
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4480, 19.12.2014  Ν. 193(Ι)/2014 

193(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2012 

 

Προοίμιο. 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 176, 

27.6.2013,  

σ. 338∙ 

L 208,  

2.8.2013, σ. 73∙ 

L 173,  

12.6.2014,  

σ. 190. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα Άρθρα 3(1).1), 3), 7), 9), 14), 15), 19), 

20), 33), 34), 36), 37), 39), 40), 41) και 54), 4(1) και (3),  8, 28(1)-(2), 

29(1)-(4), 31(1)-(2), 50(1)-(5), 51(1)-(3), 56, 57(1)-(2), 58(1), 61(1)-(2), 

62, 63(1)-(2), 65(1)-(2), 67(1).α) και δ)-ιστ) και (2), 68(1)-(3), 70, 71(1) 

και (3), 74(1), 88(1)-(2), 91(1)-(11) και (13), 96, 97(1)-(2), 102(1), 114, 

126 και 151(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα 

πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ 

και 2006/49/ΕΚ», όπως διορθώθηκε και όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

144(Ι) του 2007 

106(Ι) του 2009 

141(I) του 2012 

154(I) του 2012. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Πρώτο (Ι): 

16.11.2007 

16.11.2012 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών 

Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 

Αγορών Νόμους του 2007 έως 2012 όπως διορθώθηκαν (που στη 

συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών 

Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 

2007 μέχρι 2014. 
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30.11.2012. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «αρχικό 

κεφάλαιο», «ελεγκτής», «έλεγχος», «θυγατρική 

επιχείρηση», «κράτος μέλος καταγωγής», «κράτος μέλος 

υποδοχής», «μητρική επιχείρηση», «πιστωτικό ίδρυμα» 

και «πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν» με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:   

   

    “«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει το αρχικό κεφάλαιο που 

αποτελείται μόνο από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχεία 

α) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

   

 

 

 Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

  «ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει, για το 

διορισμό του ως ελεγκτής εταιρείας, τα αναγκαία 

προσόντα και άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί 

Εταιρειών Νόμου και του περί Ελεγκτών και 

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου∙  
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2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012  

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 
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6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2014 

75(Ι) του 2014. 

 

42(Ι) του 2009 

163(Ι) του2013. 

   

   «έλεγχος» σημαίνει έλεγχο όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, 

παράγραφος 1, σημείο 37), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013∙ 

   

   «θυγατρική επιχείρηση» ή «θυγατρική» σημαίνει 

θυγατρική όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, 

σημείο 16), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

   

   «κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει κράτος μέλος 

προέλευσης όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, 

σημείο 43), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

   

   «κράτος μέλος υποδοχής» σημαίνει κράτος μέλος 

υποδοχής όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, 

σημείο 44), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

   

   «μητρική επιχείρηση» σημαίνει μητρική επιχείρηση όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 15), του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

   

   «πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

   

   «πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν» ή «μέλη 

διοικητικού συμβουλίου» σημαίνει τα μέλη του διοικητικού 
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συμβουλίου νομικού προσώπου”∙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αρμόδιες 

αρχές» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

   ««αρμόδια αρχή» σημαίνει αρμόδια αρχή όπως ορίζεται 

στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 40), του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013∙»· 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ειδική 

συμμετοχή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

   “«ειδική συμμετοχή» σημαίνει ειδική συμμετοχή όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 36), του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙”· 

   

  (δ) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «εταιρεία 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών»∙ 

   

  (ε) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

   “«ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει τα φυσικά 

πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυμα, 

και τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο 

διοικητικό συμβούλιο για την καθημερινή διοίκηση του 

ιδρύματος· 

   

   «αρχή ενοποιημένης εποπτείας»  σημαίνει την αρχή 

ενοποιημένης εποπτείας όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, 

παράγραφος 1, σημείο 41), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013∙ 
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   «διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο ενός 

ιδρύματος, το οποίο εξουσιοδοτείται να καθορίζει τη 

στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του 

ιδρύματος και το οποίο επιβλέπει και παρακολουθεί τη 

λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, και περιλαμβάνει τα 

πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του ιδρύματος· 

   

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε: L 331, 

15.12.2010,  

σ. 48. 

L 105, 

8.4.2014, σ.1 

  «ΕΑΑΕΣ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων που συστάθηκε με την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009 και την 

κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής», 

όπως εκάστοτε τροποποιείται. 

   

   «ΕΑΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που 

συστάθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010· 

   

   «ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 1, σημείο 3), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013· 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ:  L 331 

15.12.2010, 

  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σημαίνει την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
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σ. 12 

L 225, 

30.7.2014, 

σ. 1. 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 

Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 

2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Ιουλίου 2014· 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 176,   

27.6.2013,  

σ. 1∙ 

L 208,   

2.8.2013,  

σ. 68∙ 

L 321, 

30.11.2013,  

σ. 6∙ 

L 165, 

4.6.2014, σ. 31. 

  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις 

απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 

ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», 

όπως διορθώθηκε και όπως παρατάθηκε η ισχύς της από 

τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 

591/2014 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2014· 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 201,   

27.7.2012,  

σ. 1∙ 

L 173,   

12.6.2014,  

σ. 84. 

  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012» σημαίνει την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς 

αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής 

συναλλαγών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  15ης Μαΐου 2014· 
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   «κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ» σημαίνει τις κεντρικές 

τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών όπως ορίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, 

σημείο 45), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·   

   

   «μικτή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει 

μητρική επιχείρηση, που δεν είναι ρυθμιζόμενη οντότητα, 

η οποία μαζί με τις θυγατρικές της επιχειρήσεις, από τις 

οποίες μία τουλάχιστον είναι ρυθμιζόμενη οντότητα με 

έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με άλλες οντότητες, 

συνιστά χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών 

δραστηριοτήτων∙ 

   

   «Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη 

δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την 

προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 

2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ»· 

   

   «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών» σημαίνει χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, 

σημείο 86), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

   

   «χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει 

χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 20), του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013.”∙ 
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  (στ) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου 

«χρηματοπιστωτικός τομέας», της παραγράφου (ε) με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): 

   

   «(ε) μικτή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών.»∙ 

   

  (ζ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (3), (4) και (5): 

   

   «(3) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού 

περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή 

Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε 

διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

   

   (4) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο 

και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που 

τους αποδίδεται στον εν λόγω Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. 

   

 

 

  (5) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε 

υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο, τις 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες ή/και τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1287/2006 θεωρείται ότι στην εν λόγω 

υποχρέωση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και 

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθώς και όλες τις 

πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται δυνάμει 

οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων Κανονισμών.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

3.   Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη φράση «εποπτεύεται από την Επιτροπή». (έκτη και 

έβδομη γραμμή), της νέας φράσης «τον τρόπο συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 12 και 18Α.». 

  

Αντικατάσταση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Αρχικό Κεφάλαιο 

ΚΕΠΕΥ. 

10.-(1) ΚΕΠΕΥ, πέραν αυτής που προβλέπεται 

στο εδάφιο (2), οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο 

ύψους επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(€730.000). 

   

   (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), 

ΚΕΠΕΥ, η οποία δεν προβαίνει σε 

αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών μέσων για 

ίδιο λογαριασμό ούτε αναλαμβάνει την αναδοχή 

έκδοσης χρηματοοικονομικών μέσων με 

δέσμευση ανάληψης, αλλά κατέχει κεφάλαια ή 

τίτλους πελατών, και προσφέρει μία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες, 

οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν 

εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000):   

    

   (α) λήψη και διαβίβαση εντολών, 

επενδυτών αναφορικά με 

χρηματοοικονομικά μέσα∙  

    

   (β) εκτέλεση εντολών επενδυτών 

αναφορικά με χρηματοοικονομικά 

μέσα∙ 
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   (γ) διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων 

επενδυτών σε χρηματοοικονομικά 

μέσα. 

   

   (3) ΚΕΠΕΥ, η οποία εκτελεί εντολές για 

λογαριασμό επενδυτών με αντικείμενο 

χρηματοοικονομικά μέσα, επιτρέπεται να κατέχει 

τέτοια μέσα για ίδιο λογαριασμό, εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

   

   (α) Οι εν λόγω θέσεις προέκυψαν 

αποκλειστικά ως αποτέλεσμα της 

αδυναμίας της ΚΕΠΕΥ να καλύψει 

επακριβώς τις εντολές των επενδυτών∙   

    

   (β) η συνολική αγοραία αξία όλων των 

θέσεων δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε 

τοις εκατόν (15%) του αρχικού 

κεφαλαίου της ΚΕΠΕΥ∙   

    

   (γ) η ΚΕΠΕΥ πληροί τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στα Άρθρα 92 έως 95 και 

στο Τέταρτο Μέρος του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (δ) οι θέσεις αυτές προέκυψαν 

παρεμπιπτόντως, είναι προσωρινές και 

αυστηρά περιορισμένες στο χρόνο που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εν 

λόγω συναλλαγής. 

    

   (4) ΚΕΠΕΥ, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο 
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(2) επιτρέπεται να έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) όταν η 

επιχείρηση δεν έχει άδεια να κατέχει κεφάλαιο ή 

τίτλους πελατών, ούτε και να προβαίνει σε 

αγοραπωλησίες για ίδιο λογαριασμό ούτε να 

αναλαμβάνει την αναδοχή έκδοσης 

χρηματοοικονομικών μέσων ή με δέσμευση 

ανάληψης. 

    

   (5) Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα για την 

επένδυση ιδίων κεφαλαίων δε θεωρείται 

αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασμό για τους 

σκοπούς των εδαφίων (2) και (4). 

   

   (6) Για ΚΕΠΕΥ, η οποία εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 

2, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013,  η κάλυψη λαμβάνει μια από τις 

ακόλουθες μορφές:  

   

   (α) αρχικό κεφάλαιο ύψους πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (€50.000)∙   

    

   (β) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 

καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμη 

εγγύηση κατά της ευθύνης από 

επαγγελματική αμέλεια, για ποσό ύψους  

τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ 

(€1.000.000) ανά απαίτηση και 

συνολικά ενός εκατομμυρίου 
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πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(€1.500.000) κατ’ έτος για όλες τις 

απαιτήσεις∙   

    

   (γ) συνδυασμό αρχικού κεφαλαίου και 

ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης με 

τρόπο που να οδηγεί σε επίπεδο 

κάλυψης ισοδύναμο με τα αναφερόμενα 

στις παραγράφους  (α) ή (β). 

   

  

 

35(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2003 

165(Ι) του 2003 

69(Ι) του 2004 

70(Ι) του 2004 

136(Ι) του 2004 

152(Ι) του 2004 

153(Ι) του 2004 

240(Ι) του 2004 

17(Ι) του 2005 

26(Ι) του 2008 

105(Ι) του 2009 

50(Ι) του 2011 

132(Ι) του 2013. 

 (7) ΚΕΠΕΥ, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο 

(6) και η οποία είναι επίσης εγγεγραμμένη 

δυνάμει των διατάξεων του περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμου, οφείλει να συμμορφώνεται με 

τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 171 

του εν λόγω νόμου και να διαθέτει κάλυψη η 

οποία λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:  

   

   (α) αρχικό κεφάλαιο ύψους εικοσιπέντε 

χιλιάδων ευρώ (€25.000)∙   

    

   (β) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 

καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμη 

εγγύηση κατά της ευθύνης από 

επαγγελματική αμέλεια, για ποσό ύψους 

τουλάχιστον πεντακόσιων χιλιάδων 

ευρώ (€500.000) ανά απαίτηση και 

συνολικά επτακοσίων πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (€750.000) κατ’ έτος για όλες τις 

απαιτήσεις∙  

    

   (γ) συνδυασμό αρχικού κεφαλαίου και 

ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης με 

τρόπο που να οδηγεί σε επίπεδο 

κάλυψης ισοδύναμο με τα αναφερόμενα 

στις παραγράφους (α) ή (β).». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 12  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  (α) Με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του 

εδαφίου (1) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

   

   «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να πληρούν 

πάντοτε εχέγγυα ήθους και εντιμότητας και να διαθέτουν 

επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Η συνολική σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου πρέπει να αποτυπώνει ένα επαρκές ευρύ 

φάσμα εμπειριών. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

οφείλουν τα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα 

εδάφια (4) έως (10)»∙ 

  

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), των 
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ακόλουθων νέων εδαφίων: 

    

   «(4) Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να 

αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 

τους στην ΚΕΠΕΥ.  

    

    (5) Για τον αριθμό των θέσεων σε διοικητικά συμβούλια 

που δύναται ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου να 

κατέχει, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και η 

φύση, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ.  Εξαιρουμένης της 

περίπτωσης κατά την οποία εκπροσωπούν τη Δημοκρατία, 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ, η οποία 

είναι σημαντική από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής 

οργάνωσης και φύσης, έκτασης και πολυπλοκότητας των 

δραστηριοτήτων της, απαγορεύεται να κατέχουν 

περισσότερων του ενός εκ των ακόλουθων συνδυασμών 

θέσεων σε διοικητικά συμβούλια ταυτόχρονα:   

    

    (α) μία θέση εκτελεστικού μέλους διοικητικού 

συμβουλίου και δύο θέσεις μη εκτελεστικού 

μέλους διοικητικού συμβουλίου∙  

     

    (β) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους 

διοικητικού συμβουλίου. 

    

    (6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), τα ακόλουθα 

υπολογίζονται ως μία θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου:  

     

    (α) θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 

μέλους διοικητικού συμβουλίου που 

κατέχονται εντός του ιδίου ομίλου∙  
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    (β) θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 

μέλους διοικητικού συμβουλίου που 

κατέχονται σε - 

      

     (i) ιδρύματα που είναι μέλη του ίδιου 

θεσμικού συστήματος προστασίας, 

νοουμένου ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του Άρθρου 108, 

παράγραφος 7, του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή  

 
(ii) επιχειρήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων μη 

χρηματοοικονομικών οντοτήτων) 

στις οποίες η ΚΕΠΕΥ κατέχει ειδική 

συμμετοχή.  

    

    (7) Οι θέσεις μέλους διοικητικού συμβουλίου σε 

οργανισμούς που δεν επιδιώκουν πρωτίστως εμπορικούς 

στόχους δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 

εδαφίου (5).  

    

    (8) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου να διατηρούν μια πρόσθετη θέση 

μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου. Η 

Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την ΕΑΤ για τέτοιες άδειες. 

    

    (9) Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να κατέχει συνολικά 

επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία ώστε να μπορεί 

να κατανοήσει τις δραστηριότητες της ΚΕΠΕΥ, 

συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων.  
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    (10)  Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου οφείλει να 

ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη 

βούληση, ώστε να αξιολογεί αποτελεσματικά και να θέτει 

υπό αμφισβήτηση όπου απαιτείται τις αποφάσεις των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών και να επιβλέπει και να 

παρακολουθεί αποτελεσματικά τη λήψη των αποφάσεων 

από τη διοίκηση.  

    

    (11) Η ΚΕΠΕΥ αφιερώνει επαρκείς ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους για τη μύηση και εκπαίδευση των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου.  

    

    (12) Η ΚΕΠΕΥ και η αντίστοιχη επιτροπή 

υποψηφιοτήτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α(2), 

οφείλουν να διασφαλίζουν ένα ευρύ φάσμα προσόντων και 

ικανοτήτων κατά την πρόσληψη μελών στο διοικητικό 

συμβούλιο και να εφαρμόζουν προς το σκοπό αυτό μια 

πολιτική που να προωθεί την ύπαρξη ποικιλομορφίας στο 

διοικητικό συμβούλιο.  

    

    (13) Η Επιτροπή συλλέγει τις πληροφορίες που 

κοινοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 435, παράγραφος 2, 

στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις 

χρησιμοποιεί για τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών 

ύπαρξης ποικιλομορφίας και παρέχει αυτές τις 

πληροφορίες στην ΕΑΤ. 

    

    (14) Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά με 

την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό 

συμβούλιο όπως προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο.». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 18  

του βασικού 

νόμου. 

6.  Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου περιλαμβανομένων 

κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και» (πέμπτη έως 

έβδομη γραμμή), με την φράση «επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου και 

υγιείς πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που να συνάδουν με τις 

αρχές της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, καθώς και 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς». 

  

Προσθήκη του 

νέου άρθρου 18Α 

στο βασικό νόμο. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως  μετά 

το άρθρο 18, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Ρυθμίσεις 

διακυβέρνησης. 

18Α.-(1)(α) Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει, 

επιβλέπει και λογοδοτεί αναφορικά με την 

υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή 

διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, περιλαμβανομένου του 

διαχωρισμού αρμοδιοτήτων στον οργανισμό και 

της παρεμπόδισης συγκρούσεων συμφερόντων.  

   

   (β) Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), συμμορφώνονται με 

τις εξής αρχές:  

    

   (i) το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 

έχει τη γενική ευθύνη της ΚΕΠΕΥ 

και να εγκρίνει και να επιβλέπει την 

υλοποίηση των στρατηγικών της 

στόχων, της στρατηγικής 

αντιμετώπισης κινδύνου και της 
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εσωτερικής διακυβέρνησης της 

ΚΕΠΕΥ, 

(ii) το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 

διασφαλίζει την ακεραιότητα των 

συστημάτων λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, 

περιλαμβανομένων των 

χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών ελέγχων και της 

συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και 

τα συναφή πρότυπα, 

 
(iii) το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 

επιβλέπει τη διαδικασία 

δημοσιοποιήσεων και 

ανακοινώσεων, 

 
(iv) το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 

είναι υπεύθυνο για την 

αποτελεσματική επίβλεψη των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών, 

 
(v) ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ δεν 

επιτρέπει να ασκεί ταυτόχρονα 

καθήκοντα διευθύνοντος 

συμβούλου στην ίδια ΚΕΠΕΥ, εκτός 

εάν αυτό είναι δικαιολογημένο από 

την ΚΕΠΕΥ και εγκεκριμένο από την 

Επιτροπή.  

   

   (γ) Το διοικητικό συμβούλιο 

παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την 
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αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων 

διακυβέρνησης της ΚΕΠΕΥ και προβαίνει στις 

δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν 

αδυναμιών. 

   

   (2)(α) ΚΕΠΕΥ, η οποία είναι σημαντική 

από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης 

και φύσης, έκτασης και πολυπλοκότητας των 

δραστηριοτήτων της, οφείλει να θεσπίζει 

επιτροπή υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν ασκούν 

καμία εκτελεστική λειτουργία στην ΚΕΠΕΥ.  

   

    (β) Η επιτροπή υποψηφιοτήτων -  

   

   (α) εντοπίζει και προτείνει, για 

έγκριση από το διοικητικό 

συμβούλιο ή προς έγκριση 

από τη γενική συνέλευση, 

υποψηφίους για τις κενές 

θέσεις του διοικητικού 

συμβουλίου, αξιολογεί το 

συνδυασμό γνώσεων, 

ικανοτήτων, ποικιλότητας και 

εμπειρίας του διοικητικού 

συμβουλίου, συντάσσει 

περιγραφή των ρόλων και των 

ικανοτήτων για ένα 

συγκεκριμένο διορισμό, και 

υπολογίζει το χρόνο που 

αναμένεται να αφιερωθεί σε 

αυτή τη θέση∙  
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   (β) αποφασίζει ως προς τον 

καθορισμό στόχου για την 

εκπροσώπηση του ανεπαρκώς 

εκπροσωπούμενου φύλου στο 

διοικητικό συμβούλιο και 

ετοιμάζει πολιτική για το πως 

θα αυξηθεί ο αριθμός των 

προσώπων του ανεπαρκώς 

εκπροσωπούμενου φύλου στο 

διοικητικό συμβούλιο 

προκειμένου να υλοποιηθεί ο 

στόχος αυτός∙ ο στόχος, η 

πολιτική και η εφαρμογή τους 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με 

το Άρθρο 435, παράγραφος 2, 

στοιχείο γ), του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013.  

    

   (γ) εκτιμά, κατά περιόδους και 

τουλάχιστον ετησίως, τη δομή, 

το μέγεθος, τη σύνθεση και την 

απόδοση του διοικητικού 

συμβουλίου και απευθύνει 

συστάσεις στο διοικητικό 

συμβούλιο σχετικά με τυχόν 

αλλαγές∙  

    

   (δ) εκτιμά, περιοδικά και 

τουλάχιστον ετησίως, τις 

γνώσεις, τις ικανότητες και την 

εμπειρία μεμονωμένων μελών 
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του διοικητικού συμβουλίου και 

του διοικητικού συμβουλίου ως 

συνόλου, και υποβάλλει 

σχετικές αναφορές στο 

διοικητικό συμβούλιο∙ 

    

   (ε) επανεξετάζει περιοδικά την 

πολιτική που εφαρμόζει το 

διοικητικό συμβούλιο για την 

επιλογή και το διορισμό 

ανώτερων διοικητικών 

στελεχών και κάνει συστάσεις 

στο διοικητικό συμβούλιο∙ 

    

   (στ) κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει 

υπόψη της, στο βαθμό που 

είναι δυνατόν και σε διαρκή 

βάση, την ανάγκη να 

διασφαλιστεί ότι η λήψη 

αποφάσεων από το διοικητικό 

συμβούλιο δεν κυριαρχείται 

από ένα άτομο ή μικρή ομάδα 

ατόμων κατά τρόπο που θίγει 

τα συμφέροντα της ΚΕΠΕΥ ως 

σύνολο∙  

    

   (ζ) επιτρέπεται να χρησιμοποιεί 

οποιοδήποτε είδος πόρων 

κρίνει κατάλληλο, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εξωτερικών συμβούλων, και να 
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λαμβάνει τη δέουσα 

χρηματοδότηση προς τον 

σκοπό αυτό.  

    

   (3) Το εδάφιο (2) δεν εφαρμόζεται σε 

περίπτωση που, βάσει του κυπριακού δικαίου, το 

διοικητικό συμβούλιο δεν έχει οποιαδήποτε 

αρμοδιότητα επί της διαδικασίας επιλογής και 

διορισμού οποιουδήποτε εκ των μελών του.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 67  

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

του εδαφίου (3). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 69 του 

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

του εδαφίου (4). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 70 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο:  

    

   «(1) Η Επιτροπή εξετάζει τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις 

διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζει η 

ΚΕΠΕΥ προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του 

παρόντος Μέρους και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 και αξιολογεί-  
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    (α) τους κινδύνους τους οποίους η ΚΕΠΕΥ έχει 

αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει, 

     

    (β) τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το 

χρηματοοικονομικό σύστημα εξ αιτίας της 

ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη τον 

προσδιορισμό και τη μέτρηση του 

συστημικού κινδύνου δυνάμει του Άρθρου 

23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, ή, 

αναλόγως, των συστάσεων του ΕΣΣΚ, και 

     

    (γ) κινδύνους που εντοπίζονται κατά την 

προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα 

και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος. 

    

    Το εύρος της προαναφερόμενης εξέτασης και της 

αξιολόγησης καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013 και συναφούς οδηγίας που εκδίδεται 

δυνάμει του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου.»∙ 

   

  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

   «(4) Η Επιτροπή απαιτεί από ΚΕΠΕΥ να λάβει 

απαραίτητα μέτρα, σε πρώϊμο στάδιο, για αντιμετώπιση 

προβλημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

    

   (α) όταν η ΚΕΠΕΥ δεν πληροί τις απαιτήσεις είτε του 

παρόντος Μέρους είτε των άρθρων 10, 12, 18(2)(στ) ή 

18Α του παρόντος Νόμου είτε του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 
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575/2013∙  

    

   (β) όταν η Επιτροπή έχει στοιχεία ότι η ΚΕΠΕΥ ενδέχεται 

να μην πληροί τις απαιτήσεις είτε του παρόντος Μέρους 

είτε των άρθρων 10, 12, 18(2)(στ) ή 18Α του παρόντος 

Νόμου είτε του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013, εντός 

των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.». 

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου 72Α  

στο βασικό  

νόμο. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 72, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Χρηματοδοτικές 

εταιρείες 

συμμετοχών και 

μικτές 

χρηματοδοτικές 

εταιρείες 

συμμετοχών. 

72Α.-(1) Οι χρηματοδοτικές εταιρείες 

συμμετοχών και οι μικτές χρηματοδοτικές 

εταιρείες συμμετοχών, που εμπίπτουν στην 

εποπτεία της Επιτροπής, οφείλουν να 

συμμορφώνονται με το παρόν Μέρος, με τα 

άρθρα 10, 12, 18(2)(στ) και 18 (όπου 

εφαρμόζονται), και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

575/2013.  

   

   (2) Οι χρηματοδοτικές εταιρείες 

συμμετοχών και οι μικτές χρηματοδοτικές 

εταιρείες συμμετοχών οφείλουν να παρέχουν 

στην Επιτροπή κάθε αιτούμενη πληροφορία για 

σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσής τους με τις 

νομικές διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1).». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 73 του 

12. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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βασικού νόμου 

   
  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

   «(στ)  τις προϋποθέσεις ενοποιημένης εποπτείας, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 71, τις εξουσίες και αρμοδιότητες 

της Επιτροπής στις περιπτώσεις όπου καθορίζεται ως η 

αρχή για την άσκηση ενοποιημένης εποπτείας, καθώς και 

όλα τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 

εξετάζοντάς τα σε ενοποιημένη βάση.»∙ 

   

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (η) των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (η1) και (η2): 

   

   «(η1)  τις προϋποθέσεις εποπτείας και τις υποχρεώσεις των 

χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών 

χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, καθώς και τις 

εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής κατά την άσκηση 

εποπτείας τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72Α∙  

   

   (η2) τα εποπτικά μέτρα που η Επιτροπή δύναται να λάβει ή 

επιβάλει κατά την εφαρμογή του άρθρου 70(4)∙». 

  

Αντικατάσταση του 

άρθρου 74  

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 74 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 

   

 «Διοικητικό 

πρόστιμο  

και άλλες  

74.-(1)  Σε περίπτωση που ΚΕΠΕΥ παραβαίνει τις 

διατάξεις του παρόντος Μέρους καθώς και των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, η Επιτροπή 
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διοικητικές 

κυρώσεις. 

δύναται, σταθμίζοντας κατά την απόλυτη της κρίση, 

τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλει διοικητικό 

πρόστιμο ή άλλες διοικητικές κυρώσεις 

περιλαμβανομένων των ακόλουθων: 

   

   (α) ανάκληση ή αναστολή άδειας 

λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ κατά τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 25 και 26, 

αντίστοιχα∙ 

    

   (β) δημόσια ανακοίνωση η οποία αναφέρει 

την ΚΕΠΕΥ, το υπεύθυνο φυσικό 

πρόσωπο και τη φύση της παράβασης∙ 

    

   (γ) διαταγή προς την ΚΕΠΕΥ ή υπεύθυνο 

φυσικό πρόσωπο για παύση της 

παράνομης συμπεριφοράς και για μη 

επανάληψη της στο μέλλον∙  

    

   (δ) χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (2), 

προσωρινή απαγόρευση μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου ή άλλου 

υπαίτιου φυσικού προσώπου να ασκεί 

οποιαδήποτε καθήκοντα στην ΚΕΠΕΥ∙ 

    

   (ε) διοικητικό πρόστιμο στην ίδια την 

ΚΕΠΕΥ ύψους έως το δέκα τοις εκατό 

(10%) του συνολικού καθαρού κύκλου 

εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 

ακαθάριστου εισοδήματος που 

συνίσταται από εισπρακτέους τόκους 

και παρόμοια έσοδα, έσοδα από 
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μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής 

ή σταθερής απόδοσης και εισπρακτέες 

προμήθειες ή αμοιβές, σύμφωνα με το 

Άρθρο 316 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος∙ σε περίπτωση που η 

ΚΕΠΕΥ είναι θυγατρική μητρικής 

επιχείρησης, το σχετικό ακαθάριστο 

εισόδημα είναι το ακαθάριστο εισόδημα 

που προκύπτει από τις ενοποιημένες 

καταστάσεις της τελικής μητρικής 

επιχείρησης, κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος∙ 

    

   (στ)  διοικητικό πρόστιμο σε φυσικό 

πρόσωπο μέχρι και πέντε εκατομμύρια 

ευρώ (€5.000.000)∙ 

    

   (ζ) διοικητικό πρόστιμο μέχρι και το 

διπλάσιο του ποσού των κερδών που 

αποκτήθηκαν ή των ζημιών που 

αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, 

όπου μπορούν να 

συγκεκριμενοποιηθούν.  

    

   (2) Χωρίς επηρεασμό άλλων διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, το παρόν άρθρο ισχύει 

τουλάχιστον όταν συμβαίνει οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

   

   (α) η ΚΕΠΕΥ απέκτησε την άδεια 

λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με 
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οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο∙ 

    

   (β) η ΚΕΠΕΥ δεν έχει θεσπίσει το πλαίσιο 

διακυβέρνησης που απαιτείται από το 

άρθρο 18(2)(ε) και από συναφή οδηγία 

που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 20∙  

    

   (γ) η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή 

παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς 

πληροφορίες σχετικά με τη 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση 

ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων 

κεφαλαίων του Άρθρου 92 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στην 

Επιτροπή, κατά παράβαση του Άρθρου 

99, παράγραφος 1, του εν λόγω 

Κανονισμού∙ 

    

   (δ) η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή 

παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς 

πληροφορίες στην Επιτροπή σε σχέση 

με τα στοιχεία του Άρθρου 101 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (ε) η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή 

παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς 

πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά 

με ένα μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα, 

κατά παράβαση του άρθρου 394, 

παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013∙ 
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   (στ) η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή 

παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς 

πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά 

με τη ρευστότητά της, κατά παράβαση 

του Άρθρου 415, παράγραφοι 1 και 2, 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (ζ) η ΚΕΠΕΥ δεν αναφέρει πληροφορίες ή 

παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς 

πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με 

το δείκτη μόχλευσης κατά παράβαση 

του Άρθρου 430, παράγραφος 1, του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (η) η ΚΕΠΕΥ κατά τρόπο 

επαναλαμβανόμενο ή επίμονο δε δια-

τηρεί ρευστά διαθέσιμα, κατά 

παράβαση του Άρθρου 412 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (θ) η ΚΕΠΕΥ παρουσιάζει χρηματοδοτικό 

άνοιγμα πέραν των ορίων που θέτει το 

Άρθρο 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013∙ 

    

   (ι)  η ΚΕΠΕΥ είναι εκτεθειμένη στον 

πιστωτικό κίνδυνο μιας θέσης 

τιτλοποίησης και δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 405 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (ια) η ΚΕΠΕΥ δεν παρέχει πληροφορίες ή 
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παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς 

πληροφορίες, κατά παράβαση του 

Άρθρου 431, παράγραφοι 1, 2 και 3, ή 

του Άρθρου 451, παράγραφος 1, του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (ιβ) η ΚΕΠΕΥ καταβάλλει πληρωμές σε 

κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται 

στα ίδια κεφάλαια της, κατά παράβαση 

οδηγίας της Επιτροπής που μεταφέρει 

το Άρθρο 141 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ 

ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

Άρθρα 28, 51 ή 63 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαγορεύουν τις 

εν λόγω πληρωμές σε κατόχους μέσων 

που περιλαμβάνονται στα ίδια 

κεφάλαια∙ 

    

  

188(Ι) του 2007 

58(Ι) του 2010 

80(Ι) του 2012 

192(Ι) του 2012 

101(Ι) του 2013. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

26.11.2012. 

 (ιγ) η ΚΕΠΕΥ κηρύχθηκε υπεύθυνη για 

σοβαρές παραβάσεις του περί 

Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 

ή/και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-2008 

του 2012 για την Παρεμπόδιση 

Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας∙ 

    
   (ιδ) η ΚΕΠΕΥ επιτρέπει σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα που δεν 
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συμμορφώνονται με το Άρθρο 91 της 

Οδηγίας 2013/36/ΕΚ να καταστούν ή να 

παραμείνουν μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου της. 

   

   (3) Σε περίπτωση που αναφερόμενη στο 

άρθρο 72Α εταιρεία παραβαίνει τις διατάξεις του 

παρόντος Μέρους καθώς και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων οδηγιών, ή υπεύθυνο διευθυντικό 

στέλεχος ή μέλος του διοικητικού της συμβουλίου 

παραβαίνει ή φέρει ευθύνη για τις πιο πάνω 

παραβάσεις, υπόκεινται στα διοικητικά πρόστιμα και 

λοιπές διοικητικές κυρώσεις του εδαφίου (1), όπου 

αυτά εφαρμόζονται.  

   

   (4)(α) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στο 

διαδικτυακό της τόπο οποιοδήποτε διοικητικό 

πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση που επιβάλλει 

για παραβάσεις είτε του παρόντος Μέρους είτε των 

άρθρων 10, 12, 18(2)(στ), 18Α του παρόντος Νόμου 

είτε του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 

περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον 

τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα 

του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο 

επιβάλλεται το πρόστιμο, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση μετά την ενημέρωση του εν λόγω 

προσώπου σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις. 

   

  (β) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο ή 

άλλη διοικητική κύρωση της Επιτροπής ανακληθεί 

από την ίδια ή ακυρωθεί από αρμόδιο δικαστήριο 

βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, η 
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Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

δημοσιεύει σχετικές πληροφορίες στο διαδικτυακό 

της τόπο. 

   

   (5) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί διοικητικό 

πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση σε ανώνυμη 

βάση, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

   

   (α) Όταν διοικητικό πρόστιμο ή άλλη 

διοικητική κύρωση επιβάλλεται σε 

φυσικό πρόσωπο και, μετά από 

υποχρεωτική προηγούμενη αξιολόγηση 

κρίνεται ότι η δημοσιοποίηση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 

ήταν δυσανάλογη∙  

    

   (β) όταν η δημοσιοποίηση θέτει σε κίνδυνο 

τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

τομέα ή εκκρεμούσα ποινική έρευνα∙ 

    

   (γ) όταν η δημοσιοποίηση προξενεί, στο 

βαθμό που αυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί, δυσανάλογη ζημιά στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα.  

    

   Εναλλακτικά, όταν οι περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο παρόν εδάφιο είναι πιθανόν να 

εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 

δημοσιοποίηση δύναται να αναβληθεί για το εν λόγω 

χρονικό διάστημα.   
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   (6) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες 

που δημοσιεύονται δυνάμει των εδαφίων (4) και (5) 

παραμένουν στο διαδικτυακό της τόπο για 

τουλάχιστον πέντε έτη.  Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της 

Επιτροπής μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, 

σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   

   

   (7) Κατά τον καθορισμό του είδους των 

διοικητικών προστίμων ή άλλων διοικητικών 

κυρώσεων και του ύψους των διοικητικών 

προστίμων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες 

τις σχετικές περιστάσεις, περιλαμβανόμενων, όπου 

αρμόζει, τα ακόλουθα:   

    

   (α) Τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 

παράβασης∙  

    

   (β) το βαθμό ευθύνης του φυσικού ή 

νομικού προσώπου, που είναι 

υπεύθυνο για την παράβαση∙∙ 

    

   (γ) την οικονομική ευρωστία του φυσικού 

ή νομικού προσώπου, που είναι 

υπεύθυνο για την παράβαση, όπως 

προκύπτει για παράδειγμα από το 

συνολικό κύκλο εργασιών του νομικού 

προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα 

του φυσικού προσώπου∙ 

    

   (δ) τη σημαντικότητα των κερδών που 
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αποκτήθηκαν ή των ζημιών που 

αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την 

παράβαση, στο βαθμό που μπορούν 

να προσδιοριστούν∙   

    

   (ε) τις ζημίες σε τρίτους που προκλήθηκαν 

από την παράβαση, στο βαθμό που 

μπορούν να προσδιοριστούν∙   

    

   (στ) το βαθμό συνεργασίας του φυσικού ή 

νομικού προσώπο, που είναι 

υπεύθυνο για την παράβαση, με την 

Επιτροπή∙   

    

   (ζ) προηγούμενες παραβάσεις του 

φυσικού ή νομικού προσώπου, που 

είναι υπεύθυνο για την παράβαση∙   

    

   (η) τυχόν πιθανές συστημικές συνέπειες 

της παράβασης.». 

  

Τροποποίηση 

 του άρθρου 115 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 115 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (3), της ακόλουθης νέας πρότασης: 

  

  «Η αναφορά διενεργείται ταυτόχρονα στο διοικητικό συμβούλιο 

της ΚΕΠΕΥ, εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για το 

αντίθετο.». 

  

Τροποποίηση του 15. Το άρθρο 126 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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άρθρου 126 του 

βασικού νόμου. 

αναρίθμηση του εδαφίου (1) σε παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και με 

την αμέσως μετά προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 

  

 «(β) Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που 

προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2013, αναφορικά 

με ΚΕΠΕΥ και τις εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 72Α του 

παρόντος Νόμου.». 

  

Προσθήκη στο 

βασικό νόμο  

των νέων  

άρθρων 131Α  

και 131Β. 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 131, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

   
 «Συνεργασία 

αναφορικά με την 

εποπτεία 

ιδρυμάτων. 

131Α.-(1) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 

συνεργάζονται στενά με  τις αρμόδιες αρχές των 

εμπλεκόμενων κρατών μελών με στόχο την 

εποπτεία των δραστηριοτήτων ιδρυμάτων που 

λειτουργούν, ιδίως μέσω υποκαταστήματος, σε 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εκτός του 

κράτους μέλους καταγωγής τους. Οι αρμόδιες 

αρχές της Δημοκρατίας ανταλλάσσουν μαζί με τις 

εν λόγω αρχές όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς αυτών των ιδρυμάτων και οι οποίες 

μπορούν να διευκολύνουν την άσκηση εποπτείας 

και την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης 

άδειας λειτουργίας, καθώς και όλες τις 

πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν την 

παρακολούθηση των ιδρυμάτων, ιδίως όσον 

αφορά τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την 
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εγγύηση των καταθέσεων, τον περιορισμό των 

μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, άλλους 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το 

συστημικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύει το 

ίδρυμα, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και 

τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.   

   

    (2) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής, κοινοποιούν πάραυτα στις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής 

κάθε πληροφορία ή διαπίστωση που αφορά την 

εποπτεία ρευστότητας σύμφωνα με το έκτο μέρος 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και 

σύμφωνα με την ενοποιημένη εποπτεία κατά το 

άρθρο 71 του παρόντος Νόμου και τα 

προβλεπόμενα σε οδηγίες της Επιτροπής δυνάμει 

του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου, των 

δραστηριοτήτων που ασκεί το ίδρυμα μέσω των 

υποκαταστημάτων του, στο βαθμό που οι 

πληροφορίες και οι διαπιστώσεις αυτές είναι 

σχετικές με την προστασία των καταθετών ή των 

επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής.   

   

    (3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, 

όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος 

καταγωγής, ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες 

αρχές όλων των κρατών μελών υποδοχής όταν 

προκύπτει ή αναμένεται ευλόγως να προκύψει 

κρίση ρευστότητας. Η ενημέρωση αυτή 

περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίου ανάκαμψης 

καθώς και πιθανά προληπτικά εποπτικά μέτρα 
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που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο. 

   

    (4)(α) Οι αρμόδιες αρχές της 

Δημοκρατίας, όταν η Δημοκρατία 

είναι κράτος μέλος καταγωγής, 

κοινοποιούν και εξηγούν στις 

αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής, εφόσον τους 

ζητηθεί, με ποιον τρόπο λήφθηκαν 

υπόψη οι πληροφορίες και οι 

διαπιστώσεις που τους 

κοινοποιήθηκαν από αυτές. 

   

    (β) Όταν, μετά την κοινοποίηση 

πληροφοριών και διαπιστώσεων σε 

αυτές κατά το Άρθρο 50, 

παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, της 

Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες 

αρχές της Δημοκρατίας, όταν η 

Δημοκρατία είναι κράτος μέλος 

υποδοχής, συνεχίζουν να θεωρούν 

ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής δεν έχουν λάβει 

κατάλληλα μέτρα, δύνανται, αφού 

πρώτα ενημερώσουν τις αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής και την ΕΑΤ, να λάβουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

προληφθούν περαιτέρω 

παραβάσεις ούτως ώστε να 

προστατευθούν τα συμφέροντα 

των καταθετών, των επενδυτών και 
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άλλων στους οποίους παρέχονται 

υπηρεσίες ή να προστατευθεί η 

σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος.   

   

   (γ) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες 

αρχές της Δημοκρατίας, όταν η 

Δημοκρατία είναι κράτος μέλος 

καταγωγής, διαφωνούν με τα μέτρα 

που πρόκειται να ληφθούν από τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής κατά το Άρθρο 

50, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, 

της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ δύνανται 

να παραπέμψουν το ζήτημα στην 

ΕΑΤ και να ζητήσουν τη συνδρομή 

της σύμφωνα με το Άρθρο 19 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.   

   

   (5) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 

δύνανται να παραπέμπουν στην ΕΑΤ 

καταστάσεις στις οποίες ένα αίτημα συνεργασίας 

και ιδίως ένα αίτημα για ανταλλαγή πληροφοριών 

έχει απορριφθεί ή δεν έχει διεκπεραιωθεί εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

   

 Σημαντικά 

υποκαταστήματα. 

131Β.-(1) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα στην 

αρχή ενοποιημένης εποπτείας, στις περιπτώσεις 

που εφαρμόζεται το Άρθρο 112, παράγραφος 1, 

της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή στις αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους καταγωγής, ώστε να 
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θεωρηθεί σημαντικό υποκατάστημα ιδρύματος, 

εξαιρουμένων των επιχειρήσεων επενδύσεων 

που υπόκεινται στο Άρθρο 95 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013.  

   

   (2) Στο αίτημα του εδαφίου (1) εκτίθενται 

οι λόγοι για τους οποίους το υποκατάστημα 

πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό, με ιδιαίτερη 

αναφορά στα εξής:  

   

   (α) στο κατά πόσο το μερίδιο αγοράς του 

υποκαταστήματος ως προς τις 

καταθέσεις υπερβαίνει το δύο τοις εκατό 

(2%) στο κράτος μέλος υποδοχής∙ 

    

   (β) στον πιθανό αντίκτυπο από την 

αναστολή ή την παύση της λειτουργίας 

του υποκαταστήματος στη συστημική 

ρευστότητα και τα συστήματα 

πληρωμών, διακανονισμού και 

εκκαθάρισης στο κράτος μέλος 

υποδοχής∙ 

    

   (γ) στο μέγεθος και τη σημασία του 

υποκαταστήματος ως προς τον αριθμό 

των πελατών στο πλαίσιο του 

τραπεζικού ή χρηματοοικονομικού 

συστήματος του κράτους μέλους 

υποδοχής. 

   

   (3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής και, 
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όπου εφαρμόζεται το Άρθρο 112, παράγραφος 1, 

της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η αρχή ενοποιημένης 

εποπτείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να καταλήξουν σε κοινή 

απόφαση ως προς το χαρακτηρισμό ενός 

υποκαταστήματος ως σημαντικού.   

   

   Εάν δεν επιτευχθεί κοινή απόφαση εντός 

δύο (2) μηνών από τη λήψη του αιτήματος του 

εδαφίου (1), οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής λαμβάνουν οι ίδιες απόφαση 

εντός νέας προθεσμίας δύο (2) μηνών κατά πόσο 

το υποκατάστημα είναι σημαντικό.  Κατά τη λήψη 

της απόφασής τους, οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνουν υπόψη 

τυχόν απόψεις και επιφυλάξεις της αρχής 

ενοποιημένης εποπτείας ή των αρμόδιων αρχών 

του κράτους μέλους καταγωγής. 

   

   (4) Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 

εδάφιο (3) καταγράφονται σε έγγραφο που 

περιέχει την πλήρη αιτιολογία και διαβιβάζονται 

στις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, οι οποίες τις 

αναγνωρίζουν και τις εφαρμόζουν.  

   

   (5) Ο χαρακτηρισμός ενός υποκαταστήματος 

ως σημαντικού δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και 

τις αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών που έχουν 

οριστεί ως τέτοιες δυνάμει της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ. 

   

   (6) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
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καταγωγής διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής, όπου είναι 

εγκατεστημένο σημαντικό υποκατάστημα, τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 117, 

παράγραφος 1, στοιχεία γ) και δ), της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ και εκτελούν τις εργασίες που 

αναφέρονται στο Άρθρο 112, παράγραφος 1, 

στοιχείο γ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής. 

   

   (7) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους καταγωγής αντιληφθεί 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατά το Άρθρο 

114, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, 

ειδοποιεί αμελλητί τις αρχές που προβλέπονται 

στα Άρθρα 58, παράγραφος 4, και 59, 

παράγραφος 1, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.  

   

   (8) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής όπου είναι 

εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα, τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνων των 

ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν τα εν λόγω 

υποκαταστήματα, όπως αυτά προβλέπονται στο 

Άρθρο 97 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και, όπου 

εφαρμόζεται, στο Άρθρο 113, παράγραφος 2, της 

Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις 

δυνάμει των άρθρων 104 και 105 της Οδηγίας 

2013/38/ΕΕ, στο βαθμό που οι εν λόγω 

εκτιμήσεις και αποφάσεις αφορούν αυτά τα 
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υποκαταστήματα. 

   

   (9) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους υποδοχής όπου είναι 

εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα 

σχετικά με τα επιχειρησιακά μέτρα που 

απαιτούνται βάσει του Άρθρου 86, παράγραφος 

11, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όταν αυτά 

σχετίζονται με τους κινδύνους ρευστότητας στο 

νόμισμα του κράτους μέλους υποδοχής.   

   

    Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

καταγωγής δεν έχουν διαβουλευθεί με τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ή 

εάν, μετά τη διαβούλευση αυτή, οι αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους υποδοχής επιμένουν ότι τα 

επιχειρησιακά μέτρα που απαιτούνται βάσει του 

Άρθρου 86, παράγραφος 11, της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ δεν είναι κατάλληλα, οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να 

παραπέμψουν το ζήτημα στην ΕΑΤ και να 

ζητήσουν τη συνδρομή της σύμφωνα με το Άρθρο 

19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

   

   (10) Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν 

εφαρμόζεται το Άρθρο 116 της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν 

ένα ίδρυμα με σημαντικά υποκαταστήματα σε 

άλλα κράτη μέλη συστήνουν σώμα εποπτών υπό 

την προεδρία τους, προκειμένου να διευκολύνουν 

τη συνεργασία που προβλέπεται στα εδάφια (6) 
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έως (9) του παρόντος άρθρου και στο Άρθρο 50 

της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.  Η σύσταση και η 

λειτουργία του σώματος βασίζεται σε γραπτές 

διευθετήσεις που καθορίζονται από την αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, μετά από 

διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες 

αρχές. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής αποφασίζει ποιες αρμόδιες αρχές 

συμμετέχουν στις εκάστοτε συνεδριάσεις ή 

δραστηριότητες του σώματος.   

   

   Η απόφαση της αρμόδιας αρχής του 

κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει υπόψη τη 

σημασία της εποπτικής δραστηριότητας που 

προγραμματίζεται ή συντονίζεται για τις αρχές 

αυτές, ιδίως δε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη 

σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 7 της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ, και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στα εδάφια (6) έως (9) του 

παρόντος άρθρου. 

   

    Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής ενημερώνει εκ των προτέρων πλήρως 

όλα τα μέλη του σώματος σχετικά με την 

οργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, τα κύρια 

θέματα προς συζήτηση και τις δραστηριότητες 

προς εξέταση. Η αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους καταγωγής ενημερώνει επίσης εγκαίρως 

και πλήρως όλα τα μέλη του σώματος σχετικά με 

τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε αυτές τις 
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συνεδριάσεις ή τα μέτρα που λαμβάνονται. 

   

   (11) Το παρόν άρθρο, όταν επιβάλλει 

υποχρέωση σε αρχή, την επιβάλλει σε αρμόδια 

αρχή της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 132 του 

βασικού νόμου. 

17.  Το άρθρο 132 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:  

 

 «Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών.». 

   

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

   «(2Α) Η Επιτροπή δύναται να ανταλλάζει πληροφορίες με 

τους πιο κάτω, για την εκπλήρωση των εποπτικών τους 

αρμοδιοτήτων: 

   

   (α) με αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί το δημόσιο 

καθήκον εποπτείας άλλων οντοτήτων του 

χρηματοοικονομικού τομέα και με αρχές που 

έχουν την ευθύνη της εποπτείας των 

χρηματοοικονομικών αγορών∙ 

    

   (β) με αρχές ή όργανα, επιφορτισμένα με την 

ευθύνη για τη διατήρηση της σταθερότητας του 

χρηματοοικονομικού συστήματος στα κράτη 

μέλη μέσω της χρήσης μακροπροληπτικών 

κανόνων∙ 
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   (γ) με όργανα ή αρχές εξυγίανσης που 

αποσκοπούν στην προστασία της 

σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 

συστήματος∙ 

    

   (δ) με συμβατικά ή θεσμικά συστήματα 

προστασίας όπως αναφέρονται στο Άρθρο 

113, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013∙ 

    

   (ε) με όργανα που συμμετέχουν στην εκκαθάριση 

και την πτώχευση ιδρυμάτων και σε άλλες 

παρεμφερείς διαδικασίες 

    

   (στ) με πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα με 

το νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών ιδρυμάτων, 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. 

    

   Η Επιτροπή δύναται να διαβιβάζει πληροφορίες, σε 

όργανα επιφορτισμένα με τη διαχείριση σχεδίων 

προστασίας καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών, 

που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής 

τους.   

   

   Οι λαμβανόμενες πληροφορίες υπόκεινται, σε κάθε 

περίπτωση, σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που 

είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται 

στο άρθρο 129.». 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο 
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εδάφιο: 

     

  «(4) Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 129 και 136 δεν 

εμποδίζουν την Επιτροπή, να διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ, στο 

ΕΣΣΚ, στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, στις κεντρικές 

τράπεζες άλλων κρατών μελών, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της νομισματικής 

αρχής, και κατά περίπτωση, στην ΕΑΑΕΣ, σε συμβατικά ή 

θεσμικά συστήματα προστασίας όπως αναφέρονται στο 

Άρθρο 113, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, και σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με 

την εποπτεία ή την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών 

και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που 

προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους.  

Παρομοίως, οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εμποδίζονται να 

διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ενδέχεται 

να χρειαστεί για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της που 

προβλέπει ο παρών Νόμος: 

   

   Νοείται ότι, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 114, της παραγράφου 1, της 

Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί 

πληροφορίες- 

   

   (α) στις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, όταν οι 

πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για την 

άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων του, 

περιλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής 

πολιτικής και της συναφούς παροχής 

ρευστότητας, της επίβλεψης συστημάτων 

πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού 
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και της διαφύλαξης της σταθερότητας του 

χρηματοοικονομικού συστήματος.  και 

    

   (β) στο ΕΣΣΚ, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι 

σημαντικές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

του. και 

    

   (γ) στην ΕΑΤ, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι 

σημαντικές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της. 

   

Προσθήκη των 

νέων άρθρων 

132Α και 132Β  

στο βασικό  

νόμο. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 132 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 132Α και 132Β:  

  

   

 «Ανταλλαγή 

πληροφοριών με 

φορείς  

επίβλεψης. 

132Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 

άρθρων 129(1), (2) και (5), 132(3) και 136, η 

Επιτροπή δύναται να προβαίνει στην ανταλλαγή 

πληροφοριών με φορείς που είναι υπεύθυνοι για 

την επίβλεψη οποιουδήποτε εκ των ακολούθων: 

   

   (α) Των οργάνων που συμμετέχουν 

στην εκκαθάριση και την πτώχευση 

ιδρυμάτων και σε άλλες 

παρεμφερείς διαδικασίες 

    

   (β) των συμβατικών ή θεσμικών 

συστημάτων προστασίας όπως 

αναφέρονται στο Άρθρο 113, 

παράγραφος 7, του Κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. 575/2013∙ 

    

   (γ) προσώπων που είναι 

επιφορτισμένα με το νόμιμο έλεγχο 

των λογαριασμών ιδρυμάτων, 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. 

    

   (2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1), πρέπει 

να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής 

προϋποθέσεις:  

    

   (α) Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1)∙ 

    

   (β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

υπάγονται σε απαιτήσεις 

επαγγελματικού απορρήτου που είναι 

τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες 

που αναφέρονται στο άρθρο 129.  

    

   (γ) οι πληροφορίες που προέρχονται από 

άλλο κράτος μέλος, δημοσιοποιούνται 

μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των 

αρμόδιων αρχών που τις 

δημοσιοποίησαν και, όπου απαιτείται, 

μόνο για τους σκοπούς για τους 

οποίους οι αρχές αυτές δίνουν τη 

συγκατάθεσή τους.  

   

 «Δημοσιοποίηση 132Β.-(1)  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
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και γνωστοποίηση 

πληροφοριών και 

επεξεργασία 

δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα. 

δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και οι 

πληροφορίες που αποκτώνται κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους ή επιθεωρήσεις του 

παρόντος Νόμου, δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη 

ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που 

ανακοίνωσε τις πληροφορίες ή της αρμόδιας 

αρχής του κράτους μέλους όπου διενεργήθηκε ο 

εν λόγω επιτόπιος έλεγχος ή επιθεωρήσεις. 

   

   (2)(α) Καμία διάταξη οδηγίας εκδιδόμενης 

δυνάμει του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου δεν 

εμποδίζει την Επιτροπή να ανακοινώνει τις 

πληροφορίες, που λαμβάνονται δυνάμει των 

άρθρων 129(1), (2) ή (5), 132(3) ή 136, σε 

συστήματα διακανονισμού και εκκαθάρισης ή σε 

άλλο παρόμοιο οργανισμό αναγνωρισμένο από 

το κυπριακό δίκαιο για να παρέχει υπηρεσίες 

εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε αγορά της 

Δημοκρατίας, εάν θεωρεί την ανακοίνωση αυτή 

αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας των οργανισμών αυτών σε σχέση με 

αθετήσεις ή ενδεχόμενες αθετήσεις των 

συμμετέχοντων στην αγορά.  

   

    Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

υπόκεινται στις απαιτήσεις επαγγελματικού 

απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με 

εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 129. 

   

    (β) Η Επιτροπή δεν ανακοινώνει τις βάσεις 

του άρθρου 129(5) λαμβανόμενες πληροφορίες 

στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) του 
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παρόντος εδαφίου περιπτώσεις, χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που τις 

δημοσιοποίησαν.   

   

  

 

 

138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012. 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: L 8, 

12.1.2001,  σ. 1. 

  (3) Η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου διενεργείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου και, όπου αρμόζει, με την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 

όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 

σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 134 του 

βασικού νόμου. 

19. Το άρθρο 134 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων 

εδαφίων: 

  

  «(5) Στις περιπτώσεις υποκαταστημάτων εγκατεστημένων στη 

Δημοκρατία η Επιτροπή δύναται, ως αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους υποδοχής, να διενεργεί, κατά περίπτωση, ελέγχους και 

επιθεωρήσεις στις δραστηριότητες τους που ασκούνται στη 

Δημοκρατία και να απαιτεί πληροφόρηση από το υποκατάστημα 

σχετικά με τις δραστηριότητές του καθώς και για σκοπούς 

εποπτείας, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο για λόγους 

σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος στη 
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Δημοκρατία.  

  

  Πριν από τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων και επιθεωρήσεων, 

η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους καταγωγής. Μετά από τους ελέγχους και τις 

επιθεωρήσεις αυτές, η Επιτροπή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους καταγωγής  τις πληροφορίες και τα ευρήματα 

που είναι σημαντικά για την εκτίμηση κινδύνου του ιδρύματος ή 

για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της 

Δημοκρατίας.   

  

  (6) Η Επιτροπή, ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους 

καταγωγής, λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες και 

ευρήματα που τυχόν της διαβιβάζουν σύμφωνα με το Άρθρο 52, 

παράγραφος 3, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατά τον προσδιορισμό 

του προγράμματος εποπτικής εξέτασης του Άρθρου 99 της 

Οδηγίας 2013/36/ΕΕ  και επίσης σχετικά με τη σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος του κράτους μέλους 

υποδοχής.». 

  

Προσθήκη του 

νέου άρθρου  

136Α στο  

βασικό νόμο. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 136 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Αναφορά 

παραβάσεων. 

136Α.-(1) Η Επιτροπή διατηρεί αποτελεσματικούς 

και αξιόπιστους μηχανισμούς για την υποβολή 

καταγγελιών για παραβάσεις ή πιθανές 

παραβάσεις του παρόντος Νόμου, των δυνάμει 

αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και των  Κανονισμών  

(ΕΚ) αριθ. 575/2013, (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 και 

(ΕΚ) αριθ. 648/2012, αναφορικά με πρόσωπα 
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που τελούν υπό την εποπτεία της.   

   

   (2) Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να θεσπίζουν 

κατάλληλες διαδικασίες για να μπορούν οι 

υπάλληλοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις 

εσωτερικά στην ΚΕΠΕΥ μέσω ειδικού, 

ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.  

   
   (3) Η Επιτροπή δύναται με οδηγίες της να 

καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει οποιαδήποτε 

θέματα χρήζουν χειρισμού δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου.». 

  

Προσθήκη του 

νέου άρθρου  

157Α στο  

βασικό νόμο. 

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 157 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Μεταβατικές 

διατάξεις περί 

εποπτείας ΚΕΠΕΥ 

με υποκατάστημα 

σε κράτος μέλος. 

157Α.  Οι διατάξεις των άρθρων 131Α και 131Β 

δεν εφαρμόζονται μέχρι την ημερομηνία 

εφαρμογής της απαίτησης κάλυψης ρευστότητας 

σύμφωνα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του Άρθρου 460 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.  Μέχρι την 

έκδοση της εν λόγω πράξης, ισχύουν οι σχετικές 

απαιτήσεις της οδηγίας της Επιτροπής η οποία 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 73.». 

 


