Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 162(Ι)/2021
Αρ. 4857, 5.11.2021
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 162(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021
Προοίμιο.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων(α)

εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 18(ε), 19 και 21(2), και ορθότερης εναρμόνισης με τα
Άρθρα 47, 68(2), 72 και 117(4)(β), της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ»
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019,

(β)

εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 4(8)(α) και (9), και ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα
1(1) και 4(1), της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση
πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των
οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ,
2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017,

(γ)

συμβατότητας με το Άρθρο 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
Κανονισμό (EE) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Νοεμβρίου 2019, και

(δ)

συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν
καίριες θέσεις δυνάμει των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ, με στοιχεία αναφοράς
EBA/GL/2017/12 και ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017,
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
66(I) 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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 4) του 2021.

14(Ι) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015
152(Ι) του 2015
168(Ι) του 2015
21(Ι) του 2016
5(Ι) του 2017
38(Ι) του 2017
169(Ι) του 2017
28(Ι) του 2018
89(Ι) του 2018
153(Ι) του 2018
80(Ι) του 2019
149(Ι) του 2019
21(Ι) του 2020
73(Ι) του 2020
28(Ι) του 2021
94(Ι) του 2021
95(Ι) του 2021.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

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

(α)

Με τη διαγραφή σε αυτό των όρων «άνοιγμα ή χρηματοδοτικό άνοιγμα», «πρώτος
εκτελεστικός διευθυντής» και «Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα» και των ορισμών
τουςˑ

(β)

με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων
όρων και των ορισμών τους:
«“ανώτερος οικονομικός διευθυντής” σημαίνει πρόσωπο, το οποίο είναι συνολικά
αρμόδιο για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του ΑΠΙ που αφορούν τη
διαχείριση οικονομικών πόρων, τον οικονομικό προγραμματισμό και τις
χρηματοοικονομικές αναφορέςˑ
“διευθύνων σύμβουλος” σημαίνει(α)

πρόσωπο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και το συντονισμό του
συνόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ΑΠΙ, ή

(β)

σε περίπτωση ΑΠΙ που δεν συστάθηκε στη Δημοκρατία, πρόσωπο το
οποίο, είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα, είναι υπεύθυνο για
τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ στην ή από την Δημοκρατίαˑ

“επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου” σημαίνει
πρόσωπο στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την
αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των ανεξάρτητων
λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού
ελέγχου και ασφάλειας πληροφοριών.»ˑ
(γ)

με την αντικατάσταση σε αυτό των όρων «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» ή
«ΑΠΙ» και «δυνητικός πελάτης», καθώς και των ορισμών τους με τους ακόλουθους
όρους και ορισμούς:
«“αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα” ή “ΑΠΙ” σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(α)

πιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε στη Δημοκρατία και
στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των

διατάξεων του παρόντος Νόμου, και περιλαμβάνει τον
Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ως διέπεται από
τον περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμο,

43 του 1980
18 του 1982
34 του 1991
36(Ι) του 1996
17(Ι) του 1998
26(Ι) του 2000
132(Ι) του 2000
136(Ι) του 2002
81(Ι) του 2003
164(Ι) του 2004
42(Ι) του 2005
96(Ι) του 2017
113(Ι) του 2019
118(Ι) του 2021.
(β)

υποκατάστημα ιδρύματος τρίτης χώραςˑ

“δυνητικός πελάτης” σημαίνει, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικο ή μη κάτοικο στη
Δημοκρατία, σε σχέση με το οποίο πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε διαδικασία
εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτικού ανοίγματος∙»ˑ
(δ)

με την αντικατάσταση σε αυτό της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου
«εκκαθάριση» με την ακόλουθη παράγραφο:

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
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
185(Ι) του 2013
23(Ι) του 2014
122(Ι) του 2014
107(Ι) του 2015
138(Ι) του 2016
84(Ι) του 2018.

«(β) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστά-θηκε
στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IX
του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταταιˑ»ˑ

(ε)

με την αντικατάσταση σε αυτό της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου
«εκκαθαριστής» με την ακόλουθη παράγραφο:
«(β) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε στη Δημοκρατία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΧ του περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·»ˑ

(στ)

με την αντικατάσταση σε αυτό του ορισμού του όρου «κάτοχοι καίριων θέσεων» με
τον ακόλουθο ορισμό:
«“κάτοχοι καίριων θέσεων”» σημαίνει πρόσωπα, τα οποία ασκούν σημαντική
επιρροή στη διοίκηση του ΑΠΙ, αλλά δεν είναι ούτε μέλη του διοικητικού οργάνου
ούτε ο διευθύνων σύμβουλος, και περιλαμβάνει-

(ζ)

(α)

τους επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε
περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου,

(β)

τον ανώτερο οικονομικό διευθυντή, σε περίπτωση που δεν είναι μέλος του
διοικητικού οργάνου,

(γ)

σε περίπτωση που προσδιορίζονται από τα ΑΠΙ σύμφωνα με μία
προσέγγιση βάσει κινδύνου, άλλα πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις και
τον επικεφαλής υποκαταστήματος ιδρύματος τρίτης χώρας,

(δ)

τους επικεφαλής σημαντικών επιχειρηματικών τομέων, τους επικεφαλής των
γραφείων αντιπροσωπείας υποκαταστημάτων ιδρύματος εντός και εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών, θυγατρικών τρίτων χωρών και άλλων εσωτερικών λειτουργιώνˑ»ˑ

με την αντικατάσταση σε αυτό του ορισμού του όρου «Κεντρικός Φορέας» με τον
ακόλουθο ορισμό:
«“Κεντρικός Φορέας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 στον όρο “κεντρικός οργανισμός”». και

(η)

με τη διαγραφή σε αυτό στον ορισμό του όρου «πελάτης» της φράσης «όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 11(4)(α),» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου, με την
αντικατάσταση
του όρου
«πρώτος
εκτελεστικός
διευθυντής».

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «πρώτος εκτελεστικός
διευθυντής», όπου αυτός απαντά, με τον όρο «διευθύνων σύμβουλος», στον κατάλληλο
γραμματικό τύπο.

Τροποποίηση
του άρθρου 2Α
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ)
του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «ή στην περίπτωση ΣΠΙ κατά πόσο αφορά ΣΠΙ συνδεδεμένο
με τον Κεντρικό Φορέα» (όγδοη και ένατη γραμμή) με τη φράση «τη συμμετοχή της σε θεσμικό
σύστημα προστασίας που πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 113, παράγραφος 7, του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή σε άλλα συνεργατικά συστήματα αμοιβαίας αλληλεγγύης,
όπως αναφέρεται στο Άρθρο 113, παράγραφος 6, του εν λόγω Κανονισμού,».

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού
της φράσης «, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του
εδαφίου (1), ασκεί εργασίες αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το
κοινό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία ή τη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο
λογαριασμό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία» (δεύτερη μέχρι πέμπτη
γραμμή) με τη φράση «ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1)».

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο
(iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «κράτος-μέλος» (τρίτη γραμμή) με τη
λέξη «κράτος».

Τροποποίηση
του άρθρου 4Α
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1)
αυτού της παραγράφου (ε) με την ακόλουθη παράγραφο:

22(Ι) του 2016
96(Ι) του 2021.
Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
διαγραφή
του άρθρου 11.
Τροποποίηση
του άρθρου 23ΣΤ
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 25Α
του βασικού
νόμου.

«(ε) υπάγεται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανάκλησης άδειας
λειτουργίας που προβλέπεται στην κυπριακή νομοθεσία, ως το
εδάφιο (9) του άρθρου 45 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου,».

8. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού
των λέξεων «κράτος-μέλος» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «κράτος».

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 11.

10. Το άρθρο 23ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «και στην περίπτωση ΣΠΙ, της σύνδεσής του
με τον Κεντρικό Φορέα» (έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση «της συμμετοχής σε θεσμικό
σύστημα προστασίας ή σε άλλα συνεργατικά συστήματα αμοιβαίας αλληλεγγύης, όπως
αναφέρεται στο Άρθρο 113, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013».
11. Το άρθρο 25Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Σύνδεση πιστωτικών ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα.»·

(β)

με τη διαγραφή των εδαφίων (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8) και (9) αυτού·

(γ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) αυτού της φράσης «τα
ΣΠΙ» (δέκατη πέμπτη γραμμή) με τη φράση «τα πιστωτικά ιδρύματα»· και

(δ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) αυτού με το ακόλουθό νέο εδάφιο:
«(10)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος
εδαφίου και των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 23ΣΤ, η Κεντρική Τράπεζα
δύναται, με σχετική Οδηγία της, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των
άρθρων 25Α και 41 του παρόντος Νόμου, να εξαιρεί από την εφαρμογή των
απαιτήσεων των άρθρων 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος
Νόμου, τα ΑΠΙ που είναι συνδεδεμένα με Κεντρικό Φορέα και τα οποία εξαιρούνται
πλήρως ή μερικώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το
Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
(β) Στην περίπτωση που χορηγείται εξαίρεση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), η
Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει, σε ενοποιημένη βάση, τις απαιτήσεις των άρθρων
23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου στον Κεντρικό
Φορέα και στα ΑΠΙ που συνδέονται με αυτόν κατά την έννοια του Άρθρου 10 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
(γ) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί εξαίρεση στα ΑΠΙ που
συνδέονται με Κεντρικό Φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο (α), κάθε αναφορά σε
όμιλο στα άρθρα 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου
περιλαμβάνει τον Κεντρικό Φορέα και τα ΑΠΙ που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με
αυτόν κατά την έννοια του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις
θυγατρικές τους, και κάθε αναφορά σε μητρικές επιχειρήσεις ή σε ΑΠΙ που

Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του
άρθρου 39 περιλαμβάνει τον Κεντρικό Φορέα.».
12. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο
(ζiii) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «ΣΠΙ» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «πιστωτικό ίδρυμα».

Τροποποίηση
του άρθρου 39
του βασικού
νόμου.

13. To άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην
υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (13) αυτού της φράσης «του Άρθρου 19,
παράγραφος 4,» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «του Άρθρου 104».

Τροποποίηση
του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.

14. To άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(8) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2) και τηρουμένου του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τα ΑΠΙ για
σκοπούς περιορισμού της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων προς(α)

τα μέλη του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ, με σκοπό τη διασφάλιση της
καταλληλότητάς τους και ειδικότερα για την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης
συμφερόντων, και

(β)

τους μετόχους που έχουν ειδική συμμετοχή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής
εσωτερικής διακυβέρνησης του ΑΠΙ και την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης
συμφερόντων όσον αφορά αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που τυχόν
επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα συμφέροντα των εν λόγω μετόχων,

και οι εν λόγω περιορισμοί δύνανται να εφαρμόζονται σε σχέση με το ΑΠΙ σε ενοποιημένη
βάση.».
Τροποποίηση
του άρθρου 42
του βασικού
νόμου.

15. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1)
αυτού, στην πρόταση που έπεται της παραγράφου (δ), της λέξης «χίλιες» (τρίτη γραμμή) με τη
λέξη «χίλια».

Τροποποίηση
του άρθρου 42Β
του βασικού
νόμου.

16. Το άρθρο 42Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2)
αυτού, στην πρόταση που έπεται της παραγράφου (γ), της φράσης «οι περιστάσεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (1)» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «οι περιπτώσεις που
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο».

Τροποποίηση
του άρθρου 42Δ
του βασικού
νόμου.

17. Το άρθρο 42Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού,
αμέσως μετά τη φράση «δυνάμει του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης
«ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013».

Τροποποίηση
του άρθρου 43
του βασικού
νόμου.

18. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού του
αριθμού και του σημείου «11» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
διαγραφή των
άρθρων 45,
45Α και 46.

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή των άρθρων 45, 45Α και 46 αυτού.

