
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 158(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021  εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 158(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 KAI 2021  

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης - 

  

Επίσημη  
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.꞉ L 314,  
5.12.2019,  
σ. 64∙ 
L 405, 
2.12.2020, 
σ. 84. 

(α) με το Άρθρο 63 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 
2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ», ως 
διορθώθηκε, και  

   

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 328, 
18.12.2019, 
σ. 29. 

(β) με το Άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ», 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

22(Ι) του 2016 
96(Ι) του 2021. 

  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμους του 2016 και 2021 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμοι 
του 2016 έως (Αρ. 2) του 2021. 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

   

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των ορισμών των όρων «επιχείρηση 
επενδύσεων κράτους μέλους», «καλυμμένο ομόλογο» και «ΚΕΠΕΥ» με τους 
ακόλουθους  ορισμούς, αντίστοιχα:  

   

   «‘‘επιχείρηση επενδύσεων’’ έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 22 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, η οποία υπόκειται στην απαίτηση 
αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034· 

    

   
 
 

78(Ι) του 2012 
88(Ι) του 2015 
52(Ι) του 2016 

134(Ι) του 2019 
134(Ι) του 2021. 

‘‘καλυμμένο ομόλογο’’ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από το Άρθρο 3, σημείο 1) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 ή, 
όσον αφορά μέσο που εκδόθηκε πριν από την 8η Ιουλίου 2022, 
ομόλογο όπως αναφέρεται στο άρθρο 42(1)(β)(ii) του περί των 
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου· 

    

   
87(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2020. 

‘‘ΚΕΠΕΥ’’ σημαίνει επιχείρηση επενδύσεων που διέπεται από τον 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο.».ˑ 

   
 
 
 



 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:   
 

   
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.꞉  L 314, 
5.12.2019,  
σ. 1· 
L 20,  
24.01.2020,  
σ. 26. 

«‘‘Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033’’ σημαίνει την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο» ‘‘Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014’’, ως διορθώθηκε· 

    

   
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 314, 
5.12.2019,  
σ. 64∙ 
L 405, 
2.12.2020, 
σ. 84. 

‘‘Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034’’ σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο ‘‘Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων 
και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 
2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ’’, ως 
διορθώθηκε. 

    

   
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 328, 
18.12.2019, 
σ. 29. 

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162’’ σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο ‘‘Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια 
εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των 
οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ’’·». 

    

Τροποποίηση  
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 176, 
27.6.2013,   
σ. 1ˑ  
L 314,  
5.12.2019,  
σ. 1. 

(2Α)(α) Σύμφωνα με το Άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, οι 
παραπομπές του παρόντος Νόμου στο Άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ατομική 
βάση των επιχειρήσεων επενδύσεων, που δεν αποτελούν επιχειρήσεις 
επενδύσεων του Άρθρου 1, παράγραφος 2 ή 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2033, νοούνται ως εξής: 

   

  (i) Οι παραπομπές του παρόντος Νόμου στο Άρθρο 92, παράγραφος 
1, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσον αφορά 
την απαίτηση του συνολικού δείκτη κεφαλαίου, αναφέρονται στο 
Άρθρο 11, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033· 
 

  (ii) οι παραπομπές του παρόντος  Νόμου στο Άρθρο 92, παράγραφος 
3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσον αφορά το συνολικό 
ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο, αναφέρονται στην ισχύουσα 
απαίτηση του Άρθρου 11, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2033 πολλαπλασιαζόμενο επί δώδεκα και μισό (12,5). 

   

  
97(Ι) του 2021 

164(Ι) του 2021. 
 

 (β) Σύμφωνα με το Άρθρο 65 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034, οι 
παραπομπές του παρόντος Νόμου στο άρθρο 62 του περί Κεφαλαιακής 
Επάρκειας των ΕΠΕΥ Νόμου, όσον αφορά τις πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που δεν είναι επιχειρήσεις 
επενδύσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφος 2 ή 5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 33 του 
περί Προληπτικής Εποπτείας των ΕΠΕΥ Νόμου ή στο Άρθρο 40 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034, αντίστοιχα.». 

   

Έναρξη 
της ισχύος 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 



 

του παρόντος 
Νόμου. 


