
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 22(Ι)/2020 
Αρ. 4746,  6.3.2020                               

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 22(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2018 

 
Προοίμιο.  Για σκοπούς - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 173, 
12.6.2014, 
σ. 149∙ 
L 212, 
18.7.2014,  
σ. 47∙ 
L 309, 
30.10.2014, 
σ. 37. 

(α)  Oρθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 4(1), (4), (7), (10) και (11), το Άρθρο 10(1) και το Άρθρο 
14(6) και εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 10(5) και (10) και το Άρθρο 11(1) της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων», ως 
διορθώθηκε. και  

 (β)  αποτελεσματικής εφαρμογής του βασικού νόμου, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος.  

5(Ι) του 2016 
41(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμους του 2016 και 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συστήματος Εγγύησης των 
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2016 έως 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «εισφορά», της 
λέξης «Τραπεζών» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «Πιστωτικών Ιδρυμάτων»∙  

   
  (β)   με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «Ταμεία», της λέξης «Τραπεζών» με τις 

λέξεις «Πιστωτικών Ιδρυμάτων»∙ και  
   
  (γ)  με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων», της 

λέξης «Τραπεζών» με τις λέξεις «Πιστωτικών Ιδρυμάτων». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης «Τραπεζών» (πρώτη 
γραμμή) με τις λέξεις «Πιστωτικών Ιδρυμάτων»∙ και 

   
  (β)  με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) αυτού, της λέξης 

«Τραπεζών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «Πιστωτικών Ιδρυμάτων». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου.                                                                 

4.   Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφισταμένου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και με την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
«(2) Επιτρέπεται η συγχώνευση του ΣΕΚ με συστήματα εγγύησης των καταθέσεων άλλων 

κρατών μελών ή/και η συμμετοχή του ΣΕΚ σε σύσταση διασυνοριακών συστημάτων εγγύησης των 
καταθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια συγχώνευση ή/και σύσταση τυγχάνει της εκ των 
προτέρων έγκρισης της Επιτροπής.».  

 
 
 
 

 



Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου.                                            

5.   Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη λέξη «οντότητα» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «δημοσίου δικαίου». 

  
Διαγραφή 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου διαγράφεται.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(3) Κάθε μέλος του ΣΕΚ καταβάλλει κατ’ έτος εισφορά σε αυτό, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται με κανονισμούς, οι οποίοι δύναται να προβλέπουν και πρόσθετη χρηματοδότηση του 
ΣΕΚ από άλλες πηγές.»∙  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: 
 

(i) Mε την αντικατάσταση της λέξης «Για» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Πρωτίστως 
για». και 

 
(ii) με την αντικατάσταση της λέξης «Τραπεζών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις 

«Πιστωτικών Ιδρυμάτων»∙  
   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
   
   «(3) Η Αρχή Εξυγίανσης, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, καθορίζει το 

ποσό που θα χρησιμοποιείται από τα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων για τη 
χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης, το οποίο δεν υπερβαίνει ποσό ίσο με το πενήντα τοις 
εκατόν (50%) του επιπέδου-στόχου.»ˑ και 

   
  (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της λέξης «Τραπεζών» (δεύτερη γραμμή) με 

τις λέξεις «Πιστωτικών Ιδρυμάτων». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «είχαν 
πραγματοποιηθεί εάν το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 291 του περί 
Εταιρειών Νόμου, όπως διορθώθηκε» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση «είχε υποστεί το ΣΕΚ 
εάν το ίδρυμα ετίθετο υπαλλακτικά σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το εδάφιο (4) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως: 
 
 

  (α)  Με τη διαγραφή των λέξεων «η Επιτροπή και» (τρίτη γραμμή)∙ και 
   
  (β) με την προσθήκη, πριν από τη λέξη «αμέλειας» (έκτη γραμμή), της λέξης «σοβαρής». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

12.   Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) 
αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 «(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακτά απευθείας από τα ιδρύματα τα εύλογα και 
κοστοστρεφή έξοδα που προκύπτουν από την παροχή διοικητικής και τεχνικής μέριμνας στο ΣΕΚ, 
η δε συνεισφορά κάθε ιδρύματος για τα έξοδα αποφασίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.». 

 
 



Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 
σε εδάφιο (1) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου εδαφίου:     

 «(2) Σε περίπτωση που το ΣΕΚ συμμετέχει σε διασυνοριακό σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων, το σύστημα αυτό εποπτεύεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και από 
εκπροσώπους των ορισθεισών αρχών των άλλων κρατών μελών όπου έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
        «(1) Το ΣΕΚ ανταλλάζει πληροφορίες και επικοινωνεί με άλλα συστήματα εγγύησης 

των καταθέσεων κρατών μελών, με πιστωτικά ιδρύματα συνδεδεμένα με αυτά και με τις 
αρμόδιες και με ορισθείσες αρχές σε κράτη μέλη καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, 
με άλλους φορείς σε διασυνοριακή βάση.»∙  

   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο  εδάφιο: 
    
   «(4)  Η Επιτροπή - 
 
    (α)  Μεριμνά ώστε να διενεργούνται έλεγχοι αντοχής των συστημάτων του ΣΕΚ σε 

συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και οι έλεγχοι αυτοί να διενεργούνται 
τουλάχιστον ανά τριετία ή συχνότερα εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την 
Επιτροπή∙ 

     
    (β) χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων 

αντοχής στο ΣΕΚ αποκλειστικά στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών και τις διατηρεί 
μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

15.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:    

 «Ανάκτηση 
λειτουργικών 
εξόδων. 

26. Η Επιτροπή δύναται να ανακτά από τα ιδρύματα τα εύλογα και 
κοστοστρεφή λειτουργικά έξοδα που δεν καλύπτονται από την Κεντρική 
Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, περιλαμβανομένων 
εξόδων - 

   
   (α)  Για νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίεςˑ και 
    
   (β)  για ανάθεση εργασιών σε τρίτους.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου.  

16.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «, η Επιτροπή δύναται να πράξει οτιδήποτε από τα 
ακόλουθα:» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με το σημείο της παύλαςˑ 

   
  (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «Να ζητά από την 

Κεντρική Τράπεζα» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την 
Κεντρική Τράπεζα, η οποία, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εν ανάγκη αποφασίζει»ˑ 

   
  (γ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως πριν από τη φράση «αφού 

προηγουμένως καλέσει σε απολογία» (πρώτη γραμμή), της φράσης «χωρίς επηρεασμό 
των διατάξεων της παραγράφου (α), η Επιτροπή δύναται,». και 

   
  (δ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της φράσης «κατά τις παραγράφους 

(α) και (β)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β)». 
   
 


