
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013  Ν. 105(Ι)/2013 

105(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

200(Ι) του 2011 

40(Ι) του 2012 

49(Ι) του 2012 

2(Ι) του 2013 

13(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 

2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμοι του 2011 

έως (Αρ. 3) του 2013. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού νόμου. 

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

 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου 

«αρμόδιες εποπτικές αρχές», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

  «"αρμόδιες εποπτικές αρχές" σημαίνει: 

    

   (α)  την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τα 

αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, 

    

   (β)  την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς Κύπρου, για τις 

επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

    

   (γ)  τον Έφορο Ασφαλίσεων, για τις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις∙»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου 
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«καλυπτόμενα ιδρύματα», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

 

16(Ι) του 2013 

108(Ι) του 2013. 

 

  «“καλυπτόμενα ιδρύματα” σημαίνει ιδρύματα με την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Σύστασης και 

Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙»∙ 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου 

«Κεντρικός Φορέας ή ΚΦ», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

 

 
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 

104(Ι) του 2011 

107(Ι) του 2012 

14(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2013. 

 

 «“Kεντρικός Φορέας” ή “ΚΦ” έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙»∙ 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου 

«Ταμεία» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

  «“Ταμεία”» σημαίνει: 

   

   (α)  τα Ταμεία Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και το 
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Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ κατά τα 

προβλεπόμενα στον περί Σύστασης και Λειτουργίας 

Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

    

   (β)  το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 

Ιδρυμάτων κατά τα προβλεπόμενα στον περί 

Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας 

Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 

Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙»∙ 

    

  (ε)  με την αντικατάσταση από αυτό, του ορισμού του όρου 

«χρηματοοικονομικός οργανισμός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

    

  «“χρηματοοικονομικός οργανισμός” σημαίνει οποιοδήποτε από 

τους ακόλουθους οργανισμούς που έχει συσταθεί στη 

Δημοκρατία και έλαβε άδεια λειτουργίας από  αρμόδια αρχή 

στη Δημοκρατία: 

    

   (α)  Αδειοδοτούμενο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ), 

    

   (β)  ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, 

    

   (γ) κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών∙»∙ 

    

  (στ)  με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, των ακόλουθων  νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.; C 316, 

30.7.2013, σ.1 

 «“Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής” σημαίνει την 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 

1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
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στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης (Τραπεζική Ανακοίνωση), όπως 

αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   

   “αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα” ή “ΑΠΙ” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   

   “ανεξόφλητο κεφάλαιο” σημαίνει το κεφάλαιο επιλέξιμου 

Μέσου Κεφαλαίου που δεν έχει εξοφληθεί, προσδιοριζόμενο 

σύμφωνα με τους όρους του επιλέξιμου Μέσου Κεφαλαίου, 

όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5Β∙ 

   

   “επιλέξιμο Μέσο Κεφαλαίου”  σημαίνει Μέσο Κεφαλαίου το 

οποίο υπόκειται σε τροποποίηση των όρων έκδοσης του, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 5Β∙ 

   

   “Μέσα Kεφαλαíου” σημαίνει εκδομένο από χρηματοοικονομικό 

οργανισμό αξιόγραφο κεφαλαίου, δανειακό κεφάλαιο 

μειωμένης εξασφάλισης, ή άλλα χρεωστικά μέσα μειωμένης 

εξασφάλισης σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του σε φυσική 

ή άυλη μορφή, και που αποτελεί μέρος των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων του χρηματοοικονομικού οργανισμού, σύμφωνα με 

τους εκάστοτε Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης∙». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού  νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του πλαγιότιτλου και του εδαφίου (1) αυτού, με τον ακόλουθο νέο 

πλαγιότιτλο και το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  

 

 

 

 

«Σκοπός. 3.-(1) O παρών Νόμος ρυθμίζει την ανάθεση 

εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο προς λήψη 

μέτρων  στήριξης ή και διαχείρισης Μέσων 
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Κεφαλαίου σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, 

και, όπου εφαρμόζεται, διέπει τις προϋποθέσεις 

παροχής τους, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον σύμφωνα με 

σχετική αξιολόγηση που διενεργεί η Κεντρική 

Τράπεζα, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός 

θωρείται βιώσιμος και η μη λήψη μέτρων στήριξης 

δύναται να επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες 

στη χρηματοοικονομική σταθερότητα.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α)     με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας με τελεία στο 

τέλος της υπο-υποπαραγράφου (δ) της υποπαραγράφου 

(iii) της παραγράφου (α) αυτού και με τη διαγραφή της 

επιφύλαξης που έπεται∙ 

  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

 

«(β) δύναται να χορηγεί κυβερνητικά δάνεια ή εγγυήσεις 

έναντι κατάλληλου τιμήματος ή και να καταβάλλει 

χορηγία στα Ταμεία για να τα υποβοηθήσει στην 

εκπλήρωση της αποστολής τους, νοουμένου ότι οι 

διαχειριστικές επιτροπές των Ταμείων έχουν εξαντλήσει 

κάθε δυνατότητα άντλησης έκτακτων ή 

συμπληρωματικών πόρων είτε από τα καλυπτόμενα ή 

επηρεαζόμενα ιδρύματα είτε από δανεισμό, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον περί Σύστασης  και Λειτουργίας 

Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»∙ και 

 

  (γ)      με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού. 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 5Α, 5Β και 

5Γ. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 5 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ: 

 

 «Διαχείριση Μέσων 

Κεφαλαίου. 

5Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν 

εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται, ως προϋπόθεση 

για τη λήψη μέτρων στήριξης για την 

αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας 

χρηματοοικονομικού οργανισμού, ή/και για 

περιορισμό της κρατικής στήριξης στο ελάχιστο 

δυνατό ποσό, να αποφασίσει τη διαχείριση των 

Μέσων Κεφαλαίου χρηματοοικονομικού 

οργανισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

παρόντος άρθρου με σκοπό την ενίσχυση των 

βασικών ιδίων κεφαλαίων του, περιλαμβανομένου 

και του μετοχικού κεφαλαίου.  

 

  (2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που εκδίδει 

δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 14, να 

καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης των Μέσων 

Κεφαλαίου χρηματοοικονομικού οργανισμού και 

όλες τις σχετικές με αυτό λεπτομέρειες: 

  

   Νοείται ότι, κατά τον καθορισμό του τρόπου 

διαχείρισης των Μέσων Κεφαλαίου 

χρηματοοικονομικού οργανισμού, εφαρμόζονται, 

ανεξάρτητα των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 

νόμου, οι πρόνοιες των άρθρων 9 και 10 του 

παρόντος Νόμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 

αποτίμηση της αξίας των μετοχών άλλων 
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πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων 

του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού 

οργανισμού. 

   

  (3) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου 

(2) είναι δεσμευτικό έναντι πάντων, 

περιλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού 

οργανισμού στον οποίο αναφέρεται και των 

κατόχων των Μέσων Κεφαλαίου που επηρεάζονται 

από τον τρόπο διαχείρισης που καθορίζεται στο 

διάταγμα και ο χρηματοοικονομικός οργανισμός 

έχει υποχρέωση να προχωρήσει στη λήψη όλων 

των αναγκαίων μέτρων προς υλοποίηση του 

διατάγματος, σύμφωνα με τους όρους του. 

   

  (4)  Η εφαρμογή του διατάγματος δεν γεννά, ούτε 

ενεργοποιεί οποιοδήποτε συμβατικό ή εκ του 

νόμου δικαίωμα υπέρ κατόχου Μέσων Κεφαλαίου,   

χρεωστικών μέσων και άλλων πιστωτών του 

χρηματοοικονομικού οργανισμού περιλαμβα- 

νομένων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις συμβάσεις παραγώγων , ούτε οποιαδήποτε 

συμβατική ή εκ του νόμου υποχρέωση σε βάρος 

του χρηματοοικονομικού οργανισμού. 

   

  (5) Ο Υπουργός, για τον καθορισμό του τρόπου 

διαχείρισης των Μέσων Κεφαλαίου δύναται να 

λαμβάνει υπόψη του σχετική εισήγηση της 

Κεντρικής Τράπεζας, η οποία παρέχεται σύμφωνα 

με το εδάφιο (1) του άρθρου 4. Η εισήγηση της 

Κεντρικής Τράπεζας η οποία περιλαμβάνεται σε 

έκθεση της όπως αυτή προβλέπεται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 4, για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, επιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, όπου 
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κρίνεται αναγκαίο, και των ακόλουθων θεμάτων: 

   

  (α) τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος και τη συστημικότητα του 

χρηματοοικονομικού οργανισμού, 

   

  (β) τις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηματο-

οικονομικού οργανισμού και την παρούσα και 

μελλοντική δυνατότητά του να προχωρήσει σε 

αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου για κάλυψη 

των κεφαλαιακών του αναγκών, 

   

  (γ) το ύψος των Μέσων Κεφαλαίου του 

χρηματοοικονομικού οργανισμού σε σχέση με τα 

περιουσιακά του στοιχεία, 

   

  (δ) το ύψος και είδος των μέτρων στήριξης που 

έχουν παρασχεθεί ή που δυνατό να καταστεί 

αναγκαίο να παρασχεθούν στον χρηματο-

οικονομικό οργανισμό, 

   

  (ε) το ύψος των μέτρων στήριξης σε σχέση με τον 

ισολογισμό του χρηματοοικονομικού οργανισμού, 

   

  (στ) τη βιωσιμότητα του χρηματαοικονομικού 

οργανισμού ελλείψει των μέτρων στήριξης, 

   

  (ζ) την δυνατότητα του χρηματοοικονομικού 

οργανισμού να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου, 

   

  (η) τα επίπεδα ρευστότητας του χρηματο-

οικονομικού οργανισμού, και 
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  (θ) τα αποτελέσματα και την εξάντληση όλων των 

άλλων μέτρων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

από τον  χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

 

   

       (6) Οι τρόποι διαχείρισης των Μέσων 

Κεφαλαίου αποτελούνται από: 

 

   (α)  Τη μετατροπή ολόκληρου ή μέρους 

των Μέσων Κεφαλαίου σε μετοχικό 

κεφάλαιο ή τη μείωση της αξίας τους∙ 

και 

    

   (β)  την εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ενός ή 

περισσοτέρων από τα ακόλουθα: 

   

    (i) την τροποποίηση, ανα-

στολή, αναβολή, προσ-

θήκη νέων όρων, ακύ-

ρωση των υφιστάμενων 

όρων των Μέσων 

Κεφαλαίου∙ ή/και 

 

(ii)  την ανταλλαγή ενός ή 

περισσοτέρων Μέσων 

Κεφαλαίου με ένα ή 

περισσότερα Μέσα 

Κεφαλαίου∙ ή/και 

 

        (iii)  την επαναγορά έναντι 

συγκεκριμένου τιμήματος, 

από τον χρηματο-

οικονομικό οργανισμό των 

Μέσων Κεφαλαίου 
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σύμφωνα με την Ανακοί-

νωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: 

   

        Νοείται ότι, οι πιο πάνω τρόποι 

διαχείρισης Μέσων Κεφαλαίου πρέπει να 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των βασικών 

ιδίων κεφαλαίων, περιλαμβανομένου του 

μετοχικού κεφαλαίου, του 

χρηματοοικονομικού οργανισμού: 

    

   Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας, 

δύναται να απαιτήσει όπως ολόκληρο ή 

μέρος του τιμήματος χρησιμοποιηθεί για 

αγορά μετοχών του χρηματοοικονομικού 

οργανισμού: 

    

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι κάτοχοι Μέσων 

Κεφαλαίου της ίδιας τάξης τυγχάνουν ίσης 

μεταχείρισης κατά την εφαρμογή 

οποιουδήποτε τρόπου διαχείρισης κατά το 

οριζόμενα στο εδάφιο αυτό. 

   

 Τροποποίηση  
Μέσων Κεφαλαίων. 

 

5Β.-(1) Χρηματοοικονομικός  οργανισμός ο 

οποίος παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα, η μη 

έγκαιρη αντιμετώπιση του οποίου πιθανόν να 

οδηγήσει στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του 

άρθρου 4, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργού, και 

αφού έχει λάβει τα υπό τις περιστάσεις 

προσφερόμενα εύλογα μέτρα προς αντιμετώπιση 

του κεφαλαιακού ελλείμματός του, αρχίζει 

διαδικασία τροποποίησης των όρων έκδοσης των 
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Μέσων Κεφαλαίου του από τους κατόχους τους, 

ως καθορίζεται στο παρόν άρθρο με σκοπό την 

ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων του, 

περιλαμβανομένου του μετοχικού του κεφαλαίου. 

   

       (2) Η  τροποποίηση των όρων έκδοσης των 

Μέσων Κεφαλαίου δύναται να περιλαμβάνει: 

    

   (i)  την τροποποίηση, αναστολή, 

αναβολή, προσθήκη νέων όρων, 

ακύρωση των όρων στα Μέσα 

Κεφαλαίου∙ ή/και 

(ii)  την ανταλλαγή ενός ή 

περισσοτέρων Μέσων Κεφαλαίου 

με ένα ή περισσότερα Μέσα 

Κεφαλαίου: 

   

  Νοείται ότι η τροποποίηση  Μέσων Κεφα-

λαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα 

Νόμο, δύναται να αφορά και τίτλους 

δανεισμού που έχουν εκδοθεί πριν την 

ημερομηνία της έναρξης ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

   

       (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), 

ο χρηματοοικονομικός οργανισμός απευθύνει 

πρόσκληση προς τους κατόχους των επιλέξιμων 

Μέσων Κεφαλαίου με την οποία ο κάθε κάτοχος 

επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου καλείται να 

αποφασίσει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, εάν 

αποδέχεται την πρόταση του χρηματοοικονομικού 

οργανισμού για τροποποίησή των όρων έκδοσης 

τους.  
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       (4) Με την ίδια ή μεταγενέστερη από την 

προαναφερόμενη στο εδάφιο (3) πρόσκληση, κάθε 

κάτοχος επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου καλείται να 

αποφασίσει, νοουμένου ότι έχει αποφασισθεί από 

τους κατόχους δυνάμει του εδαφίου (3) η 

τροποποίηση των όρων έκδοσης των επιλέξιμων 

Μέσων Κεφαλαίου, εάν αποδέχεται την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης τροποποίησης των επιλέξιμων 

Μέσων Κεφαλαίου που έχει στην κατοχή του. 

   

       (5) Η κατά τα εδάφια (3) και (4) πρόσκληση 

δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες ευρείας ημερήσιας 

κυκλοφορίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.  

Η προθεσμία που ορίζεται για τη λήψη απόφασης 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων 

(14) ημερών και ούτε να υπερβαίνει τις είκοσι μία 

(21) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. 

   

 Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

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 

     (6)(α) Ανεξαρτήτως των προνοιών του περί 

Εταιρειών Νόμου, των περί Συνεργατικών 

Εταιρειών Νόμων, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή οποιουδήποτε 

άλλου νόμου ή οποιασδήποτε συμφωνίας και όρων 

του καταστατικού ή των ειδικών κανονισμών του 

χρηματοοικονομικού οργανισμού ή των όρων 

έκδοσης των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου, η 

συμμετοχή των κατόχων επιλέξιμων Μέσων 

Κεφαλαίου στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

με βάση τα εδάφια (3) και (4) γίνεται γραπτώς με 

τύπο που καθορίζεται στην πρόσκληση. 
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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 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013. 

 

22 του 1985 

68 του 1987 

190 του 1989 

8 του 1992 

22(Ι) του 1992 

140(Ι) του 1999 

140(Ι) του 2000 

171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 

123(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2003 
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5(Ι) του 2004 

170(Ι) του 2004 

230(Ι) του 2004 

23(Ι) του 2005 

49(Ι) του 2005 

76(Ι) του 2005 

29(Ι) του 2007 

37(Ι) του 2007 

177(Ι) του 2007 

104(Ι) του 2009 

124(Ι) του 2009 

85(Ι) του 2010 

118(Ι) του 2011 

130(Ι) του 2012 

204(Ι) του 2012 

214(Ι) του 2012 

15(Ι) του 2013 

39(Ι) του 2013 

88(Ι) του 2013 

107(Ι) του 2013. 

   

  (β) Η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης 

των κατόχων επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου 

διενεργείται με όλο ή μέρος του ανεξόφλητου 

κεφαλαίου των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου που 

έχουν στην κατοχή τους: 

 

    Νοείται ότι για την αποδοχή της τροποποίησης 

των όρων έκδοσης επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου, 

δυνάμει των εδαφίων (3) και (4), απαιτείται η 

συμμετοχή στην κάθε διαδικασία τουλάχιστον των 

δύο τρίτων της αξίας του συνολικού ανεξόφλητου 

κεφαλαίου, όλων των επιλέξιμων Μέσων 

Κεφαλαίου που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση: 

 

      Νοείται περαιτέρω ότι για τη λήψη απόφασης 

αποδοχής της τροποποίησης αυτής, απαιτούνται  
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τα δύο τρίτα της αξίας του συμμετέχοντος στη 

διαδικασία κεφαλαίου. 

   

  (γ)  Το μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου 

των επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου που τυχόν 

κατέχεται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό 

δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 

συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ούτε για τον 

υπολογισμό της συμμετοχής ή της πλειοψηφίας 

που ορίζονται στην παράγραφο (β). 

   

  (δ) Για σκοπούς υπολογισμού του 

ανεξόφλητου κεφαλαίου, επιλέξιμα Μέσα 

Κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα άλλο 

από το ευρώ, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τη 

συναλλαγματική ισοτιμία όπως ορίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης. 

   

  (ε)  Η οποιαδήποτε απόφαση των κατόχων 

επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου δυνάμει των 

εδαφίων (3) και (4), δημοσιεύεται από τον 

χρηματοοικονομικό οργανισμό,  σε δύο εφημερίδες 

ευρείας ημερήσιας κυκλοφορίας. 

   

  (στ)  Η κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

(β) απόφαση των κατόχων επιλέξιμων Μέσων 

Κεφαλαίου για αποδοχή της τροποποίησης των 

όρων έκδοσης τους ισχύει από την 

προαναφερθείσα δημοσίευσή της έναντι πάντων 

και δεσμεύει το σύνολο των κατόχων των 

επιλέξιμων Μέσων Κεφαλαίου. 

   

 Υπεροχή ισχύος των 5Γ.-(1)  Οι πρόνοιες των άρθρων 5Α και 5Β 
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άρθρων 5Α και 5Β  

και περιορισμός  

απαιτήσεων. 

υπερισχύουν τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής 

διάταξης ή πρόνοιας οποιουδήποτε νόμου ή 

οποιασδήποτε συμφωνίας και δύνανται να τύχουν 

εφαρμογής και σε σχέση με Μέσα Κεφαλαίου που 

έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου. 

   

  (2) Οι κάτοχοι των Μέσων Κεφαλαίου δεν δύνανται 

να απαιτήσουν οποιαδήποτε πληρωμή στη βάση 

μη εκπλήρωσης των όρων της έκδοσής τους, αν οι 

όροι αυτοί έχουν επηρεασθεί από την εφαρμογή 

οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου 5Α ή του 

άρθρου 5Β. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (3) Σε περίπτωση που κάτοχος  Μέσων 

Κεφαλαίου θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου  

5Α ή του άρθρου 5Β   , η οικονομική του θέση έχει 

επιδεινωθεί σημαντικά σε σχέση με αυτήν στην  

οποία θα βρισκόταν αν δεν είχαν ληφθεί τα εν 

λόγω μέτρα καθώς και τυχόν μέτρα στήριξης προς 

τον οικείο χρηματοοικονομικό οργανισμό, η 

απαίτηση του οικονομικά θιγόμενου προσώπου 

περιορίζεται στην απαίτηση για καταβολή 

αποζημιώσεων για ζημία την οποία έχει υποστεί, 

συγκρίνοντας την παρούσα του κατάσταση και 

εκείνη στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχαν 

ληφθεί τα εν λόγω μέτρα δυνάμει των άρθρων 5Α 

και 5Β και τα εν λόγω μέτρα στήριξης. ». 

   

Τροποποίηση του                                          

άρθρου 7 του  

βασικού νόμου. 

6.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 τροποποιείται, με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη φράση «παράγραφο (β)» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «του εδαφίου (1)». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «προηγείται της έναρξης 

της εφαρμογής των μέτρων στήριξης», της φράσης: «ή του 

διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5Α».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13Α του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 13Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της πρώτης πρότασης και της παραγράφου (α) αυτού,  

με την ακόλουθη νέα πρόταση και την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

   

  «13Α. Η εφαρμογή των προνοιών του παρόντος 

Νόμου δεν ενεργοποιεί- 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο(Ι): 

30.4.2004 

8.6.2007. 

Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο(Ι): 

30.4.2004 

4.6.2004 

29.7.2005. 

(α) τη διαδικασία αποζημίωσης καταθετών, 

δυνάμει του περί Σύστασης και Λειτουργίας 

Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

και τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών 

πελατών, δυνάμει των περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών 

Πελατών Τραπεζών Κανονισμών του 2004 και 

2007 και των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών 

Κ.Ε.Π.Ε.Υ Κανονισμών του 2004 και 2005, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται∙». 

   

Αντικατάσταση           

του άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 15: 

   

 «Ειδικές 

διατάξεις για  

Συνεργατικά  

Πιστωτικά Ιδρύματα. 

15.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου 

εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των διατάξεων της 

συνεργατικής νομοθεσίας  και των ειδικών 
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κανονισμών λειτουργίας των ΣΠΙ. 

   

  

 

 (2) Για τον Κεντρικό Φορέα και τα συνδεδεμένα 

με αυτόν ΣΠΙ κατά τα διαλαμβανόμενα στην περί 

της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγία του 2013, 

οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται 

για το σύνολο που αποτελείται από τον Κεντρικό 

Φορέα και τα συνδεδεμένα με αυτό ΣΠΙ, σε 

συγκεντρωτική βάση: 

 

    Nοείται ότι, οι διατάξεις που 

αφορούν την εφαρμογή των μέτρων 

στήριξης, περιλαμβανομένης και της 

απόκτησης από τη Δημοκρατία 

κεφαλαίου και συμμετοχής στην 

Επιτροπεία του χρηματοοικονομικού 

οργανισμού, εφαρμόζονται μόνο στον 

Κεντρικό Φορέα: 

    

    Νοείται περαιτέρω ότι, ο 

Κεντρικός Φορέας δύναται να κατανείμει 

στα συνδεδεμένα με αυτόν ΣΠΙ το 

κόστος που συνεπάγεται η παρεχόμενη, 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου στήριξη. 

 

       (3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) 

εφαρμόζονται και σε σχέση με διατάγματα που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 

   

 


