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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 154/2014 
Απ. 4766, 14.3.2014    

Απιθμόρ 154 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1997 ΔΧ (ΑΡ. 4) ΣΟΤ 2013 
________________ 

Οδεγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 41 ησλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013, 
εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία. 

66(I) ηνπ 1997  
74(I) ηνπ 1999  
94(Ι) ηνπ 2000  

119(Ι) ηνπ 2003  
4(Ι) ηνπ 2004  

151(Ι) ηνπ 2004  
231(Ι) ηνπ 2004  
235(Ι) ηνπ 2004  

20(Ι) ηνπ 2005  
80(Ι) ηνπ 2008  

100(I) ηνπ 2009  
123(I) ηνπ 2009  

27(I) ηνπ 2011  
104(I) ηνπ 2011  
107(I) ηνπ 2012  

14(I) ηνπ 2013  
87(Ι) ηνπ 2013  

102(I) ηνπ 2013 
141(Ι) ηνπ 2013. 

 

πλνπηηθφο ηίηινο. 

ΜΔΡΟ Ι – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Η παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Καηάξηηζεο θαη Τπνβνιήο ρεδίσλ 
Αλάθακςεο Οδεγία ηνπ 2014. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 2. H παξνχζα Οδεγία εθαξκφδεηαη ζε αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπζηάζεθαλ 
ζηε Γεκνθξαηία. 

θνπφο. 

 
 
 
Δξκελεία. 

3. θνπφο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ ξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ 
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε ρέδην Αλάθακςεο πνπ δχλαηαη λα απαηηήζεη ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30Β ησλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 
έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013. 

4.(1) ηελ παξνχζα Οδεγία εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή εξκελεία απφ ην θείκελν: 

«ρέδην Αλάθακςεο» ή «Α» ζεκαίλεη γξαπηή έθζεζε, πνπ θαηαξηίδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην 
δηνηθεηηθφ φξγαλν αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ 
νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, είηε εηδηθνχ είηε ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα, πνπ εχινγα αλακέλεηαη λα 
έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ή/θαη ζηε ξεπζηφηεηά ηνπ θαη, θαη’ 
επέθηαζε, ζηε βησζηκφηεηά ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
ιάβεη ην αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 
ή/θαη ξεπζηφηεηαο ηνπ. Βαζηθή παξαδνρή γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ Α είλαη ε ρξήζε εζσηεξηθψλ 
κέηξσλ θαη ηδησηηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή/θαη 
ξεπζηφηεηαο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ή 
ζηήξημε ηνπ θξάηνπο ή ηε ρξήζε δεκφζησλ πφξσλ∙ 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπο ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 
2013. 

 (2) Όξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή 
εξκελεία απφ ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν. 

Καηάξηηζε ρεδίνπ 
Αλάθακςεο. 

5.(1) Η Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα απαηηεί απφ αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα, 
νπνηεδήπνηε ε ίδηα θξίλεη ζθφπηκν, ηελ θαηάξηηζε Α πξνθεηκέλνπ ην αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ 
ίδξπκα λα εληνπίζεη θαη αμηνινγήζεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα 
απνθαηαζηήζεη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη βησζηκφηεηά ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδεη ή 
πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ αξλεηηθή 
επίπησζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ή/θαη ζηε ξεπζηφηεηά ηνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηελ 
νηθνλνκηθή επξσζηία θαη  βησζηκφηεηά ηνπ. 

(2) ηελ πεξίπησζε πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα αζθεί επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 39(1) ηνπ Νφκνπ, ην Α εθπνλείηαη θαη ππνβάιιεηαη απφ ην κεηξηθφ αδεηνδνηεκέλν 
πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηνλ φκηιν. 
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Σήξεζε ηξαπεδηθνχ 
απνξξήηνπ. 

6.  Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ ιακβάλεη 
γλψζε ηνπ Α αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 ΜΔΡΟ ΙΙ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟΤ ΑΝΑΚΑΜΦΗ 

Βαζηθά κέξε 
ρεδίνπ 
Αλάθακςεο. 

7.(1) Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Α ιακβάλεηαη ππφςε ε θχζε θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

(2)  Σα βαζηθά κέξε ηνπ Α πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

(α) χλνςε: Σν κέξνο απηφ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Α θαη παξέρεη ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή ηνπ Α, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ 
ηδξχκαηνο / νκίινπ, ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Α θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή δπλαηφηεηα 
αλάθακςεο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε  ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη 
ζην κέξνο (γ)∙ 

 

 

 (β) Γηαθπβέξλεζε: Σν κέξνο απηφ πεξηιακβάλεη πξφλνηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ νξζή 
αλάπηπμε, έγθξηζε, πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο (trigger points) θαη έγθαηξε πινπνίεζε θαη 
εθαξκνγή ηνπ Α∙ 

 (γ) ηξαηεγηθή αλάιπζε: ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε παξνπζηάδεηαη ε λνκηθή, ιεηηνπξγηθή θαη 
νηθνλνκηθή δνκή ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/νκίινπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 
ελδννκηιηθέο ζρέζεηο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηα 
ζεκαληηθά ηκήκαηα/ιεηηνπξγίεο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηηο λνκηθέο 
νληφηεηεο ζηηο νπνίεο απηά αλήθνπλ. Αθνινχζσο, θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη 
λα ιεθζνχλ ζε ζρέζε κε απηέο θαζψο θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ 
ηδξχκαηνο ζε θαηάζηαζε ζνβαξήο θξίζεο έηζη ψζηε λα πεηχρεη λα αλαθάκςεη ην αδεηνδνηεκέλν 
πηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Α ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, κέηξα 
γηα ηε κείσζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,  απνθαηάζηαζεο 
ηεο ξεπζηφηεηαο, ελίζρπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε ζηξαηεγηθέο 
επηινγέο, φπσο απνεπέλδπζε ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ 
ηδξχκαηνο. Πεξαηηέξσ, ζε απηφ ην κέξνο ηνπ Α παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα 
απνηειέζκαηα δηάθνξσλ πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 
εμεηάδεηαη αληίζηνηρα, ε πινπνίεζε πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ αλάθακςεο νχησο ψζηε λα 
δηαζαθεληζζνχλ ηα κέηξα αλάθακςεο  πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά πεξίπησζε θαη ηα νπνία ζα 
επηθέξνπλ ηελ αλάθακςε ζην αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα∙ 

 (δ) ρέδην επηθνηλσλίαο: Σν ζρέδην επηθνηλσλίαο απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιίζεη ηελ 
απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία θαη δεκνζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Α∙ 

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ - ΔΓΚΡΙΗ, ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΑΝΑΚΑΜΦΗ  

Έγθξηζε θαη 
ππνβνιή ρεδίνπ 
Αλάθακςεο. 

8. Σν Α ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα απφ ην δηνηθεηηθφ  φξγαλν ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ 
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κεηά απφ απαίηεζε θαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, 
ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο. 

Αμηνιφγεζε ρεδίνπ 
Αλάθακςεο. 

9. Η Κεληξηθή Σξάπεδα εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ην Α πνπ ππνβάιιεη αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ 
ίδξπκα ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ άιια κέηξα πνπ απηφ έρεη ήδε ιάβεη είηε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
30(1) ηνπ Νφκνπ θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είηε κε ηδίαλ απφθαζε γηα 
απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή/θαη ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο 
νηθνλνκηθήο επξσζηίαο θαη  βησζηκφηεηάο ηνπ. Η Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ην 
αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ηα αθφινπζα: 

i. ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Α· 

ii. ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α κε ζρέδην δηαπξαγκάηεπζεο κε ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
πηζησηψλ ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 
δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ηνπ, ησλ ρξεψλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ· 

iii. ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Α νχησο ψζηε λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθφ· 

iv. ηελ εθαξκνγή ηνπ Α ή κέξνπο απηνχ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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ΜΔΡΟ ΙV – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΑΝΑΚΑΜΦΗ 

Σξνπνπνίεζε 
ρεδίνπ 
Αλάθακςεο. 

10. (1) ε πεξίπησζε φπνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε 
Α ή/θαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ρξφλν, ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ζην Α ή ελδερφκελα εκπφδηα 
ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ή ηελ χπαξμε γεγνλφηνο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην Α, 
ελεκεξψλεη γξαπηψο ην αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα θαη απαηηεί απφ απηφ λα ππνβάιεη 
ηξνπνπνηεκέλν Α, ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεη ε ίδηα θαη πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 
εκέξεο. ην ηξνπνπνηεκέλν Α πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη νη δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη 
αδπλακίεο θαη λα πεξηιακβάλνληαη κέηξα γηα αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 (2) Αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ππνρξενχηαη λα ηξνπνπνηεί ην Α πνπ έρεη ππνβιεζεί 
ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη λα ην ππνβάιιεη εθ λένπ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα εληφο ελφο κελφο 
απφ ηελ επέιεπζε νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε λνκηθή ή ηελ νξγαλσηηθή 
δηάξζξσζε ηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ή ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ην νπνίν 
ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζην ελ ιφγσ ζρέδην. 

 ΜΔΡΟ V – ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Έλαξμε ηζρχνο. 11. Η παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


