
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 77(Ι)/2019 
Αρ. 4705, 21.5.2019                               

Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 77(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Για σκοπούς- 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 345, 
27.12.2017, 
σ. 96. 

(α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη 
εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία», και 

   

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 173, 
12.6.2014, 
σ. 190. 

(β) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 1.1, 4.7, 4.10, 8.3, 8.4, 20.7 και 62.8 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 
2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς 
και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

20(Ι) του 2016. 
 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό 
την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την 
Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2016 και 2018. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «ΚΕΠΕΥ» (πρώτη γραμμή), της φράσης «η οποία ανταποκρίνεται στον 
ορισμό του Άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 2), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «του εδαφίου (1)» 
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «, καθώς και για την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6).»∙ και 

   

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

    

   «(6)(α) ΚΕΠΕΥ, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος της Δημοκρατίας, οφείλουν να καταρτίζουν δικά τους σχέδια 
ανάκαμψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 9. 

    

    (β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι λειτουργίες μιας ΚΕΠΕΥ 
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος στη Δημοκρατία εάν πληρούν οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:  

 

   (i) Η συνολική αξία του ενεργητικού της υπερβαίνει τα τριάντα δισεκατομμύρια 
ευρώ (€30.000.000.000)· ή  
 

   (ii) το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού της ως προς το ΑΕΠ του κράτους 
μέλους εγκατάστασης υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%), εκτός εάν η 
συνολική αξία του ενεργητικού της δεν υπερβαίνει τα πέντε δισεκατομμύρια 



ευρώ (€5.000.000.000).». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, στο τέλος της παραγράφου (β) (έκτη γραμμή), 
της πρότασης «Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών θεωρείται ως η περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.»∙ και 

   

 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου  (4) αυτού, της φράσης «αρχής 
ενοποιημένης εποπτείας» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «αρμόδιας αρχής 
που είναι υπεύθυνη για τη θυγατρική σε ατομικό επίπεδο». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, 
του σημείου της άνω και κάτω τελείας (έκτη γραμμή) με το σημείο της τελείας και με την προσθήκη 
αμέσως μετά της πρότασης «Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών θεωρείται ως η 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του Κανονισμού 1093/2010:». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού, 
της φράσης «εδάφια (2) και (3)» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)  με τη φράση «εδάφια (3) και (4)». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
Μέρους Χ(Α). 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 41 αυτού, του 
ακόλουθου νέου Μέρους:  

   

  «ΜΕΡΟΣ Χ(A)-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

   

 Κατάταξη κοινών 
απαιτήσεων στην  
πτωχευτική 
ιεραρχία. 

41Α.-(1) Κατά τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ΚΕΠΕΥ, εφαρμό-
ζονται, κατά προτεραιότητα, τα εδάφια   (1) και (2) του άρθρου 300 του περί 
Εταιρειών Νόμου. 

   

  (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), καταβάλλονται με 
την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τα πιο κάτω χρέη και απαιτήσεις: 

   

  (α) Χρέη ή κοινές απαιτήσεις που δεν εξασφαλίζονται με επιβάρυνση στην 
περιουσία της ΚΕΠΕΥ, περιλαμβανομένων και των κοινών απαιτήσεων 
που απορρέουν από χρεωστικά μέσα και δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου (β)∙ 

    

  (β) χρέη ή κοινές απαιτήσεις που απορρέουν από χρεωστικά μέσα που 
δεν εξασφαλίζονται με επιβάρυνση στην περιουσία οντοτήτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του άρθρου 3  και τα οποία 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

   (i) η αρχική συμβατική διάρκεια των χρεωστικών μέσων είναι 
τουλάχιστον ένα έτος∙ 
 

   (ii) τα χρεωστικά μέσα δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα 
και δεν είναι παράγωγα: 

     

    Νοείται ότι, τα χρεωστικά μέσα με κυμαινόμενο επιτόκιο, 
που προέρχεται από ευρέως χρησιμοποιούμενο επιτόκιο 
αναφοράς, και τα χρεωστικά μέσα που δεν είναι εκφρασμένα 
στο εθνικό νόμισμα του εκδότη εφόσον το κεφάλαιο, η 
αποπληρωμή και οι τόκοι είναι στο ίδιο νόμισμα, δεν 
θεωρούνται χρεωστικά μέσα με ενσωματωμένα παράγωγα 
μόνον λόγω αυτών των χαρακτηριστικών∙ 

     
 



 
 

   (iii) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και κατά περίπτωση το 
ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την έκδοση αναφέρουν 
ρητά την χαμηλότερη σειρά κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος εδαφίου. 

     

  (γ) απαιτήσεις που απορρέουν από μέσα, τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1) του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου. 

   

  
 
 
 
 

73(Ι) του 2019. 

(3) Η νομοθεσία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και η οποία διέπει τις 
κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ως αυτή είχε κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2016, εφαρμόζεται στην κατάταξη σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας 
των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα 
εκδοθέντα από οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του 
άρθρου 3, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Ανάκαμψης 
ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019. 

   

  (4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «χρεωστικά μέσα» σημαίνει τις 
ομολογίες και τις άλλες μορφές μεταβιβάσιμων χρεών και τα μέσα με τα οποία 
δημιουργείται ή αναγνωρίζεται μια οφειλή.». 

 


