικών

εποπτικών

αρχών, σε περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας

αρχών και

για διεκδίκηση αποζημιώσεων σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψής

λειτουργών

του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Κεντρικής

Υπουργείου

Τράπεζας ή των αρμοδίων εποπτικών αρχών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή

Οικονομικών

δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν υπέχει οποιασδήσποτε ευθύνης,
εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή
είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας:
Νοείται ότι, οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για τους λειτουργούς του
Υπουργείου Οικονομικών.

Έκδοση

14.-(1) Ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, και

διαταγμάτων.

αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένως τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση ή καλύτερη
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος άρθρου, διάταγμα

που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να προβλέπει
για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:
(α)

Τη διαδικασία παραχώρησης της κυβερνητικής στήριξης και τη
χρονική της διάρκεια·

(β)

τις προϋποθέσεις και τους όρους για την παραχώρηση της
κυβερνητικής στήριξης·

(γ)

το ύψος της προμήθειας που προβλέπεται στην παράγραφο (δ)
του άρθρου 5, και
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(δ)

τα όρια που πρέπει να τεθούν προς αποφυγήν της κατάχρησης
της κυβερνητικής στήριξης.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ισχύει για όσο
χρόνο καθορίζει ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας
και δύναται να προβλέπει σε σχέση με επωφελούμενο χρηματοοικονομικό
οργανισμό που έχει συσταθεί με βάση τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου
ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ότι τα χρέη αυτού, τα οποία
προκύπτουν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμα λόγω των μέτρων στήριξης,
εξαιρουμένων χρεών προς την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ή οποιαδήποτε εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (α)

δεν αποτελούν χρέη του εν λόγω οργανισμού για σκοπούς
εφαρμογής των άρθρων 211 και 212 του περί Εταιρειών Νόμου
και των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου,
νοουμένου ότι σε περίπτωση που μετά την έναρξη της στήριξης
επισυμβεί γεγονός ή παρέλθει ημερομηνία ή προθεσμία που θα
είχε ως αποτέλεσμα τα χρέη αυτά να προκύψουν ή να
καταστούν ληξιπρόθεσμα ανεξαρτήτως της στήριξης, τα εν
λόγω χρέη εφεξής θα αποτελούν χρέη του επωφελούμενου
χρηματοοικονομικού οργανισμού για σκοπούς εφαρμογής των
άρθρων 211 και 212 του περί Εταιρειών Νόμου και των
διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ή/και

(β)

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 298 του περί Εταιρειών Νόμου
και τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, δεν
καθίστανται αποδεχτά για επαλήθευση σε τυχόν εκκαθάριση
του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(4)
(iii)

Σε περίπτωση λήψης μέτρου στήριξης δυνάμει της υποπαραγράφου

της

παραγράφου

(α)

του

εδαφίου

(1)

του

άρθρου

4,

επί

19
χρηματοοικονομικού οργανισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο,
διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου και ισχύει για όσο
χρόνο καθορίζει ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας,
δύναται να προβλέπει ότι επί της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην
ιδιοκτησιακή δομή του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμου, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς
Νόμου καθώς και οποιουδήποτε άλλου Νόμου.
Ειδικές διατάξεις

15.(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των

για Συνεργατικά

διατάξεων της συνεργατικής νομοθεσίας και των ειδικών κανονισμών

Πιστωτικά
Ιδρύματα.

λειτουργίας των ΣΠΙ.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του εδαφίου
(1) του άρθρου 15 και του άρθρου 49 του περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για σκοπούς του παρόντος Νόμου.
(3) Για τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) (ΣΚΤ/ΚΦ)
και τα συνδεδεμένα με αυτή ΣΠΙ, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου
εφαρμόζονται ως ακολούθως :
(α) Για τη ΣΚΤ/ΚΦ, σε ατομική βάση,
(β) Για το σύνολο που αποτελείται από τη ΣΚΤ/ΚΦ και τα
συνδεδεμένα ΣΠΙ, σε συγκεντρωτική βάση:
Νοείται ότι, οι διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων
στήριξης, περιλαμβανομένης της απόκτησης από τη Δημοκρατία κεφαλαίου
και συμμετοχής στην Επιτροπεία του χρηματοοικονομικού οργανισμού,
εφαρμόζονται μόνο για τη ΣΚΤ/ΚΦ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α) και (β)
πιο πάνω:
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Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με την περίπτωση (β) πιο πάνω, η
ΣΚΤ/ΚΦ δύναται με βάση μεθοδολογία που εγκρίνεται από τον Έφορο της
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών να κατανείμει
στα συνδεδεμένα ΣΠΙ το κόστος που συνεπάγεται η παρεχόμενη, δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στήριξη:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η ΣΚΤ/ΚΦ, δύναται με βάση την οικεία
νομοθεσία να εκδίδει προς τα συνδεδεμένα ΣΠΙ γενικές ή ειδικές οδηγίες και
να παρακολουθεί την εφαρμογή τους για σκοπούς της εφαρμογής μέτρων
στήριξης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση λήψης του προβλεπόμενου
μέτρου στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 μέτρου, για
σκοπούς αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας ή της ρευστότητας του
ΣΚΤ/ΚΦ σε ενοποιημένη βάση, η οποία δύναται να επηρεάζεται δυσμενώς σε
σημαντικό βαθμό από έλλειμμα κεφαλαιακής επάρκειας ή ρευστότητας
συνδεδεμένου ΣΠΙ, η Επιτροπεία του ΣΚΤ/ΚΦ, κατόπιν διαβούλευσης με τον
Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
και

ανεξαρτήτως

οποιωνδήποτε

περί

του

αντιθέτου

διατάξεων

της

συνεργατικής νομοθεσίας, δύναται:
(i) Να παύσει ορισμένα ή όλα τα μέλη της Επιτροπείας ή άλλο
αξιωματούχο του εν λόγω ΣΠΙ· και να διορίσει, με τη συγκατάθεση
του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης, η οποία
παρέχεται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Κανονιστικής
Απόφασης της Επιτροπής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας
των Αξιωματούχων των ΣΠΙ, αντικαταστάτες·
(ii) να τερματίσει τη σύνδεση του εν λόγω ΣΠΙ με τον ΣΚΤ/ΚΦ και να
αποσύρει την εγγύησή του.
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(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3), εξαιρουμένης της τελευταίας επιφύλαξης,
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και σε σχέση με ΣΠΙ που δεν έχουν συνδεθεί με
τον ΣΚΤ/ΚΦ στις περιπτώσεις μέτρων στήριξης της ρευστότητας δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4) εφαρμόζονται και σε σχέση με
διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε
Νόμο θεσπίζεται προς εφαρμογή του, εκτός εάν ως προς την εφαρμογή του
εδαφίου (1) προβλέπεται διαφορετικά.

Εξουσίες

16. Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει–

Κεντρικής
Τράπεζας.

(α)
138(Ι) του 2002

τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει
των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

166(Ι) του 2003

Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου·

34(Ι) του 2007.

(β)

τις αρμοδιότητες και εξουσίες των αρμόδιων εποπτικών αρχών·
και

(γ)

την εξουσία των διαχειριστικών επιτροπών των Ταμείων να
καθορίζουν το ύψος της εισφοράς των μελών τους, στα πλαίσια
των οικείων κανονισμών λειτουργίας τους.

Έναρξη και λήξη

17. (1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής

της ισχύος του

του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 30η

παρόντος Νόμου.

Απριλίου 2012.
(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση
λήψης μέτρων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα εν λόγω
μέτρα θα συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ, μέχρις ότου αποφασισθεί
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ότι ενδείκνυται να τερματιστούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α)
του άρθρου 5.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.223-2011
ΤΙ/ΜΑΤ

