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Αριθμός 560                  

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ (AΡ.3) ΣΟΤ 2014 
________________ 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 16 θαη 36 

 
138(Η) ηνπ 2002 
166(Η) ηνπ 2003 

34(Η) ηνπ 2007 
86(Η) ηνπ 2013 

103(Η) ηνπ 2013 
66(Η) ηνπ 2014 

139(Η) ηνπ 2014 
144(Η) ηνπ 2014. 

Ζ παξνχζα Οδεγία εθδίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, δπλάκεη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο 
ρνξεγνχληαη απφ ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 16 (α) θαη 36 ησλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 
Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2014. 
 

ΜΔΡΟ I 
 

ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
ΣΗΣΛΟ, ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

 

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Αληαιιαθηεξίσλ πλαιιάγκαηνο Οδεγία ηνπ 
2014. 
 

Πεδίν 
εθαξκνγήο. 

2.-(1) Ζ παξνχζα Οδεγία ξπζκίδεη ηελ παξνρή ζην θνηλφ, ππεξεζηψλ αγνξάο θαη πψιεζεο 
ζπλαιιάγκαηνο άκεζεο παξάδνζεο, ρσξίο ηήξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ 
πιεξσκψλ ή ζπλνκνιφγεζε πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ. 
 

 (2) Δμαηξνχληαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο- 
 

 (α) νη πξάμεηο ζε ζπλάιιαγκα πνπ δηελεξγνχληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή απφ ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε 
βάζε, ζηελ νπνία ππφθεηηαη θαη ε κεηξηθή ηνπο επηρείξεζε, 
 

 (β) νη πξάμεηο ζε ζπλάιιαγκα απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (Δ.Π.Δ.Τ), 
κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 
ππεξεζηψλ, θαη 
 

 (γ) ε απνδνρή ζπλαιιάγκαηνο γηα πιεξσκή εκπνξεπκάησλ ή/θαη ππεξεζηψλ. 
 

Δξκελεία. 
 

3.-(1) ηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
 

 “αηηεηήο” ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα λα 
ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα λα ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο∙ 
 

 “αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο” ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη θαη δηαηεξεί άδεηα απφ 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα λα παξέρεη ζην θνηλφ ππεξεζίεο αγνξάο θαη πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο 
άκεζεο παξάδνζεο, ρσξίο ηήξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, ή 
ζπλνκνιφγεζε πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ∙ 
 

 “αληηπξφζσπνο” ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ 
αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο λα δηεμάγεη εξγαζίεο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο εμ νλφκαηφο 
ηνπ∙ 
 

 “αξρηθφ θεθάιαην“ ζεκαίλεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ζε αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο θαη πεξηιακβάλεη: 
 

 (α) ην εθδνζέλ θαη θαηαβιεζέλ θεθάιαην ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ε δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε 
κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζσξεπηηθψλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, 
 

 (β) ηα απνζεκαηηθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζεκαηηθψλ αλαπξνζαξκνγήο θαη 
 

 (γ) ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο δηάζεζεο ηνπ ηειηθνχ 
απνηειέζκαηνο. 
 

 “Γεκνθξαηία” ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία∙ 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.:L176 
27.06.2013 ζ. 1. 
 

“εηδηθή ζπκκεηνρή” ζε ζρέζε κε αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηεο 
απνδίδεηαη ζην ζεκείν 36 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο 
απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη 
ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012∙ 
 

42(I) ηνπ 2009 
163(Η) ηνπ 2013. 

“ειεγθηήο” ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν έρεη εμαζθαιίζεη άδεηα δπλάκεη ησλ πεξί Διεγθηψλ θαη 
Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκσλ ηνπ 2009 θαη 
2013∙ 
 

144(Η) ηνπ 2007 
106(Η) ηνπ 2009 
141(Η) ηνπ 2012 

154(Η) ηνπ 2012. 
 

“επελδπηηθέο ππεξεζίεο” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπο ηνπ 2007 έσο 
2012∙ 

“επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ” (Δ.Π.Δ.Τ.) έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
φξν απηφ απφ ηνπο πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ 
Νφκνπο ηνπ 2007 έσο 2012∙ 

 

 

Κεθ. 113. 
9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1997 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
46(Η) ηνπ 1992 
96(Η) ηνπ 1992 
41(Η) ηνπ 1994 
15(Η) ηνπ 1995 
21(Η) ηνπ 1997 
82(Η) ηνπ 1999 

149(Η) ηνπ 1999 
2(Η) ηνπ 2000 

135(Η) ηνπ 2000 
151(Η) ηνπ 2000 

76(Η) ηνπ 2001 
70(Η) ηνπ 2003 

167(Η) ηνπ 2003 
92(Η) ηνπ 2004 
24(Η) ηνπ 2005 

129(Η) ηνπ 2005 
130(Η) ηνπ 2005 

98(Η) ηνπ 2006 
124(Η) ηνπ 2006 

70(Η) ηνπ 2007 
71(Η) ηνπ 2007 

131(Η) ηνπ 2007 
186(Η) ηνπ 2007 

87(Η) ηνπ 2008 
41(Η) ηνπ 2009 
49(Η) ηνπ 2009 
99(Η) ηνπ 2009 
42(Η) ηνπ 2010 
60(Η) ηνπ 2010 
88(Η) ηνπ 2010 
53(Η) ηνπ 2011 

117(Η) ηνπ 2011 
145(Η) ηνπ 2011 
157(Η) ηνπ 2011 
198(Η) ηνπ 2011 

64(Η) ηνπ 2012 
98(Η) ηνπ 2012 

190(Η) ηνπ 2012 
203(Η) ηνπ 2012 

6(Η) ηνπ 2013 
90(Η) ηνπ 2013 
74(Η) ηνπ 2014 

75(Η) ηνπ 2014. 
 

“ζπγαηξηθή εηαηξεία” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ θαη, επηπξφζζεηα, εηαηξεία ζεσξείηαη φηη είλαη ζπγαηξηθή άιιεο εηαηξείαο φηαλ, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε ηειεπηαία αζθεί νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηελ πξψηε∙ 
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 “ίδηα θεθάιαηα” ζε ζρέζε κε αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο έρεη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηα άξζξα 26, 28, 30, 36 έσο 91 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, 
ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο 
επελδχζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012∙ 
 

 “Κεληξηθή Σξάπεδα” ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ∙ 
 

 “θξάηνο κέινο” ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιν θξάηνο πνπ είλαη 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν∙ 
 

 “κεηξηθή εηαηξεία” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ∙ 
 

 “λνκηθφ πξφζσπν” πεξηιακβάλεη εηαηξεία ή νπνηαδήπνηε άιιε έλσζε πξνζψπσλ πνπ 
ζπζηάζεθε ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο∙ 
 

 “φκηινο” ζεκαίλεη φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ- 
 

 (α) κηα κεηξηθή επηρείξεζε, 
 

 (β) ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, 
 

 (γ) ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή επηρείξεζε ή νη ζπγαηξηθέο ηεο θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε 
ζπκκεηνρή, 
 

 (δ) (i) ηελ επηρείξεζε ή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, ρσξίο λα ζπλδένληαη κε ηε κεηξηθή επηρείξεζε κε ηηο 
ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ), έρνπλ ηεζεί κε ηε κεηξηθή επηρείξεζε ππφ 
εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηε κεηξηθή επηρείξεζε ή ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο, ή 
 

 (ii) ηελ επηρείξεζε ή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, ρσξίο λα ζπλδένληαη κε ηε κεηξηθή επηρείξεζε κε ηηο 
ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ), ηα δηνηθεηηθά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά 
ηνπο φξγαλα απνηεινχληαη θαηά πιεηνλφηεηα απφ ηα ίδηα πξφζσπα, ηα νπνία αζθνχλ θαζήθνληα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ∙ 
 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(Η) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(Η) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

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

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

 

“πηζησηηθφ ίδξπκα” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί 
Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ.4) 2013∙ 
 

 “ζπλάιιαγκα” ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε λφκηζκα, εθηφο απφ ην επξψ∙ 
 

 “ζηελνί δεζκνί” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Δξγαζηψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013∙ 
 

 “ππνθαηάζηεκα” ζε ζρέζε κε αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο ζεκαίλεη ηφπν δηεμαγσγήο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, πιελ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ, ν νπνίνο απνηειεί 
ηκήκα ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, ζηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηνλ νπνίν 
δηελεξγνχληαη απεπζείαο ελ φισ ή ελ κέξεη, νη εξγαζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηά ελφο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο∙ 
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(2) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξνχζα Οδεγία ζε λφκν, ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ή 
πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαίλεη ηνλ ελ ιφγσ λφκν, ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ή 
πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ή δηνξζψλεηαη, ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

ΜΔΡΟ II 
 ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΖΡΗΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 
 

Κεθάιαην Α – Γεληθέο Γηαηάμεηο 
 

Τπνρξέσζε 
πξνεγνχκελεο 
αδεηνδφηεζεο γηα 
ηα αληαιιαθηήξηα 
ζπλαιιάγκαηνο. 

4. Καλέλα πξφζσπν δε δχλαηαη λα ελεξγεί σο αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο ζηε Γεκνθξαηία, 
ρσξίο λα ιάβεη πξνεγνπκέλε άδεηα ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο. Άδεηα ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ 
ζπλαιιάγκαηνο ρνξεγείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κφλν ζε λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία 
πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

 (α) Έρνπλ ζπζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία θαη 
 

 (β) δηαηεξνχλ ηα θεληξηθά ηνπο γξαθεία ζηε Γεκνθξαηία. 
 

Υνξήγεζε άδεηαο 
(γεληθά θξηηήξηα). 

5.-(1) Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο ην ελδηαθεξφκελν 
πξφζσπν ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζπλνδεπφκελε απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

 (α) Αληίγξαθν ηνπ ηδξπηηθνχ θαη θαηαζηαηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ αηηεηή φπσο ηζρχεη, ή φπσο 
πξφθεηηαη λα δηακνξθσζεί γηα ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, 
 

 (β) πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη εξγαζίεο πνπ πξνηίζεηαη λα δηεμάγεη 
ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο, 
 

 (γ) επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη πξφβιεςε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ηξία πξψηα 
νηθνλνκηθά έηε ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη ν αηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηα αλάινγα 
θαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα, πφξνπο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ, 
 

 (δ) ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ν αηηεηήο δηαζέηεη ην απαηηνχκελν θεθάιαην, φπσο π.ρ. 
βεβαίσζε απφ αλεμάξηεην ειεγθηηθφ νίθν ή απφ πηζησηηθφ ίδξπκα, 
 

 (ε) πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 11 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, 
 

 (ζη) αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ 
ζπλαιιάγκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ζρεδηαδφκελεο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο ιεηηνπξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ρξήζεο ππνθαηαζηεκάησλ, παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ αληηπξνζψπσλ θαη ηνλ 
πξνβιεπφκελν αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγνδνηεί, 
 

 (ε) πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ 
ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ 
ζπλαιιαγψλ ηηο νπνίεο ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη λα ζεζπίδεη εγγξάθσο, 
 

188(Η) ηνπ 2007 
58(Η) ηνπ 2010 
80(Η) ηνπ 2012 

192(Η) ηνπ 2012 
101(Η) ηνπ 2013. 

 

(ζ) πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πξνηίζεηαη λα ζεζπίζεη ην 
αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο πξνο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο 
θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκσλ ηνπ 
2007 έσο 2013, 
 

 (η) ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπ αηηεηή θαζψο θαη 
ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζην κεηνρηθφ 
θεθάιαην ηνπ αηηεηή. Όια ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα ζπκπιεξσκέλν ην εξσηεκαηνιφγην πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ην ζθνπφ απηφ. 
 

 (ηα) ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε, ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα δηεπζχλνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο επί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 
είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
   
(ηβ) ηηο πην πξφζθαηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή καδί κε ηηο κε ειεγκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηξηθή εηαηξεία ή ν 
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αηηεηήο αλήθεη ζε φκηιν, ν αηηεηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη αληίγξαθα ησλ 
πην πξφζθαησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ή/θαη ηνπ νκίινπ, 
 

 (ηγ) ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ αηηεηή θαη 
 

 (ηδ) πιήξε ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ κε ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζεί 
ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο. 
 

 (2) (α) Καηά ηελ παξαιαβή θαη αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα πξέπεη λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε πξφζσπν θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

 (β) Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηα πξφζσπα πνπ ζα 
δηεπζχλνπλ ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο. 
 

 (3) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ ππνβνιή νπνηαζδήπνηε επηπξφζζεηεο 
πιεξνθνξίαο ή νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ηα νπνία θξίλεη σο απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο ή/θαη λα δηαβνπιεπζεί κε θάζε άιιε αξρή ζηε Γεκνθξαηία ή ζην 
εμσηεξηθφ. 
 

 (4) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δε ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, εάλ δελ 
πεηζζεί πιήξσο φηη ν αηηεηήο: 
 

 (α) Ηθαλνπνηεί φια ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα Οδεγία θαη  
 

 (β) ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ηα σο άλσ θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

 (5) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δε ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, εάλ δελ 
πεηζζεί φηη ν αηηεηήο δηαζέηεη- 
 

 (α) Άξηην νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ,  
 

 (β) ζαθή νξγαλσηηθή δνκή κε αξκνδηφηεηεο θαηαλεκεκέλεο θαηά ηξφπν ζαθή, δηαθαλή θαη 
ζπλεθηηθφ θαζψο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, 
 

 (γ) απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ 
θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη, θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο, ειεγθηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ λα 
είλαη εθηελείο θαη αλάινγεο κε ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα 
δηεθπεξαηψλεη, 
 

 (δ) επαξθείο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζην λα δηαπηζηψλεηαη φηη 
ην αληαιιαθηήξην ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο θαη 
 

 (ε) θαηάιιεια ζπζηήκαηα θα επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ. 
 

 (6) Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα ηεξεί 
φια ηα θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα Οδεγία. 
 

 (7) Όηαλ ν αηηεηήο ή έλα ήδε αδεηνδνηεκέλν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο πξνηίζεηαη λα αζθεί 
παξάιιεια θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα απαηηεί ηε 
ζχζηαζε ρσξηζηνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ, φηαλ νη άιιεο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δπζρεξαίλνπλ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο. 
 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν λα απαηηήζεη ηε ζχζηαζε ρσξηζηνχ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ θαη κεηά ηελ έλαξμε άζθεζεο άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 

 (8) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δε ρνξεγεί άδεηα γηα ιεηηνπξγία αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, εάλ 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αλάγθεο λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ 
αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο δελ έρεη πεηζζεί σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζψπσλ 
πνπ έρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζ’ απηφ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εηδηθή 
ζπκκεηνρή ζηνλ αηηεηή είλαη λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ άκεζα ή έκκεζα ελεξγνχλ σο 
ζχκβνπινη απηψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
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 Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, ζα δηελεξγείηαη θπξίσο κε βάζε ην 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 
 

 (9) Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
9 νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ζηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζε 
απηφ.  
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(1) 
21.11.2014 
(Κ.Γ.Π. 
525/2014). 

(10) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
νξγάλνπ θαζψο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα δηεπζχλνπλ ην 
αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο θαη΄αλάινγε εθαξκνγή ηεο πεξί ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Ηθαλφηεηαο 
θαη Καηαιιειφηεηαο Μειψλ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ θαη Γηεπζπληψλ ησλ Αδεηνδνηεκέλσλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Οδεγίαο ηνπ 2014. 
 

 H αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε ζέζε 
ζπκβνχινπ ή δηεπζπληή ζα δηελεξγείηαη θπξίσο κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα θαινχληαη λα 
ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 
 

 Ννείηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα δε ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο εάλ δελ ηθαλνπνηεζεί φηη ηα πην 
πάλσ πξφζσπα είλαη αμηφπηζηα θαη ελ γέλεη θαηάιιεια γηα ηε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε θαη 
δηνίθεζε ησλ αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο. 
 

 (11) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 9, ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο 
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα κεηαβνιέο ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη 
ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 
απνρσξήζεσλ ιφγσ αθππεξέηεζεο, παξαίηεζεο ή δηαθνξεηηθά. Σν αληαιιαθηήξην 
ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ απνρψξεζεο εθάζηνπ πξνζψπνπ. 
 

 (12) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελνί δεζκνί κεηαμχ ηνπ αηηεηή θαη άιισλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κφλν εάλ νη δεζκνί απηνί δελ 
εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε επνπηείαο. ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε ηα νπνία ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη 
ζηελνχο δεζκνχο ππάγνληαη ζε λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηξίηεο ρψξαο, ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη δηαηάμεηο απηέο δελ 
εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε επνπηείαο.  
 

 (13) ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, ν 
αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα θξίλεη αλαγθαίν. 
 

 (14) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα θαζνξίδεη πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, λα θαζνξίδεη, λα εμεηδηθεχεη ή λα δηεπθξηλίδεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ησλ αξκνδίσλ πξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη 
νπνηνδήπνηε ζέκα ρξήδεη ρεηξηζκνχ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 
 

Απφθηεζε εηδηθήο 
ζπκκεηνρήο ζε 
αληαιιαθηήξην 
ζπλαιιάγκαηνο. 
 

6. (1) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη απνθαζίζεη λα απνθηήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή 
ζε αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο ή λα απμήζεη πεξαηηέξσ άκεζα ή έκκεζα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή 
λα παχζεη λα θαηέρεη εηδηθή ζπκκεηνρή ζε αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο έηζη ψζηε- 
 

 (α) ε αλαινγία ησλ κεξηδίσλ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη λα θζάλεη ή λα 
ππεξβαίλεη ή λα κεηψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ ηα θαηψηαηα φξηα ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ηνπ 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%), ή ηνπ πελήληα (50%), ή 
 

 (β) ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο λα θαζίζηαηαη ζπγαηξηθή ηνπ ή λα παχεη λα είλαη ζπγαηξηθή 
ηνπ, 
 

 νθείιεη λα γλσζηνπνηεί γξαπηψο ηελ πξφζεζή ηνπ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, πξνηνχ πξνβεί ζηελ 
απφθηεζε, ηελ παχζε ηεο θαηνρήο, ή ηελ αχμεζε, ή ηε κείσζε αληίζηνηρα. 
 

 (2) Ο θάζε ππνςήθηνο αγνξαζηήο νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζθνπνχκελεο εηδηθήο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ επί 
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  
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 (3) ε πεξίπησζε πνπ ε επηξξνή ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ είλαη δπλαηφ λα απνβεί ζε βάξνο ηεο 
ζπλεηήο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηεο.  
 

Λήςε απφθαζεο. 7.-(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα νθείιεη, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή δεφλησο 
ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, λα 
απνθαζίζεη επί ηεο αίηεζεο θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ αηηεηή γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ή ηελ απφξξηςε 
ηεο αίηεζεο. 
 

 (2) Ζ αίηεζε ζεσξείηαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα ζηνηρεία θαη έληππα πνπ νξίδνληαη 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο. Ζ απφξξηςε ηεο αίηεζεο αηηηνινγείηαη 
θαηάιιεια. 
 

 (3) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εηδνπνηεί, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ 
έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα ηπρφλ ειιείςεηο απηήο ηεο αίηεζεο.  
 

Γεκφζην κεηξψν. 8. -(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ κεηξψν ζην νπνίν 
εγγξάθνληαη φια ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
άδεηάο ηνπο, νη δηεπζχλζεηο ησλ θεληξηθψλ ηνπο γξαθείσλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο, ηα 
νλφκαηα ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αληηπξνζψπσλ. 
 

 (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ. 
 

 (3) Ζ πξφζβαζε ζην κεηξψν είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
ή/θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ήζειε απνθαζίζεη. 
 

Μεηαβνιέο ζηα 
ζηνηρεία πνπ 
ζπλππνβιήζεθαλ 
καδί κε ηελ 
αίηεζε. 

9. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη λα 
γλσζηνπνηεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ 
επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη εληχπσλ πνπ ζπλππνβάιινληαη καδί κε 
ηελ αίηεζε. 
 

  
Κεθάιαην Β - Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαηήξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

 
Αξρηθφ θεθάιαην 
θαη ίδηα θεθάιαηα. 

10.-(1) Οπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν δεηεί άδεηα ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο 
νθείιεη λα έρεη θαηά ην ρξφλν ηεο αδεηνδφηεζήο ηνπ αξρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρηιηάδσλ 
επξψ (€20.000). 

 
 (2) Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη λα δηαηεξεί, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ίδηα θεθάιαηα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1). 
 

Καλφλεο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

11.-(1) Σα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα λα 
ιεηηνπξγνχλ σο αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο ρσξηζηνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
 

 (2) Γηα θάζε ζπλαιιαγή αγνξάο ή πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο ην αληαιιαθηήξην νθείιεη λα εθδίδεη 
παξαζηαηηθά ζηα νπoία ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

 (α) Ο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, 
 

 (β) ην πνζφ θαη ην λφκηζκα ηεο ζπλαιιαγήο, 
 

 (γ) ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 
 

 (δ) ην πνζφ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ, θαη  
 

 (ε) γηα πνζά ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ επξψ (€1.000) θαηά ζπλαιιαγή, ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ, φπσο έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην δειηίν 
ηαπηφηεηαο, ην δηαβαηήξην ή άιιν επίζεκν ζηνηρείν ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. 
 

 (3) Σα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή 
αγνξάο ή πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 
επξψ (€7.500) θαηά άηνκν, εκεξεζίσο. 
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(4) Γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε λένπ ππνθαηαζηήκαηνο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο 
απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
 

Αλάζεζε 
ιεηηνπξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ 
ζε ηξίηνπο. 

12.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζεκαληηθέο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξίηνπο εληφο ή εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα.  
 

 (2) Μηα ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ζεκαληηθή, εάλ ε κε δηεθπεξαίσζε ή ε πιεκκειήο 
δηεθπεξαίσζε απηήο, ζα έβιαπηε ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία 
ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη ζα εμαζζέληδε ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο λα ζπκκνξθψλεηαη δηαξθψο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφλνηεο ηεο 
παξνχζαο Οδεγίαο. 
 

 (3) εκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ επηηξέπεηαη λα αλαηεζνχλ ζε ηξίηνπο κε ηξφπν 
πνπ βιάπηεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο ή/θαη 
εμαζζελίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 
αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο κε φιεο ηηο, δπλάκεη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 

 (4) Κάζε αλάζεζε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξίην πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

 (α) Ζ αλάζεζε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ νδεγεί ζε κεηαβίβαζε επζπλψλ εθ 
κέξνπο ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, 
 

 (β) δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηεο ε ζρέζε ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ηνπο, ζχκθσλα ηελ παξνχζα Οδεγία, 
 

 (γ) δε ζίγνληαη νη φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνί αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 
ιάβεη θαη λα δηαηεξεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Οδεγία, 
 

 (δ) δε ζίγεηαη θαλέλαο απφ ηνπο ινηπνχο φξνπο, ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη 
 

 (ε) ζηε ζχκβαζε αλάζεζεο πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πξφζσπν ζην 
νπνίν αλαηίζεληαη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο 
νθείιεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφ αλαθνξά δξαζηεξηφηεηεο λα ππνβάιιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ ζα ηνπ δεηήζεη θαζψο θαη λα ηεο επηηξέπεη λα δηεμάγεη 
επηηφπην έιεγρν νπνηεδήπνηε θξηζεί ζθφπηκν. 
 

Καηάξηηζε θαη 
έιεγρνο 
νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 

13.-(1) Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142(1)-4(α) θαη 143(1)-(4) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ 
εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, επί ησλ αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο. 
 

 (2) Κάζε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αζθεί παξάιιεια εξγαζίεο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο 
θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
ρσξηζηέο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ σο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο. 
 

 (3) Γηα φζα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο ππνρξενχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θππξηαθνχ θαη 
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ λα ππνβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζε έιεγρν απφ ειεγθηή, νη 
ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππφθεηληαη ζε έθζεζε ειεγθηή. 
 

Παχζε ηζρχνο 
άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο. 
 

14.-(1) Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, εάλ 
ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

 (α) Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληφο δψδεθα (12) 
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, 
 

 (β) ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο παξαηηείηαη ξεηψο απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, 
 

 (γ) ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο δελ έρεη παξάζρεη ππεξεζίεο γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ 
έμη (6) κήλεο. 
 

 (2) Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζρεηηθά κε ηελ 
παχζε ηζρχνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
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 (3) Σν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε άδεηα έπαπζε λα ηζρχεη, δπλάκεη ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, παξακέλεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, κέρξηο φηνπ ηθαλνπνηεζεί ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα φηη ηαθηνπνηήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 

Αλάθιεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο. 
 

158(Η) ηνπ 1999 
99(Η) ηνπ 2014. 

15.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία: 
 

 (α) Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο εμαζθάιηζε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο βάζεη ςεπδψλ 
δειψζεσλ ή κε νπνηνδήπνηε αληηθαλνληθφ ηξφπν ή/θαη 
 

 (β) ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 
 

 (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη ηε δηαδηθαζία ε νπνία ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ 
αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο. 
 

 (3) Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αηηηνινγείηαη, θνηλνπνηείηαη ζην αληαιιαθηήξην 
ζπλαιιάγκαηνο θαη θαηαρσξίδεηαη ζην δεκφζην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηεο 
παξνχζαο Οδεγίαο. 
 

 (4) Σν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε άδεηα αλαθιήζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα παξακέλεη 
ππφ ηελ επνπηεία ηεο κέρξηο φηνπ ηθαλνπνηεζεί φηη ηαθηνπνηήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο 
ππνρξεψζεηο. 
 

Αλαζηνιή άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο θαη 
πξνζεζκία πξνο 
ζπκκφξθσζε. 

16. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη, αληί αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ 
ζπλαιιάγκαηνο, ή άκεζα κε ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο, λα αλαζηέιιεη ηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη λα ηάζζεη πξνζεζκία πξνο ζπκκφξθσζε κεηά 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ζα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο.  
 

  
 Κεθάιαην Γ – Λνηπέο απαηηήζεηο 

 
Αληηπξφζσπνη 
θαη 
ππνθαηαζηήκαηα. 

17.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο πξνηίζεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο 
κέζσ αληηπξνζψπνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζπλνδεπφκελε κε ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 
 

 (α) Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αληηπξνζψπνπ, 
 

 (β) πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αληηπξφζσπνο πξνο 
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκσλ ηνπ 2007 έσο 2013, 
 

 (γ) ηαπηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ, ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
αληηπξνζψπνπ θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ, 
ηδίσο αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ κε θεξχμεσο ζε πηψρεπζε θαη 
 

 (δ) αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, πξφλνηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 
αληηπξφζσπνο νθείιεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφ αλαθνξά δξαζηεξηφηεηεο λα ππνβάιιεη ζηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ ζα ηνπ δεηήζεη θαζψο θαη λα ηεο επηηξέπεη λα 
δηεμάγεη επηηφπην έιεγρν, νπνηεδήπνηε θξηζεί ζθφπηκν. 
 

 (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εγθξίλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο κέζσ 
αληηπξνζψπνπ, εάλ ν αληηπξφζσπνο πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
 

 (α) Γηαζέηεη επαξθείο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο 
Γξαζηεξηφηεηεο Νφκσλ ηνπ 2007 έσο 2013,  
 

 (β) δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζθνπνχκελε πξφζιεςή ηνπ αληηπξνζψπνπ 
επηρεηξείηαη, ή έρεη δηαπξαρζεί, ή έρεη επηρεηξεζεί ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ή 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο,  
 

 (γ) δελ πθίζηαηαη ην ελδερφκελν ε πξφζιεςε ηνπ αληηπξνζψπνπ λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη  
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(δ) ν πξνηεηλφκελνο αληηπξφζσπνο, νη ζχκβνπινη θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε απηνχ είλαη ηθαλά 
θαη θαηάιιεια πξφζσπα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο. 
 

Δπζχλε. 18. Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο επζχλεηαη πιήξσο θαη άλεπ φξσλ- 
 

 (α) γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ, 
 

 (β) γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ, φηαλ απηνί ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο ηνπ 
αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο, 
 

 (γ) γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ θαη 
 

 (δ) γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ ηξίησλ ζηνπ νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ιεηηνπξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο. 
 

Σήξεζε Αξρείνπ. 19. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 
Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκσλ ηνπ 2007 έσο 2013, ην αληαιιαθηήξην 
πλαιιάγκαηνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν ζηε Γεκνθξαηία γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο 
επί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε.  
 

ΜΔΡΟ III 
 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΖΡΗΑ 
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 

 
Υξέσζε 
πιεξνθνξηψλ. 

20. Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλεη ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ γηα 
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ή λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο 
δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 
 

Βάξνο 
απφδεημεο. 

21. Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 
 

Τπνρξέσζε θαη 
ηξφπνο 
πιεξνθφξεζεο. 

22. Σν αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο θαη νη αληηπξφζσπνη απηνχ έρνπλ ππνρξέσζε λα 
αλαγξάθνπλ γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα, ζε θάζε ππνθαηάζηεκα θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζε 
αλαιπηηθφ πίλαθα: 
 

 (α) Σηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε κεηαηξνπή εθάζηνπ λνκίζκαηνο νη 
νπνίεο ζα δηακνξθψλνληαη ειεχζεξα, θαη 
 

 (β) ηα πνζά ή ηα πνζνζηά ησλ ηπρφλ εηζπξαηηνκέλσλ πξνκεζεηψλ ηα νπνία επίζεο ζα 
δηακνξθψλνληαη ειεχζεξα.  
 

ΜΔΡΟ IV 
 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΖΡΗΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 
 
Έιεγρνο θαη 
ππνβνιή 
ζηνηρείσλ. 

23. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο, ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο νθείιεη, φηαλ θιεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, λα 
ζέηεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα εμέηαζε ηα ξεπζηά δηαζέζηκα θαη άιια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, βηβιία, 
αξρεία θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα ή ζηνηρεία.  Πξφζζεηα, ην αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο 
νθείιεη λα επηηξέπεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα λα δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηα θεληξηθά ηνπ 
γξαθεία, ζηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ 
αληηπξνζψπσλ, θαζψο θαη ζε θάζε εμσηεξηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ην αληαιιαθηήξην 
ζπλαιιάγκαηνο έρεη αλαζέζεη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

ΜΔΡΟ V 
 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Έλαξμε ηζρχνο 
ηεο παξνχζαο 
Οδεγίαο. 

24. Ζ παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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