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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                   Ν. 174(Ι)/2017 
Αρ. 4630, 1.12.2017                               

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 174(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2017 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
  84(Ι) του 2010 
125(Ι) του 2014 
126(Ι) του 2014 
125(Ι) του 2015 
  80(Ι) του 2017. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμους του 2010 έως 2017 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμοι του 2010 έως (Αρ. 2) του 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

 

 (α) Με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή 
«ΑΠΙ»», αμέσως μετά τον αριθμό «2013», της  φράσης «, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται»ˑ 

   
 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
   
   “«Εγκεκριμένος Αναλυτής Χρηματοοικονομικών Παραπόνων» σημαίνει το 

Χρηματοοικονομικό Αναλυτή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο 
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών που τηρεί ο Επίτροπος· 

    
   «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών ή οποιονδήποτε δεόντως 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του υπουργείου του·»”· 
    
 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Οδηγίες», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
   «σημαίνει τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·»ˑ 
   
 (δ) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «παράπονο», της φράσης «εκατόν 

εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000)» με τη φράση «διακοσίων πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (€250.000)»· 

   
 (ε) με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (i) της παραγράφου (η) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:  
  

  «(i) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·»·  

  
 (στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου 

«Χρηματοοικονομικός Τομέας», της φράσης «στους περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013» με τη φράση «στον περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  (1) Ο Φορέας διοικείται από επταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον 
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Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε άλλα μέλη που διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, ως ακολούθως: 

    
   (α) Στη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του ενός μέλους του 

Συμβουλίου διορίζεται πρόσωπο μετά από εισήγηση του Υπουργούˑ 
και 

     
   (β) στη θέση των υπόλοιπων τεσσάρων (4) μελών του Συμβουλίου 

διορίζονται: 
     

    (i) ένας εκπρόσωπος των τραπεζών, κατόπιν εισήγησης του 
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, 
 

    (ii) ένας εκπρόσωπος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατόπιν 
εισήγησης του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, 
 

    (iii) ένας εκπρόσωπος των Ε.Π.Ε.Υ, κατόπιν εισήγησης των νόμιμα 
συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τις 
επιχειρήσεις αυτές και 
 

    (iv) ένας εκπρόσωπος των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των 
νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που 
εκπροσωπούν τους καταναλωτές: 
 

  
 

174(Ι) του 2017. 

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, 
πρόσωπο που κατέχει, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 2) Νόμου του 2017, θέση μέλους στο Συμβούλιο του Φορέα, 
περιλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, εξακολουθεί 
να κατέχει τη θέση αυτή υπό τους ίδιους όρους, μέχρι την ολοκλήρωση 
της θητείας του ή μέχρι την κένωση της θέσης του, δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε από τα 
δύο επέλθει νωρίτερα.»ˑ 

   

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

  «(2) Κάθε μέλος του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου (1),  πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια - 

    

   (α) Nα είναι πολίτης της Δημοκρατίας∙ 

     

   (β) να είναι πρόσωπο ανωτάτου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, 
εντιμότητας, να έχει αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση ή και 
αναγνωρισμένη οικονομική και επιχειρηματική πείρα και να είναι ικανό 
να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου και 
της λειτουργίας του Φορέα∙ και 

     

   (γ) να είναι πρόσωπο που δεν στερείται της ικανότητας διορισμού για 
οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους- 

     

    (i) έχει καταδικαστεί για αδίκημα ενέχον έλλειψη τιμιότητας ή 
ηθική αισχρότητα∙ 
 

  
                   Κεφ. 5. 

49(Ι) του 1985 
                 197 (Ι) του  1986 

156(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2008  

74(Ι) του 2008 

(ii) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και εφόσον δεν έχει 
αποκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Πτωχεύσεως Νόμου ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του∙ 
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206(Ι) του 2012 
61(Ι) του 2015 
80(Ι) του 2016 

146(Ι) του 2017. 
   
  (iii) τελεί υπό δικαστική απαγόρευση λόγω φρενοβλάβειας ή 

έχει κηρυχθεί ως πρόσωπο μειωμένης νοητικής 
ικανότητας.»∙ 
 

 (γ)    με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

 «(2Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (2), πρόσωπο που είναι μέλος 
διοικητικού οργάνου, αξιωματούχος ή υπάλληλος αδειοδοτημένου πιστωτικού 
ιδρύματος ή χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή θυγατρικής αυτών ή έχει ως μέτοχος 
συμφέρον δυνάμει του οποίου ελέγχει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή 
χρηματοοικονομική επιχείρηση ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή 
που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία, δεν δύναται να διοριστεί 
ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1).»· 

  

 (δ)  με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, του σημείου της άνω και κάτω 
τελείας με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή της επιφύλαξης που ακολουθεί· 

 
 (ε)  με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού, ως ακολούθως: 

  
        (i) με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) της 

παραγράφου (γ) και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
υποπαραγράφου και επιφύλαξης: 

   

  «(iii)  καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο 
συνιστά κώλυμα διορισμού στο Συμβούλιο ή καταδίκη για διάπραξη 
ποινικού αδικήματος: 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου 
κενούται πριν τη λήξη της θητείας του σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων (α), (β) ή (γ), τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στη 
θέση του διορίζεται πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, του 
οποίου η θέση κενώθηκε.» · 

  

 (ii) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού, και της επιφύλαξης αυτής·  
 

  

 (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  
              «(4Α) Χηρεία θέσης στο Συμβούλιο ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους του δεν 

επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή διαδικασιών του Συμβουλίου.»ˑ 
  

 (ζ)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «έξι (6) μελών του» με τη 
φράση «τεσσάρων (4) μελών του, από τα οποία απαραίτητα το ένα είναι ο Πρόεδρος ή 
ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.»ˑ 

 
 (η)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της 

άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:  
 

              «Νοείται ότι, ο Επίτροπος ή εν τη απουσία του ο Βοηθός Επίτροπος, καλείται από 
το Συμβούλιο του Φορέα, να παρίσταται στις συνεδρίες του Συμβουλίου, χωρίς 
δικαίωμα ψήφουː 

 
 Νοείται περαιτέρω ότι, ο Επίτροπος ή εν τη απουσία του ο Βοηθός Επίτροπος 

αποχωρεί από τη συνεδρία του Συμβουλίου κατά τη λήψη αποφάσεων: 
  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο  Επίτροπος και ο  Βοηθός Επίτροπος δεν μετέχουν ή 
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παρίστανται στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο για θέματα 
που αφορούν τους ίδιους προσωπικά ή συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.» και 

 
 (θ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού, της φράσης «με τη συμμετοχή του 

Επιτρόπου ή, στην απουσία του, του Βοηθού Επιτρόπου,» με τη φράση «λαμβάνοντας 
υπόψη εισήγηση του Επιτρόπου,». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α)    Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «ενός εκ των Αντιπροέδρων 
του» με τη φράση «του Αντιπροέδρου του»ˑ 

 
 (β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, πριν από τη φράση «το Βοηθό Επίτροπο», 

της φράσης «τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 7»ˑ 
  
 (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Οδηγίες», της φράσης 

«μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο» ˑ 
 

 (δ)    με τη διαγραφή της παραγράφου (η) αυτού, και την αναρίθμηση των παραγράφων (θ) και (i) 
που ακολουθούν σε (η) και (θ), αντίστοιχα. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

5.   Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
 
 

 (α)    Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

      «(1) Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και ο Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος 
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβανομένης υπόψη εισήγησης του 
Συμβουλίου  και είναι: 

  

           (α) Πολίτες της Δημοκρατίας, 

   

 (β) πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και 

   

 (γ) πρόσωπα που κατά την κρίση του Συμβουλίου είτε διαθέτουν γνώση και πείρα σε 
οικονομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα και είναι κάτοχοι πτυχίου στα νομικά είτε 
διαθέτουν γνώση και πείρα σε νομικά θέματα και είναι κάτοχοι πτυχίου στα 
οικονομικά ή στα χρηματοοικονομικά.»ˑ 

  
 (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «Νοείται ότι, το Συμβούλιο» με τη 

φράση «Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) το Υπουργικό 
Συμβούλιο» και την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης με 
το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξηςː 

 
  

 
174(I) του 2017. 

 

     «Νοείται περαιτέρω ότι, κατ’ εξαίρεση, ο Επίτροπος ο οποίος 
είχε διοριστεί πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της 
Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 
Νόμου του 2017, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι τη 
λήξη της θητείας του.»ˑ 
 

 (γ)    με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο και την προσθή-
κη της ακόλουθης επιφύλαξηςː 

 
 «(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο,  λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του Συμβουλίου, 

δύναται να παύσει τον Επίτροπο ή τον Βοηθό Επίτροπο οποτεδήποτε πριν από τη λήξη 
της θητείας του, σε περίπτωση είτε ανάρμοστης συμπεριφοράς, είτε πνευματικής ή 
σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκπληρώσει τα 
καθήκοντά του: 
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 Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου 
κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), 
στη θέση του διορίζεται πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του Επιτρόπου ή του 
Βοηθού Επιτρόπου, του οποίου η θέση κενώθηκε.»· και 

  

 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «το» της λέξης 
«Υπουργικό» και με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με άνω 
και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
       «Νοείται ότι, η αντιμισθία και τα λοιπά ωφελήματα του Επιτρόπου και του Βοηθού 

Επιτρόπου καταβάλλονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 
 

6.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, 

αμέσως μετά τη φράση «Το Συμβούλιο του Φορέα», της φράσης «, μετά από διαβούλευση με τον 
Επίτροπο,». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (1) αυτού σε εδάφιο (1Α) και την προσθήκη 
αμέσως πριν το αναριθμημένο εδάφιο (1Α), του ακόλουθου νέου εδαφίου (1) ως ακολούθως: 

   
  «(1) Ο Επίτροπος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες- 

 
  (α) Αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση του Φορέα και την εσωτερική 

οργάνωση του προσωπικού του Φορέα
· 

 
  (β) δέχεται και επιλαμβάνεται παραπόνων κατά χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε Οδηγίες 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

 

 
  (γ) διορίζει διαμεσολαβητή ως προς την αναδιάρθρωση πιστωτικών 

διευκολύνσεων μετά από αίτηση του χρεώστη δυνάμει των διατάξεων 
του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου και των Οδηγιών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού·  

 
  (δ) ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται κατά τα 

οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού·

 

  
 

73(Ι) του 2016. 

(ε) προτείνει στο Συμβούλιο την πρόσληψη προσωπικού ή/και τη σύναψη 
συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμο· 

 
  (στ) εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε θέματα πολιτικής·

 

 
  (ζ) ετοιμάζει, υποβάλλει και δημοσιεύει εκθέσεις κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 20·
 

 
  (η) καταρτίζει και εκδίδει Οδηγίες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·

 

 
  (θ) συνεργάζεται στα θέματα των αρμοδιοτήτων του με τα αρμόδια όργανα 

άλλων κρατών μελών και με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της 
Δημοκρατίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24

· 

 
  (ι) δύναται, σε συνεργασία με το Φορέα, να εκδίδει ή να δημοσιεύει 

ενημερωτικά δελτία που να παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές, τις 
οποίες θεωρεί κατάλληλες με βάση τα παράπονα που υποβλήθηκαν ή 
βάσει των γραπτών αποφάσεών του

· 

  (κ) τηρεί Ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών και Ειδικό Μητρώο 
Εγκεκριμένων Αναλυτών Χρηματοοικονομικών Παραπόνων.»· 
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 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού,  του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

    «(4) Ο Επίτροπος δύναται όπως για παράπονα που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού να 
χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο Εγκεκριμένους 
Αναλυτές Χρηματοοικονομικών Παραπόνων, η επιλογή των οποίων γίνεται από το Ειδικό 
Μητρώο Χρηματοοικονομικών Αναλυτών που ο ίδιος τηρεί, κατά την κρίση του και 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της κατάταξης των υποψηφίων στο 
εν λόγω μητρώοː 

 
              Νοείται ότι, στο εν λόγω μητρώο εγγράφονται – 

 
  (α) Οι κάτοχοι του αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Chartered Financial Analyst 

(CFA)· και 
 

  (β) πρόσωπα που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται από τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών στον κλάδο της 
Χρηματοοικονομικής: 

 
  Νοείται ότι, το περιεχόμενο, ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, η συχνότητα, η εξεταστέα 

ύλη αυτών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού, 
εξειδίκευσης ή διευκρίνισης, καθορίζεται, εξειδικεύεται ή διευκρινίζεται με Οδηγίες που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) 

αυτού, της φράσης «διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000)», με τη φράση «τριακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14  
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)    Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) αυτού, της φράσης «πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (€50.000)», με τη φράση « εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000)»· και 

  

 (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(€50.000)» με τη φράση «εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14Α  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «κύρια κατοικία», αμέσως μετά τη φράση 
«του ιδιοκτήτη της», της φράσης «ή την υπό ανέγερση κατοικία που θα 
χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της»· 

   
 (β) με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και του ορισμού του: 
   
  “« επαγγελματική στέγη» σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγα-

σης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών ή/και εμπορικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης του χρεώστη και το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της 
λειτουργίας αυτής·”· 

   
 (γ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «πιστωτική διευκόλυνση», στην παράγραφο 

(β) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ως κύρια κατοικία» της φράσης «ή ως 
επαγγελματική στέγη».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14Γ  
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 14Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «σε θέματα 
αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων», της φράσης «και έχει επιτύχει σε 
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γραπτές εξετάσεις των οποίων το περιεχόμενο, ο τρόπος διεξαγωγής, η συχνότητα, η 
εξεταστέα ύλη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι επιδεκτικό 
καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης, καθορίζεται, εξειδικεύεται ή διευκρινίζεται με 
Οδηγίες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21»· 

   
 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου 

της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων 
νέων επιφυλάξεων: 

   
  «Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν εφαρμόζεται πριν τη διεξαγωγή των πρώτων 
εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1): 

   
         Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αποτυχίας υποψηφίου στις πρώτες 

εξετάσεις, αυτός δύναται να διεκπεραιώσει οποιεσδήποτε ανειλημμένες κατά το χρόνο 
της αποτυχίας, υποθέσεις διαμεσολάβησης.»· 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών» από την υποβολή πρότασης» με τη φράση «εντός τριάντα (30) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή πρότασης»

.
 και 

  
 (δ) με τη διαγραφή, στο τέλος του εδαφίου (8) αυτού, του σημείου της τελείας και την 

προσθήκη της φράσης «και έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1).». 

  
Τροποποίηση 
του τίτλου του 
Μέρους VII του 
βασικού νόμου. 

12.   Ο τίτλος του Μέρους VII τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ» με τη λέξη «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«εκδίδει το Συμβούλιο», της φράσης «, μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο»

.
  

 
 (β)  με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, των παραγράφων (α) και (β), με τις 

ακόλουθες νέες παραγράφους: 
 

         «(α)  προσόδους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
. 
και 

 
  (β) προσόδους από δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα με την έγκριση του 

Υπουργείου Οικονομικών.». 
  

Αντικατάσταση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθροː 

 «Αποθεματικό του 
Φορέα. 

17. Τυχόν πλεονάσματα του Φορέα μεταφέρονται σε αποθεματικό το 
οποίο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Φορέα 
για το επόμενο έτος.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α)   Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράσηː «Ο Φορέας» της 
φράσηςː «, μετά από πρόταση που υποβάλλει ο Επίτροπος,»ˑ 

 
 (β)    με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «υποβάλλεται», της φρά-

σης «στο Υπουργείο Οικονομικών για αξιολόγηση και στη συνέχεια υποβάλλεται από 
τον Υπουργό» ˑ 
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 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ετήσιου 
προϋπολογισμού», της φράσης «και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου»

.
  

 
 (δ)   με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιοː 

 
 «(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 5, ο ετήσιος 

προϋπολογισμός του Φορέα εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20  
του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α)   Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «δημοσιεύει έκθεση,» με τη 
φράση «υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
έκθεση, την οποία ακολούθως δημοσιεύει και»

.
 

 
 (β)    με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

 
               «(5Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Επίτροπος, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του Συμβουλίου, υποβάλλει στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των 
παραπόνων που έχουν υποβληθεί, τον αριθμό των παραπόνων που έχουν εξεταστεί, το 
αποτέλεσμα της εξέτασης, τον αριθμό των αποφάσεων των οποίων τη δεσμευτικότητα 
έχουν αποδεχτεί ή δεν έχουν αποδεχτεί οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, καθώς 
επίσης οποιαδήποτε άλλα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις εργασίες του Φορέα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21  
του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «Το Συμβούλιο» της 
φράσηςː «, μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο,» ˑ 

   

 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως- 

   
   (i) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «το Συμβούλιο» της φράσης «, 

μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο,»ˑ 
 

   (ii) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) και την αναρίθμηση των παραγράφων 
(γ), (δ) και (ε) σε (β), (γ) και (δ), αντίστοιχαˑ 

 
   (iii) με την αντικατάσταση στο τέλος της αναριθμημένης παραγράφου (γ), της 

λέξης «και», με το σημείο του κόμματος∙ 
 

   (iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά το κόμμα στο τέλος της αναριθμημένης 
παραγράφου (δ) της λέξης «και» ∙  

 
   (v) με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος της αναριθμημένης παραγράφου 

(δ) της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
 

                  «(ε)  το περιεχόμενο, ο τρόπος διενέργειας, η συχνότητα και η εξεταστέα 
ύλη των εξετάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (5) του άρθρου 9 και στο εδάφιο (8) του άρθρου 14Γ, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι επιδεκτικό 
καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης σε σχέση με τις εν λόγω 
εξετάσεις.»

.
 

 
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
   «(3) Ο Επίτροπος καταρτίζει και εκδίδει Οδηγίες με τις οποίες ρυθμίζονται 

ειδικότερα – 
 

   (α) η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων και επίλυσης 
διαφορών,  
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   (β) ο τρόπος εγγραφής των διαμεσολαβητών στο Ειδικό Μητρώο 
Διαμεσολαβητών που τηρεί και 

 
   (γ) ο τρόπος εγγραφής των Εγκεκριμένων Αναλυτών Χρηματοοικονομικών 

Παραπόνων στο Ειδικό Μητρώο των Εγκεκριμένων Αναλυτών 
Χρηματοοικονομικών Παραπόνων που τηρεί.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
      

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Ο Φορέας συνεργάζεται» 
με τη φράση «Ο Φορέας και ο Επίτροπος συνεργάζονται στα θέματα της 
αρμοδιότητάς τους»ˑ και 
 

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «Ο Φορέας συνεργάζεται» 
με τη φράση «Ο Φορέας και ο Επίτροπος συνεργάζονται στα θέματα της 
αρμοδιότητάς τους» και της φράσης «δύναται να εισηγείται» με τη φράση «δύνανται 
να εισηγούνται». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

19. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«Ο Φορέας», της φράσης «σε συνεργασία με τον Επίτροπο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

