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Αρηζκός 438 

  ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2014 
(138(Η) ΣΟΤ 2002, 166(Η) ΣΟΤ 2003, 34(Η) ΣΟΤ 2007, 86(Η) ΣΟΤ 2013, 103(Η) ΣΟΤ 2013 

 ΚΑΗ 66(Η) ΣΟΤ 2014) 
________________ 

Οδεγία δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 20(3)(β), 39 θαη 43 
 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηή ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 20(3)(β), 39 θαη 43 ηωλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκωλ ηνπ 
2002 έωο 2014, εθδίδεη ηελ παξνύζα Οδεγία. 
 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
 
Κ.Γ.Π. 614/2007 
Κ.Γ.Π. 451/2008 
Κ.Γ.Π.   89/2009 
Κ.Γ.Π. 264/2009 
Κ.Γ.Π.     2/2010 
Κ.Γ.Π. 127/2010 
Κ.Γ.Π. 441/2010 
Κ.Γ.Π. 442/2010 
Κ.Γ.Π.     3/2011 
Κ.Γ.Π. 326/2011 
Κ.Γ.Π. 505/2011 
Κ.Γ.Π. 337/2012 
Κ.Γ.Π. 446/2012 
K.Γ.Π.     2/2013 
Κ.Γ.Π.   49/2013 
Κ.Γ.Π.   76/2013 
Κ.Γ.Π. 174/2013 
Κ.Γ.Π. 173/2014 
Κ.Γ.Π. 257/2014. 

πκκόξθωζε κε 
πξόγξακκα ηεο 
ΔΔ/ΓΝΣ.  
(παξάγξαθνο 2 
ηεο Κ.Γ.Π. 
174/2013) 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 6 
ηωλ βαζηθώλ 
νδεγηώλ. 
 

1. Ζ παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη ωο ε πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη 
Γηαδηθαζίεο) (Σξνπνπνηεηηθή) (Αξ.3) Οδεγία ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο πεξί ηεο Δθαξκνγήο 
ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2007 έωο (Αξ.2) ηνπ 2014 (πνπ ζην εμήο 
ζα αλαθέξνληαη ωο νη «βαζηθέο νδεγίεο») θαη νη βαζηθέο νδεγίεο θαη ε παξνύζα νδεγία ζα αλαθέξνληαη 
καδί ωο νη πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2007 
έωο (Αξ.3) ηνπ 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ 31Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 2, ππνπαξάγξαθνο (1), ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 8 ηωλ πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) Οδεγηώλ 
ηνπ 2007 έωο (Αξ. 3) ηνπ 2014 ωο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη-  

(α) ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζεωξείηαη θξάηνο κέινο ηεο δώλεο ηνπ επξώ πνπ ζπκκνξθώλεηαη κε 
πξόγξακκα ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο / ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ, θαη 

(β)  ε Πνξηνγαιηθή Γεκνθξαηία παύεη λα ζεωξείηαη θξάηνο κέινο ηεο δώλεο ηνπ επξώ ππό πξόγξακκα 
ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο / ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ. 

 3. Σν Παξάξηεκα 6 ηωλ βαζηθώλ νδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αθόινπζνπ λένπ Πίλαθα 
Σ ακέζωο κεηά ηνλ Πίλαθα Δ: 

«ΠΗΝΑΚΑ Σ 
Περηθοπές αποηίκεζες ποσ εθαρκόδοληαη ζε αποδεθηά εκπορεύζηκα τρεόγραθα εθδόζεως                                                       

ή πιήροσς εγγσήζεως ηες Κσπρηαθής Δεκοθραηίας 

 

Κσβερλεηηθά Οκόιογα  

Κιηκάθηο 
δηάρθεηας  

Περηθοπές αποηίκεζες τρεογράθωλ ζηαζερού 
θαη θσκαηλόκελοσ ηοθοκερηδίοσ   

Περηθοπές αποηίκεζες τρεογράθωλ 
κεδεληθού ηοθοκερηδίοσ  

0-1 14,5 14,5 

1-3 27,5 29,5 

3-5 37,5 40,0 

5-7 41,0 45,0 

7-10 47,5 52,5 

>10 57,0 71,0 

Εγγσεκέλες από ηελ 
θσβέρλεζε ηραπεδηθές 

οκοιογίες θαη εγγσεκέλες 
από ηελ θσβέρλεζε εηαηρηθές 

οκοιογίες κε 
τρεκαηοπηζηωηηθώλ 

οργαληζκώλ  

Κιηκάθηο 
δηάρθεηας  

Περηθοπές αποηίκεζες τρεογράθωλ ζηαζερού 
θαη θσκαηλόκελοσ ηοθοκερηδίοσ   

Περηθοπές αποηίκεζες τρεογράθωλ 
κεδεληθού ηοθοκερηδίοσ  

0-1 23,0 23,0 

1-3 37,0 39,0 

3-5 47,5 50,5 

5-7 51,5 55,5 

7-10 58,0 63,0 

>10 68,0 81,5 

» 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 8 
ηωλ βαζηθώλ 
νδεγηώλ. 

4. Σν Παξάξηεκα 8 ηωλ βαζηθώλ νδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 
 
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ππνζεκείωζεο 2, κε ηελ αθόινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (2): 

«(2) Σίηινη πξνεξρόκελνη από ηηηινπνίεζε θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1, νη νπνίνη έρνπλ 
ιάβεη δύν αμηνινγήζεηο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ «single A»

2
, ππόθεηληαη ζε πεξηθνπή απνηίκεζεο 10%.» 

θαη ηελ αθόινπζε λέα ππνζεκείωζε 2: 

«
2
 Ωο αμηνιόγεζε «single A» λνείηαη ειάρηζηε αμηνιόγεζε «A3» δηελεξγνύκελε από ηνλ νίθν Moody’s, 

«A-» δηελεξγνύκελε από ηνπο νίθνπο Fitch ή Standard & Poor’s ή «AL» δηελεξγνύκελε από ηνλ νίθν 
DBRS.» · 

(β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (3): 

«(3) Σίηινη πξνεξρόκελνη από ηηηινπνίεζε θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
ιάβεη ηνπιάρηζηνλ δύν αμηνινγήζεηο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ «single A», ππόθεηληαη ζε πεξηθνπή 
απνηίκεζεο 22%.»· 

(γ) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (5) ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (5): 

«(5) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δύλαηαη λα απνδέρεηαη ωο αζθάιεηα γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 
Δπξωζπζηήκαηνο ηίηινπο πξνεξρόκελνπο από ηηηινπνίεζε ηωλ νπνίωλ ηα ππνθείκελα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ελππόζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ή δάλεηα ζε ΜΜΔ ή ακθόηεξα θαη νη νπνίνη δελ 
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 6.3.2 ηεο Γεληθήο Σεθκεξίωζεο 
θαη ηνπο όξνπο ηεο ωο άλω ππνπαξαγξάθνπ (1), ζηνηρεία (α) έωο (δ), θαη ηεο ωο άλω ππνπαξαγξάθνπ 
(4), αιιά θαηά ηα ινηπά πιεξνύλ όια ηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο πνπ ηζρύνπλ γηα ηίηινπο 
πξνεξρόκελνπο από ηηηινπνίεζε βάζεη ηεο Γεληθήο Σεθκεξίωζεο θαη έρνπλ ιάβεη δπν αμηνινγήζεηο 
επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ «ΒΒΒ». Οη ελ ιόγω ηίηινη πεξηιακβάλνπλ κόλνλ όζνπο έρνπλ εθδνζεί πξηλ από ηηο 
20 Ηνπλίνπ 2012, ππόθεηληαη δε ζε πεξηθνπή απνηίκεζεο 22%.»· 

 (δ) Με ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (5Α) ακέζωο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (5) 
ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ: 

«(5Α) Σίηινη πξνεξρόκελνη από ηηηινπνίεζε κε δηαηάμεηο πεξί αδηάιεηπηεο εμππεξέηεζεο ηωλ δαλείωλ ζε 
ζπκκόξθωζε κε ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ΔΚΣ/2013/4 νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν ηωλ 
απνδεθηώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ήδε πξηλ από ηελ 1ε Οθηωβξίνπ 2013, παξακέλνπλ επηιέμηκνη 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 1ε Οθηωβξίνπ 2014.», θαη 
 
(ε) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ (δ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (6) ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ κε ην 
αθόινπζν λέν ζεκείν (δ): 

«(δ) Ωο «δηαηάμεηο πεξί αδηάιεηπηεο εμππεξέηεζεο ηωλ δαλείωλ» λννύληαη δηαηάμεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε λνκηθή ηεθκεξίωζε ηίηινπ πνπ πξνέξρεηαη από ηηηινπνίεζε θαη είλαη είηε δηαηάμεηο 
ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό εθεδξηθνύ δηαρεηξηζηή είηε δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό κεζνιαβεηή γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ εθεδξηθνύ δηαρεηξηζηή (εθόζνλ δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό 
εθεδξηθνύ δηαρεηξηζηή). ε πεξίπηωζε δηαηάμεωλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό κεζνιαβεηή γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ εθεδξηθνύ δηαρεηξηζηή, νξίδεηαη κεζνιαβεηήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ εθεδξηθνύ 
δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο εληέιιεηαη λα βξεη θαηάιιειν εθεδξηθό δηαρεηξηζηή εληόο 60 εκεξώλ από ηελ 
επέιεπζε ηνπ γεγνλόηνο πνπ πξνθάιεζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαρεηξηζηή, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε εκπξόζεζκε απνπιεξωκή θαη εμππεξέηεζε ηνπ πξνεξρόκελνπ από ηηηινπνίεζε ηίηινπ. 
Οη ελ ιόγω δηαηάμεηο πεξηέρνπλ επίζεο αλαθνξέο ζε γεγνλόηα ε επέιεπζε ηωλ νπνίωλ έρεη ωο 
απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνλ δηνξηζκό εθεδξηθνύ δηαρεηξηζηή. Σα γεγνλόηα 
απηά κπνξνύλ λα είλαη γεγνλόηα βαζηδόκελα ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ή γεγνλόηα κε βαζηδόκελα 
ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ή θαη ηα δπν, π.ρ. ηέηνην γεγνλόο κπνξεί λα ζπληζηά ε κε εθπιήξωζε ηωλ 
ππνρξεώζεωλ ηνπ ππάξρνληνο δηαρεηξηζηή.». 
 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
9β ηωλ βαζηθώλ 
νδεγηώλ. 
 
 
 
 

5. Σν Παξάξηεκα 9β ηωλ βαζηθώλ νδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ 4 απηνύ κε ην αθόινπζν λέν ζεκείν (δ): 

«(δ) Οη πξόζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο πξέπεη λα δηέπνληαη από θππξηαθό δίθαην. Δπίζεο, νη 
πξόζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο κπνξνύλ λα δηέπνληαη από δίθαην άιινπ θξάηνπο κέινπο εθόζνλ ε ΚΣΚ 
είλαη ν επόπηεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, κε ηελ επηθύιαμε ζρεηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ.». 
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