
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 
 

 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
EE: L 146, 
10.06.2009, 
σ. 37. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 1 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση 
της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα 
συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς 
και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις»,   

  
 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος.  
 
 

   8(Ι) του 2003 
118(Ι) του 2006. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Αμετάκλητου του 
Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού 
Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών 
και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμους του 2003 και 2006 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Αμετάκλητου του 
Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού 
Αξιογράφων Νόμοι του 2003 έως 2011. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)  Με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών τους: 
   
   “«γραφείο συμψηφισμού» σημαίνει οργανισμό, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης- 
   
   (α) των ιδρυμάτων, 
    
   (β) του τυχόν κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ή/και 
    
   (γ) του τυχόν διακανονιστή· 
    
   «διαλειτουργικά συστήματα» σημαίνει δύο ή περισσότερα 

κηρυχθέντα συστήματα, οι διαχειριστές των οποίων έχουν 
προβεί σε μεταξύ τους διευθέτηση που περιλαμβάνει τη 
διασυστημική εκτέλεση εντολών μεταβίβασης· 
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   «διαχειριστής συστήματος» σημαίνει πρόσωπο που είναι 
νομικά υπεύθυνο για τη λειτουργία του συστήματος, με βάση τις 
πρόνοιες της διευθέτησης που εγκαθιδρύει το σύστημα, το 
οποίο πρόσωπο δύναται να ενεργεί και ως διακανονιστής, 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή γραφείο συμψηφισμού∙ 

   
   «εργάσιμη ημέρα» καλύπτει τόσο τους ημερήσιους όσο και τους 

νυκτερινούς διακανονισμούς και περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα 
που συμβαίνουν κατά τον επιχειρησιακό κύκλο του 
συστήματος∙”. 

   
  (β)  με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «αξιόγραφα», 

«έμμεσα συμμετέχων», «εντολή μεταβίβασης», «εξασφάλιση», 
«ίδρυμα», «λογαριασμός διακανονισμού», «συμμετέχων» και 
«σύστημα» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα: 

   
 

144(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2009. 

  “«αξιόγραφα» σημαίνει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος των περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 και 2009·  

    
   «έμμεσα συμμετέχων» σημαίνει ίδρυμα, κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο, διακανονιστή, γραφείο συμψηφισμού ή 
διαχειριστή συστήματος, που έχει συμβατική σχέση ή 
διευθέτηση με συμμετέχοντα σε σύστημα το οποίο εκτελεί 
εντολές μεταβίβασης, η οποία επιτρέπει στον έμμεσα 
συμμετέχοντα να δίνει εντολές μεταβίβασης μέσω του 
συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμμεσα συμμετέχων 
είναι γνωστός στο διαχειριστή συστήματος· 

    
   «εντολή μεταβίβασης» σημαίνει - 
    
   (α) κάθε οδηγία ενός συμμετέχοντος να τεθεί στη διάθεση 

ενός αποδέκτη χρηματικό ποσό μέσω λογιστικής 
εγγραφής στους λογαριασμούς πιστωτικού ιδρύματος, 
κεντρικής τράπεζας, κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή 
διακανονιστή, ή κάθε οδηγία η οποία συνεπάγεται την 
ανάληψη ή την εκπλήρωση οφειλής πληρωμής, όπως 
ορίζεται από τους κανόνες του συστήματος, ή 

    
   (β) κάθε οδηγία ενός συμμετέχοντος για τη μεταβίβαση του 

τίτλου επί ή του συμφέροντος εξ’ αξιογράφου μέσω 
λογιστικής εγγραφής σε μητρώο ή άλλως πως· 

    
 
 
 
 

  «εξασφάλιση» σημαίνει όλα τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά 
στοιχεία περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των 
χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων που αναφέρονται στο 
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43(Ι) του 2004. άρθρο 4(2) του περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής 
Εξασφάλισης Νόμου του 2004, τα οποία παρέχονται δυνάμει 
ενέχυρου (συμπεριλαμβανομένου του χρήματος που παρέχεται 
με τον τρόπο αυτό), συμφωνίας επαναγοράς ή παρεμφερούς 
συμφωνίας ή άλλως, με σκοπό την εξασφάλιση δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση 
με ένα σύστημα ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των 
κρατών-μελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα· 

    
   «ίδρυμα» σημαίνει - 
    

66(Ι) του 1997 
  74(Ι) του 1999 
  94(Ι) του 2000 
119(Ι) του 2003 
    4(Ι) του 2004 
151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004 
235(Ι) του 2004 
  20(Ι) του 2005 
  80(Ι) του 2008 
100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009 
27(Ι) του 2011. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 177,  
30.6. 2006, σ. 1. 

  (α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στους περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2011, 
συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων που 
απαριθμούνται στο Άρθρο 2 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και όπως 
περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

    
   (β) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), 

όπως ορίζεται στους περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 
2007 και 2009, 

    
   (γ) κεντρική τράπεζα κράτους-μέλους, 
    
   (δ) δημόσια αρχή ή επιχείρηση που λειτουργεί με εγγύηση 

του δημοσίου, 
    
   (ε) επιχείρηση που έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της εκτός 

κράτους-μέλους και που οι εργασίες της είναι ανάλογες 
προς εκείνες των προαναφερομένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων ή των προαναφερομένων επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κρατών-μελών, 

    
   (στ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως αυτό καθορίζεται σε 

γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής, που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

    
   εφόσον συμμετέχει σε σύστημα και ευθύνεται για την 
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εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες 
απορρέουν από εντολές μεταβίβασης στο πλαίσιο το 
συστήματος αυτού· 

    
   «λογαριασμός διακανονισμού» σημαίνει λογαριασμό σε 

κεντρική τράπεζα, διακανονιστή ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο 
που χρησιμοποιείται για την κατοχή κεφαλαίων ή αξιογράφων, 
καθώς και για το διακανονισμό συναλλαγών μεταξύ των 
συμμετεχόντων σε σύστημα· 

    
   «συμμετέχων» σημαίνει ίδρυμα, κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, 

διακανονιστή, γραφείο συμψηφισμού ή διαχειριστή συστήματος, 
που σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος, δύναται 
επίσης να δρα ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής 
ή γραφείο συμψηφισμού ή να εκτελεί μέρος αυτών των 
καθηκόντων· 

    
   «σύστημα» σημαίνει σύστημα πληρωμών ή διακανονισμού 

αξιογράφων το οποίο καθιδρύεται δυνάμει διευθέτησης κατά το 
άρθρο 8·»∙ 

   
  (γ)  με τη διαγραφή των όρων «διαχειριστής» και «συμψηφιστικό 

γραφείο» και των ορισμών αυτών∙ 
   
  (δ)  με τη αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «κηρυχθέν σύστημα», 

της φράσης «άρθρου (9)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «άρθρου 9».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γ) με την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο:  

  
  «(ii) με τις πράξεις των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών ή της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως 
κεντρικών τραπεζών.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
 

   
 «Συμψηφισμός 

και εντολές 
μεταβίβασης. 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

4.-(1) Παρά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς 
και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία 
νόμου, οποιεσδήποτε εντολές μεταβίβασης και 
οποιοσδήποτε συμψηφισμός ισχύουν και αντιτάσσονται 
έναντι τρίτου, ακόμα και σε περίπτωση διαδικασίας 
εκκαθάρισης κατά συμμετέχοντος σε κηρυχθέν σύστημα ή σε 
διαλειτουργικό σύστημα ή κατά διαχειριστή διαλειτουργικού 
συστήματος ο οποίος δεν είναι συμμετέχων, εφόσον οι 
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19 του 1990 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 
70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
87(Ι) του 2008 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010. 

εντολές μεταβίβασης εισήχθηκαν στο κηρυχθέν σύστημα πριν 
από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, όπως 
ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6.  

   
       (2) Οι εντολές μεταβίβασης που - 
   
   (α) εισάγονται στο κηρυχθέν σύστημα μετά τη στιγμή 

έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, και 
    
   (β) εκτελούνται εντός της εργάσιμης ημέρας, όπως 

ορίζεται από τους κανόνες του κηρυχθέντος 
συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε η 
έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, 

   
  ισχύουν και αντιτάσσονται έναντι τρίτου, μόνο εάν ο 

διαχειριστής του κηρυχθέντος συστήματος μπορεί να 
αποδείξει ότι, κατά το χρόνο που οι εν λόγω εντολές 
μεταβίβασης κατέστησαν αμετάκλητες, δεν γνώριζε ούτε 
όφειλε να γνωρίζει την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης.  

   
       (3) Ο συμψηφισμός δεν ανατρέπεται βάσει οποιασδήποτε 

νομοθεσίας, κανόνα ή πρακτικής σχετικά με την ακύρωση 
συμβάσεων ή άλλων δικαιοπραξιών, που έχουν συναφθεί 
πριν από τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, 
όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6. 

       (4)(α) Ο χρόνος εισαγωγής μιας εντολής μεταβίβασης σε 
κηρυχθέν σύστημα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια από 
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τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος.  

   
    (β) Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, κάθε 

κηρυχθέν σύστημα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το 
χρονικό σημείο εισαγωγής μιας εντολής μεταβίβασης στο 
σύστημα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ο 
συντονισμός, ως προς το σημείο αυτό, των κανόνων όλων 
των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων: 

   
    Νοείται ότι οι κανόνες ενός κηρυχθέντος συστήματος, 

όσον αφορά το χρονικό σημείο εισαγωγής εντολής στο 
σύστημα, δεν επηρεάζονται από οποιουσδήποτε κανόνες 
των άλλων συστημάτων με τα οποία είναι διαλειτουργικό 
εκτός εάν οι κανόνες όλων των συστημάτων που 
συμμετέχουν στα διαλειτουργικά συστήματα προβλέπουν 
ρητά κάτι διαφορετικό. 

   
       (5)(α) Η εντολή μεταβίβασης δεν ανακαλείται ούτε από 

συμμετέχοντα σε κηρυχθέν σύστημα, ούτε από τρίτο, μετά τη 
χρονική στιγμή που ορίζουν οι κανόνες του εν λόγω 
συστήματος.  

   
   (β) Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, κάθε 

κηρυχθέν σύστημα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το 
χρονικό σημείο μετά το οποίο η εντολή μεταβίβασης δεν 
ανακαλείται, προκειμένου να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, 
ο συντονισμός ως προς το σημείο αυτό, των κανόνων όλων 
των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων: 

   
       

 
 

 Νοείται ότι οι κανόνες ενός κηρυχθέντος συστήματος, 
όσον αφορά το χρονικό σημείο μετά το οποίο η εντολή 
μεταβίβασης δεν ανακαλείται, δεν επηρεάζονται από 
οποιουσδήποτε κανόνες των άλλων συστημάτων με τα οποία 
είναι διαλειτουργικό εκτός εάν οι κανόνες όλων των 
συστημάτων που συμμετέχουν στα διαλειτουργικά 
συστήματα προβλέπουν ρητά κάτι διαφορετικό.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο:  

   
 «Χρησιμοποίη-

ση διαθέσιμης 
εξασφάλισης. 

5.-(1) Η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης, κατά 
συμμετέχοντος σε κηρυχθέν ή διαλειτουργικό σύστημα ή κατά 
διαχειριστή διαλειτουργικού συστήματος, δεν κωλύει την 
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων ή αξιογράφων, τα οποία κατά 
την εργάσιμη ημέρα έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης 
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είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό διακανονισμού αυτού του 
συμμετέχοντος, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε 
κηρυχθέν σύστημα ή σε διαλειτουργικό σύστημα σε εκείνη 
την ημέρα, σύμφωνα με τους κανόνες ή όρους λειτουργίας 
του εν λόγω συστήματος: 

   
       (2)  Οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση παρασχέθηκε 

σε αυτόν τον συμμετέχοντα σε συνάρτηση με το κηρυχθέν 
σύστημα, δύναται να χρησιμοποιείται έναντι διαθέσιμης 
υφιστάμενης εξασφάλισης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του συμμετέχοντος αυτού.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου.  

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
 

  
  «(3) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης δεν έχουν 

αναδρομική ισχύ σε χρόνο προγενέστερο της κατά το εδάφιο (1) 
έναρξης της δικαιοδοσίας, αναφορικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις 
συμμετέχοντος που προκύπτουν από ή συνδέονται με τη συμμετοχή 
του σε κηρυχθέν ή διαλειτουργικό σύστημα, και αναφορικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διαχειριστή ενός διαλειτουργικού 
συστήματος ο οποίος δεν είναι συμμετέχων». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου.  

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο:  
 

   
 «Δικαιώματα 

κατόχων 
εξασφάλισης. 

7.-(1) Τα δικαιώματα διαχειριστή συστήματος ή συμμετέχοντος 
επί της εξασφάλισης που του παρασχέθηκε σε συνάρτηση με 
το κηρυχθέν σύστημα ή οποιοδήποτε διαλειτουργικό σύστημα, 
καθώς και τα δικαιώματα των κεντρικών τραπεζών των 
κρατών-μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί της 
εξασφάλισης που τους παρασχέθηκε, δε θίγονται από τη 
διαδικασία εκκαθάρισης έναντι- 

   
  (α)  συμμετέχοντος στο εν λόγω κηρυχθέν σύστημα ή σε 

διαλειτουργικό σύστημα· 
   
  (β)  του διαχειριστή διαλειτουργικού συστήματος που δεν 

είναι συμμετέχων· 
   
  (γ)  του αντισυμβαλλομένου κεντρικών τραπεζών των 

κρατών-μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· 
ή 

  (δ)  οποιουδήποτε τρίτου παρέσχε την εξασφάλιση: 
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  Η προαναφερόμενη εξασφάλιση δύναται να ρευστοποιηθεί 
αμέσως προς ικανοποίηση οποιουδήποτε προαναφερόμενου 
δικαιώματος. 

   
       (2) Όταν παρέχονται αξιόγραφα ή δικαιώματα επί 

αξιογράφων, ως εξασφάλιση σε συμμετέχοντες, σε 
διαχειριστές συστημάτων, σε κεντρικές τράπεζες των κρατών-
μελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τις διατάξεις 
του εδαφίου (1), και το δικαίωμά τους-ή το δικαίωμα 
οποιουδήποτε αντιπροσώπου, μεσίτη ή τρίτου ενεργούντος για 
λογαριασμό τους σε σχέση με τα αξιόγραφα-καταχωρείται 
νόμιμα σε μητρώο ή σε λογαριασμό ή σε κεντρικό σύστημα 
καταχώρισης αξιών που βρίσκεται σε κράτος-μέλος, τότε ο 
καθορισμός των δικαιωμάτων των εν λόγω φορέων ως 
δικαιούχων εξασφάλισης σε σχέση με τα αξιόγραφα αυτά 
διέπεται από το δίκαιο αυτού του κράτους-μέλους.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου.  

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:  

   
 «Διευθέτηση 

για την 
καθίδρυση 
συστήματος. 

8.-(1) Η διευθέτηση που διέπει ένα σύστημα σημαίνει τη 
διευθέτηση- 
 

   
   (α)  μεταξύ τριών ή περισσότερων συμμετεχόντων, 

στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ο διαχειριστής 
του συστήματος αυτού, τυχόν διακανονιστής, τυχόν 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, τυχόν γραφείο 
συμψηφισμού ή τυχόν έμμεσα συμμετέχων, με 
κοινούς κανόνες και τυποποιημένες ρυθμίσεις για το 
συμψηφισμό, είτε μέσω κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου είτε όχι, ή για την εκτέλεση 
εντολών μεταβίβασης μεταξύ των συμμετεχόντων 
σε αυτή· 

    
   (β)  η οποία διέπεται από το δίκαιο του κράτους-μέλους 

που επιλέγουν οι συμμετέχοντες: 
    
     Νοείται ότι οι συμμετέχοντες δικαιούνται να 

επιλέξουν μόνο την εφαρμογή νομοθεσίας κράτους-
μέλους στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του 
τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες· και 

    
   (γ)  η οποία προβλέπει ρητά ποιος είναι ο διαχειριστής 

του εν λόγω συστήματος. 
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       (2) Τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στο 
εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή δύναται να χαρακτηρίζει ως 
σύστημα τη διευθέτηση, το αντικείμενο της οποίας συνίσταται- 

   
   (α)  στην εκτέλεση εντολών μεταβίβασης όπως ορίζονται 

στην υποπαράγραφο (β) του ορισμού του ορισμού 
«εντολή μεταβίβασης» στο άρθρο 2, και  

    
   (β)  σε περιορισμένη κλίμακα, στην εκτέλεση εντολών με 

αντικείμενο άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, 
   
  εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι υφίσταται συστημικός κίνδυνος.  
   
       (3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), εφόσον 

κρίνει ότι υφίσταται συστημικός κίνδυνος, η αρμόδια αρχή 
δύναται να χαρακτηρίζει, κατά περίπτωση, ως σύστημα τη 
διευθέτηση δύο συμμετεχόντων, στους οποίους δεν 
συναριθμούνται ο τυχόν διακανονιστής, ο τυχόν κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος, το τυχόν γραφείο συμψηφισμού ή ο τυχόν 
έμμεσα συμμετέχων. 

   
       (4)  Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3), η 

διευθέτηση μεταξύ διαλειτουργικών συστημάτων δε συνιστά 
σύστημα.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 
εδάφιο (1) της λέξης «συμφωνία» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «διευθέτηση».  

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου.  

10. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο:  

   
 «Γνωστοποίη-

ση στοιχείων 
κηρυχθέντος 
συστήματος 
στην αρμόδια 
αρχή. 

10.-(1) Ο διαχειριστής κάθε κηρυχθέντος συστήματος 
γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τους συμμετέχοντες στο 
σύστημα, οποιοδήποτε τυχόν έμμεσα συμμετέχοντα, καθώς 
και οποιαδήποτε αλλαγή τους αφορά:  
 

   
    Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τους 

συμμετέχοντες σε κηρυχθέν σύστημα, συμπεριλαμβανομένων 
και των έμμεσα συμμετεχόντων, κοινοποιείται στην αρμόδια 
αρχή μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία κατά την 
οποία αποφασίζεται η προσχώρηση ή αποχώρησή τους από 
το σύστημα.  

       (2) Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση της διευθέτησης, 
που διέπει κηρυχθέν σύστημα, γνωστοποιείται στην αρμόδια 
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αρχή μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία της 
τροποποίησης ή αναθεώρησης αυτής.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη φράση «κηρυχθέντα συστήματα» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και 
τους αντίστοιχους διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων».  

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο:  

   
 «Ενημέρωση 

προσώπων  
με έννομο 
συμφέρον. 

13. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να 
ενημερωθεί από ίδρυμα, κατόπιν αίτησης του, για τα 
συστήματα στα οποία το εν λόγω ίδρυμα συμμετέχει και για 
τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω 
συστημάτων.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 
στην επιφύλαξη του εδαφίου (1), της φράσης «συμψηφιστικό γραφείο» (3η 
και 4η γραμμή) με τη φράση «γραφείο συμψηφισμού». 

  
Κατάργηση του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Μεταβατικές 
διατάξεις. 

15.-(1) Εντολή μεταβίβασης, η οποία εισάγεται σε κηρυχθέν σύστημα πριν, 
αλλά διακανονίζεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
Νόμου, θεωρείται ως εντολή μεταβίβασης για σκοπούς του βασικού νόμου 
και του παρόντος Νόμου.  

  
      (2) Η διευθέτηση, η οποία έχει κηρυχθεί από την αρμόδια αρχή ως 

σύστημα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, 
εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως κηρυχθέν σύστημα για τους σκοπούς του 
βασικού νόμου και του παρόντος Νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.052.124-2011 
 
ΚΠ/ΦΜ 
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