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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 74(Ι)/2020 
Αρ. 4764,  22.6.2020                               

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 74(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2020 
 

Προοίμιο.  Για σκοπούς- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 173, 
12.6.2014, 
σ. 149∙ 
L 212, 
18.7.2014,  
σ. 47∙ 
L 309, 
30.10.2014,  
σ. 37. 

(α)  εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 4(1) και (12), 10(5) και (10), 11(1) και 12 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων», ως 
διορθώθηκε, και 

 (β)  αποτελεσματικής εφαρμογής του βασικού νόμου, 
  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος.  

5(Ι) του 2016 
41(I) του 2018 

22(Ι) του 2020. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2016 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συστήματος 
Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2016 έως 
(Αρ. 2) του 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:    

  (α)  Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «εισφορά», της φράσης 
«Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την 
περίπτωση» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)· 

   
  (β)  με τη διαγραφή του όρου «ΣΠΙ» και του ορισμού του∙ 
   
  (γ)   με την αντικατάσταση του όρου «Ταμεία» και του ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και 

ορισμό: 
   
  «“Ταμεία”» σημαίνει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών 

και Άλλων Ιδρυμάτων∙»∙ και 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση του όρου «Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων» και του ορισμού του με τον 

ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 
   
  «“Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων” σημαίνει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων∙». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Η παράγραφος (α) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με τη διαγραφή σε αυτή της φράσης «Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή μέσω του Ταμείου Εγγύησης 
Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την περίπτωση» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)∙ και 

   
 

  (β)  με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
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  «(i) αποζημίωσης στους καταθέτες πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία καταβάλλουν 

εισφορά στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, στην περίπτωση που αυτά δεν είναι σε 
θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους∙». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού των λέξεων «στα Ταμεία» (πρώτη και 
δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στο Ταμείο»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «στα Ταμεία» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) με τις λέξεις «στο Ταμείο»∙ 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού των λέξεων «τα Ταμεία» (τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «το Ταμείο»∙ και 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) αυτού των λέξεων «τα Ταμεία» (τέταρτη γραμμή) με 

τις λέξεις «το Ταμείο». 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού των λέξεων  «των Ταμείων» (δεύτερη 
γραμμή) με τις λέξεις «του Ταμείου»∙ 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «των Ταμείων» (πρώτη γραμμή) 
με τις λέξεις «του Ταμείου»

.
 

   
  (γ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων ή στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)∙ 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «τα Ταμεία» (δεύτερη γραμμή) με 

τις λέξεις «το Ταμείο»
.
  

   
  (ε)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «τα Ταμεία» (πρώτη γραμμή) με 

τις λέξεις «το Ταμείο»∙ 
   
  (στ) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και με την αναρίθμηση του εδαφίου (6) αυτού σε 

εδάφιο (5)∙ και  

   

  (ζ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού, ως αναριθμήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, της 
φράσης «Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ» (δεύτερη και 
τρίτη γραμμή). 

   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Μεταφορά 
ποσών από  
το Ταμείο 
Εξυγίανσης. 
22(Ι) του 2016. 

 
 
 

 

16. Απαγορεύεται η μεταφορά ποσών από το Ταμείο Εξυγίανσης προς το 
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και αντιστρόφως, εκτός σε περίπτωση που 
προσδιοριστεί με αποτίμηση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 76 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ότι η 
συνεισφορά του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων σε διαδικασία εξυγίανσης ήταν 
μεγαλύτερη από τις καθαρές ζημιές που θα είχε υποστεί το ΣΕΚ εάν το ίδρυμα 
ετίθετο υπαλλακτικά σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ως αυτές ορίζονται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

λέξης «έκαστο» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «το». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σε αυτή των λέξεων «στα Ταμεία» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στο Ταμείο». 

  
Προσθήκη του 
νέου άρθρου 
33 στο βασικό 
νόμο. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 32 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Κατάργηση του 
Ταμείου Εγγύησης 
Καταθέσεων ΣΠΙ. 

33. Το συσταθέν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, Ταμείο 
Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ καταργείται και το σύνολο των κεφαλαίων, 
περιλαμβανομένων και των επενδυμένων κεφαλαίων που τηρούνται σε 
λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα προς όφελός του, μεταφέρονται στο 
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

