
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 166(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

  

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

  

 Προοίμιο 

  

Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

1. Συνοπτικός τίτλος. 

2. Ερμηνεία.  

3. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

 Κεφάλαιο 1: Διπλή προσφυγή και προστασία έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας 

  

4. Διπλή προσφυγή. 

5. Προστασία καλυμμένων ομολόγων έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας. 

6. Διασφάλιση  απαιτήσεων   και δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία διάλυσης. 

7. Δικαιώματα επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης σε 

περίπτωση εκποίησης στοιχείων κάλυψης και των συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

8. Προτεραιότητα στοιχείων κάλυψης επί υποκείμενης εξασφάλισης. 

  

 Κεφάλαιο 2: Συνολικά στοιχεία κάλυψης και κάλυψη 

Τμήμα Α: Επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού 

  

9. Επιλέξιμα στοιχεία κάλυψης. 

10. Στοιχεία εξασφάλισης που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

11. Ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων. 

12. Κοινή χρηματοδότηση. 

13. Σύνθεση των συνολικών στοιχείων κάλυψης, εισαγωγή και αφαίρεση στοιχείου από τα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης. 

14. Κατηγορίες πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού. 

15. Συμβάσεις παραγώγων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

16. Διαχωρισμός των στοιχείων κάλυψης. 

17. Υποχρέωση τήρησης μητρώου συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

18. Μητρώο στοιχείων εξασφάλισης συμβάσεων παραγώγων. 

19. Εγγραφή περιουσιακού στοιχείου και σύμβασης παραγώγων στο μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης.   

20. Απαγόρευση δημιουργίας επιβαρύνσεων επί στοιχείων κάλυψης και συμβάσεων παραγώγων που 
συμπεριλαμβάνονται σε συνολικά στοιχεία κάλυψης. 



 
 

21. Υποχρεώσεις ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, σε περίπτωση παράβασης των κριτηρίων 
επάρκειας των συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

22. Διορισμός υπεύθυνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

23. Εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας να διορίζει υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης 

και καλυμμένων ομολόγων σε ορισμένες περιπτώσεις. 

24. Καθήκοντα και υποχρεώσεις υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων. 

25. Υποχρέωση υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων να 
παρέχει πληροφορίες και να υποβάλλει εκθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα.   

26. Εξουσίες υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

27. Υποχρέωση ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων να παρέχει στον υπεύθυνο παρακολούθησης των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων έγγραφα και πληροφορίες. 

28. Εξουσίες Κεντρικής Τράπεζας. 

29. Παύση υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

30. Παραίτηση υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

31. Ευθύνη υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

32. Έκδοση οδηγίας αναφορικά με τον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων.    

33. Ανεξαρτησία υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων.     

34. Πληροφόρηση των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα. 

  

 Τμήμα Β: Απαιτήσεις κάλυψης και ρευστότητας. 

  

35. Απαιτήσεις κάλυψης. 

36. Απαίτηση για απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

37. Προϋποθέσεις για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας.   

38. Υποχρέωση τήρησης αποθεματικού σε σχέση με στοιχεία κάλυψης που υπόκεινται σε συμψηφισμό. 

  

 ΜΕΡΟΣ III   

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

39. Δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων. 

40. Δικαίωμα επιθεώρησης του μητρώου συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

41. Επιτήρηση εργασιών καλυμμένων ομολόγων. 

42. Άδεια για προγράμματα καλυμμένων ομολόγων. 

43. Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την έγκριση ΑΠΙ.   

44. Μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

45. Αίτηση για εγγραφή ως εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

46. Προϋποθέσεις και απόφαση Κεντρικής Τράπεζας για εγγραφή ΑΠΙ στο μητρώο ως εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

47. Δικαίωμα έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από εγγεγραμμένο  ΑΠΙ στο μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

48. Τροποποίηση των όρων εγγραφής εγκεκριμένου ΑΠΙ. 

49. Διαγραφή από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

50. Συνέπειες διαγραφής ΑΠΙ από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

51. Απαγόρευση έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από εγκεκριμένο ΑΠΙ.   

52. Μητρώο καλυμμένων ομολόγων. 

53. Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων. 

54. Απόφαση Κεντρικής Τράπεζας επί αίτησης για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων. 



 
 

  

55. Καταχώριση πληροφοριών στο  μητρώο καλυμμένων ομολόγων για εγγραφή ή διαγραφή έκδοσης ομολόγου. 

56. Αποτέλεσμα εγγραφής έκδοσης ομολόγου στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων. 

57. Διαγραφή έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από το μητρώο καλυμμένων ομολόγων. 

  

 ΜΕΡΟΣ IV  

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

58. Αποτελέσματα διαδικασίας διάλυσης σε εργασίες καλυμμένων ομολόγων . 

59. Εκποίηση των συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

60. Απόδοση  πλεονάσματος  στο ΑΠΙ από το προϊόν εκποιήσης συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

61. Διατάξεις που αφορούν ΑΠΙ με περισσότερες από μία εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων ή προγράμματα 
καλυμμένων ομολόγων. 

62. Δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης. 

63. Εξουσία Κεντρικής Τράπεζας να διορίζει ειδικό διαχειριστή. 

64. Αμοιβή ειδικού διαχειριστή.   

65. Υποχρεώσεις ειδικού διαχειριστή.   

66. Αρμοδιότητες ειδικού διαχειριστή. 

67. Κένωση θέσης και παύση ειδικού διαχειριστή. 

68. Διορισμός νέου ειδικού διαχειριστή.   

69. Αναπλήρωση ειδικού διαχειριστή. 

70. Ευθύνη ειδικού διαχειριστή και άλλων σχετικών προσώπων.   

71. Τερματισμός διορισμού ειδικού διαχειριστή. 

72. Εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Πτωχεύσεως Νόμου.   

  

 ΜΕΡΟΣ V  

 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

73. Αναδιοργάνωση ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων. 

  

 ΜΕΡΟΣ VI 

 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΙ 

  

74. Δυνατότητα ανάληψης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων καλυμμένων ομολόγων 
από άλλο εγκεκριμένο ΑΠΙ.   

75. Διαδικασία ανάληψης. 

76. Υποβολή αναφορών στην Κεντρική Τράπεζα. 

77. Εξουσίες της  Κεντρικής Τράπεζας για σκοπούς δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων. 

78. Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα. 

79. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής. 

80. Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και λοιπών μέτρων. 

81. Υποχρεώσεις συνεργασίας της Κεντρικής Τράπεζας.  

82. Δημοσίευση πληροφοριών από την Κεντρική Τράπεζα. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΕΡΟΣ VII  

 ΣΗΜΑΝΣΗ 

  

83. Σήμανση. 

84. Ποινικά αδικήματα. 

  

 ΜΕΡΟΣ VIII 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

85. Μεταβατικές διατάξεις. 

86. Εξουσία Κεντρικής Τράπεζας για έκδοση οδηγιών. 

87. Τέλη. 

88. Αστική ευθύνη. 

89. Αποκάλυψη πληροφοριών σε εξουσιοδοτημένους λήπτες. 

90. Αποστολή ειδοποιήσεων. 

91. Κατάργηση. 

92. Συνέχιση της ισχύος οδηγιών και ατομικών διοικητικών πράξεων.  

93. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  



Ν. 166(Ι)/2021 

Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 166(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς-  

  

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

(α) (α)  εναρμόνισης με τους Τίτλους I, II, III, IV, και VI 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»· και 

  

 
 

(β) 
 

(β)  θέσπισης περαιτέρω ρυθμίσεων για τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων των 
επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα, 

  

 1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

 ΜΕΡΟΣ Ι 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Συνοπτικός 
τίτλος.  

2. 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμ-
μένων Ομολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021. 

  

Ερμηνεία.  3. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο- 

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 176, 
27.06.2013, 
σ. 1· 

«αγοραία αξία», αναφορικά με ακίνητη περιουσία, σημαίνει αγοραία αξία κατά τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 76) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

L 204, 
26.6.2020, 
σ. 4. 

 

  

 «αξία ενυπόθηκου ακινήτου», αναφορικά με ακίνητη περιουσία,  σημαίνει αξία ενυπόθηκου ακινήτου 
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 74) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

  

 «απαίτηση έναντι δημοσίου» σημαίνει άνοιγμα έναντι ή καλυπτόμενο από την εγγύηση της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή κυβέρνησης ή περιφερειακής κυβέρνησης άλλου κράτους, της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή κεντρικής τράπεζας άλλου κράτους, οντοτήτων του δημοσίου 
τομέα ή τοπικών αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους, διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, ως καθορίζει με απόφασή της η Κεντρική 
Τράπεζα. 

  

66(I) του 1997 
74(I) του 1999  
94(I) του 2000 

119(I) του 2003 
4(I) του 2004 

151(I) του 2004 
231(I) του 2004 
235(I) του 2004 

20(I) του 2005 
80(I) του 2008 

100(I) του 2009 
123(I) του 2009 

27(I) του 2011 
104(I) του 2011 
107(I) του 2012 

14(Ι) του 2013 

«ΑΠΙ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμου·   



 
 

 
 

87(Ι) του 2013 
102(I) του 2013 
141(I) του 2013 

5(I) του 2015 
26(Ι) του 2015 
35(I) του 2015 
71(Ι) του 2015 
93(I) του 2015 

109(I) του 2015 
152(I) του 2015 
168(I) του 2015 

21(Ι) του 2016 
5(I) του 2017 

38(I) του 2017 
169(Ι) του 2017 

28(Ι) του 2018 
89(Ι) του 2018 

153(Ι) του 2018 
80 (Ι) του 2019  
149(I) του 2019 

21(Ι) του 2020 
73(Ι) του 2020 
28(Ι) του 2021 
94(Ι) του 2021 
95(Ι) του 2021. 

  

 «ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων» σημαίνει εγκεκριμένο ΑΠΙ που έχει εκδώσει 
καλυμμένα ομόλογα, τα οποία παραμένουν σε ισχύ ή ΑΠΙ που έχει διαγραφεί από το μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ, το οποίο, κατά τον χρόνο που ήταν εγκεκριμένο ΑΠΙ, είχε εκδώσει καλυμμένα 
ομόλογα, τα οποία παραμένουν σε ισχύ∙ 

  

 «αρμόδια αρχή» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα∙  

  

22(Ι) του 2016 
96(Ι) του 2021. 

«αρχή εξυγίανσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου∙ 

  

 «αρχή ονομαστικής αξίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (8) του 
άρθρου 35· 

  

 «ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων» σημαίνει εγκεκριμένο ΑΠΙ που έχει εκδώσει 
καλυμμένα ομόλογα, τα οποία παραμένουν σε ισχύ ή ΑΠΙ που έχει διαγραφεί από το μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ, το οποίο, κατά το χρόνο που ήταν εγκεκριμένο ΑΠΙ, είχε εκδώσει καλυμμένα 
ομόλογα, τα οποία παραμένουν σε ισχύ∙ 

  

 «αυτόματη επίσπευση» σημαίνει την περίπτωση στην οποία, με την αφερεγγυότητα ή την εξυγίανση 
του εκδότη, ένα καλυμμένο ομόλογο καθίσταται αυτομάτως άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και 
στην οποία ο επενδυτής στο καλυμμένο ομόλογο διαθέτει εκτελεστή απαίτηση εξόφλησης σε χρόνο 
προγενέστερο της αρχικής ημερομηνίας λήξης· 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι):  

23.2.2007. 

«δημόσια επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 2 των περί 
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του 
Δημοσίου και Δημοσίων Επιχειρήσεων) Κανονισμών του 2007· 
 

  

 «δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων» σημαίνει εποπτεία των προγραμμάτων καλυμμένων 
ομολόγων με την οποία εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την έκδοση 
καλυμμένων ομολόγων και η επιβολή των απαιτήσεων αυτών· 

  

 «διαδικασία διάλυσης» σημαίνει- 

  

 (α) σε σχέση με ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων- 

   

 Κεφ. 113.  
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 

(i) εκκαθάριση σύμφωνα με το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, περιλαμβανομένου 
του διορισμού προσωρινού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ιδίου Νόμου· 
ή 



 
 

 
 

198 του 1986 
19 του 1990 

46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
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(I) του 2005 
130(I) του 2005 

98(I) του 2006 
124(I) του 2006 

70(I) του 2007 
71(I) του 2007 

131(I) του 2007 
186(I) του 2007 

87(I) του 2008 
41(I) του 2009 
49(I) του 2009 
99(I) του 2009 
42(I) του 2010 
60(I) του 2010 
88(I) του 2010 
53(I) του 2011 

117(I) 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 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015 
40(Ι) του 2016 
90(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2016 
17(Ι) του 2017 
33(Ι) του 2017 
51(Ι) του 2017 
37(Ι) του 2018  
83(Ι) του 2018 

149(Ι) του 2018 
163(I) του 2019 

38(Ι) του 2020 
43(Ι) του 2020 

191(Ι) του 2020 
192(Ι) του 2020 

43(Ι) του 2021 
117(Ι) του 2021. 

 (ii) διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή, κατά την έννοια του Μέρους VI του περί Εταιρειών 
Νόμου· ή 
 



 
 

 
 

 (iii) οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2), (4), (6), (9) και 
(11) του άρθρου 73· ή 
 

 (iv) υπερψήφιση διακανονισμού ή συμβιβασμού μεταξύ του ΑΠΙ και των πιστωτών του ή 
οποιασδήποτε τάξης των πιστωτών του, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 198 
του περί Εταιρειών Νόμου, εξαιρουμένης της λήψης μέτρων αναδιοργάνωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου· ή 
 

 (v) άλλη διαδικασία σχετική με την ανικανότητα του ΑΠΙ να πληρώσει τα χρέη του ή 
διαδικασία σχετική με διάλυση ή ενδεχόμενη διάλυση του ΑΠΙ∙ 

   

 (β) σε περίπτωση που το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων είναι ο Οργανισμός 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης- 

   

 (i) διά νόμου διάλυση· ή 
 

 (ii) ανικανότητα πληρωμής χρεών κατ’ αναλογία εφαρμογής των άρθρων 202Α(3), 209, 
210 ή 212 του περί Εταιρειών Νόμου· ή 
 

 (iii) περιστατικό που, εάν συνέβαινε σε σχέση με ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων, θα συνιστούσε διαδικασία διάλυσης∙ 

    

 «διάσπαση» σημαίνει εταιρικές αναδιοργανώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 201Α του περί Εταιρειών Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
αναδιοργανώσεων που θα ενέπιπταν στο εν λόγω άρθρο, εάν η εξαφανιζόμενη εταιρεία ήταν 
δημόσια εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου∙ 

  

 «διασυνοριακή συγχώνευση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «διασυνοριακή συγχώνευση 
κεφαλαιουχικών εταιρειών» από το άρθρο 201Θ του περί Εταιρειών Νόμου∙ 

  

 «διαχωρισμός» σημαίνει ενέργειες που πραγματοποιούνται από ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα 
ομόλογα προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία κάλυψης και να οριοθετηθούν νόμιμα, ώστε 
να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι πιστωτές πέραν των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα, 
των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης  και των αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις 
παραγώγων∙ 

  

 «δομή επεκτάσιμης ληκτότητας» σημαίνει μηχανισμό που προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης της 
προγραμματισμένης λήξης των καλυμμένων ομολόγων, για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και 
σε περίπτωση επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος ενεργοποίησης∙ 

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010, 
σ. 84∙ 
L 334, 
27.12.2019, 
σ.1. 

«ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που συγκροτήθηκε με την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ», ως τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2019∙ 

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 12∙ 
L 334, 
27.12.2019, 
σ.1. 

«ΕΑΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που συγκροτήθηκε με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής», ως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
Κανονισμό (EE) αριθ. 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019∙ 

  

 «ειδικός διαχειριστής» σημαίνει πρόσωπο ή οντότητα που έχει διοριστεί για τη διαχείριση 
προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα 
ομόλογα στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, ή όταν έχει διαπιστωθεί ότι το εν λόγω ΑΠΙ τελεί 
υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδέχεται να τελεί υπό αφερεγγυότητα, σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) του άρθρου 42 του  περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, 
ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, εάν η σχετική αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι απειλείται σοβαρά η 
εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω ΑΠΙ∙ 

  



 
 

 
 

 «εγκεκριμένο ΑΠΙ» σημαίνει ΑΠΙ το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ∙ 

  

 «εμπορικό δάνειο» σημαίνει οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτική διευκόλυνση, ως καθορίζει η 
Κεντρική Τράπεζα, η οποία εξασφαλίζεται επί ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιείται ή 
προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς∙ 

  

 «εξασφάλιση συμβάσεων παραγώγων» σημαίνει στοιχείο ενεργητικού, το οποίο παρέχεται ως 
εξασφάλιση σε ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων από ή εκ μέρους οποιουδήποτε 
αντισυμβαλλόμενου μέρους σε σύμβαση παραγώγων, νοουμένου ότι οι όροι της παροχής 
εξασφάλισης προνοούν για- 

  

 (α) (α)  μεταβίβαση του στοιχείου ενεργητικού στο ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων ή 
παροχή του στοιχείου ενεργητικού ως εγγύησης· και 

  

 (β) (β)  δικαίωμα του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων να χρησιμοποιήσει το στοιχείο 
ενεργητικού ως εάν να του είχε μεταβιβαστεί∙ 

  

22(Ι) του 2016 
96(Ι) του 2021. 

«εξυγίανση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου∙ 

  

 «επιβάρυνση» ή «βεβαρημένο» σημαίνει υποθήκη, κυμαινόμενη επιβάρυνση, πάγια επιβάρυνση, 
ενέχυρο, δικαίωμα επίσχεσης, εκχώρηση ή/και οποιαδήποτε εξασφάλιση υπό οποιοδήποτε δίκαιο∙ 

  

 «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

  

 «καθαρές εκροές ρευστότητας» σημαίνει τις εκροές πληρωμών που καθίστανται απαιτητές σε μία 
ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών κεφαλαίου και τόκων και των πληρωμών στο 
πλαίσιο συμβάσεων παραγώγων του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, αφαιρουμένων όλων 
των εισροών πληρωμών που καθίστανται απαιτητές την ίδια ημέρα για απαιτήσεις που συνδέονται 
με τα στοιχεία κάλυψης∙ 

  

 «καλυμμένο ομόλογο» σημαίνει τίτλο δανειακής υποχρέωσης που εκδίδεται από ΑΠΙ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και εξασφαλίζεται από στοιχεία κάλυψης, στα οποία οι επενδυτές 
σε καλυμμένα ομόλογα και οι άλλοι πιστωτές συνολικών στοιχείων κάλυψης έχουν δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής ως προνομιακοί πιστωτές∙ 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 176, 
27.6.2013, 
σ.1∙ 
L 204,  
26.6.2020, 
σ. 4. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (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 (ΕΕ) 2020/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020∙ 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 119, 
4.5.2016, 
σ.1. 
 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»∙  

  

138(Ι) του 2002 
166(Ι) του 2003 

34(Ι) του 2007 
86(Ι) του 2013 

103(Ι) του 2013 
66(Ι) του 2014 

139(Ι) του 2014 
144(Ι) του 2014 
107(Ι) του 2016 
170(Ι) του 2017. 

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που διέπεται από τον περί της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται ως 
αρμόδια αρχή∙ 

  

 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος το οποίο είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε 



 
 

 
 

στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες τη 17η Μαΐου 1993· 

  

 «μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ» σημαίνει το μητρώο που τηρεί η  Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το 
άρθρο 44∙ 

  

 «μητρώο καλυμμένων ομολόγων» σημαίνει το μητρώο που τηρεί η αρμόδια αρχή σύμφωνα με 
άρθρο 52· 

  

 «μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης» σημαίνει το μητρώο που τηρείται από το ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με το άρθρο 17· 

  

 «ναυτιλιακό δάνειο» σημαίνει οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτική διευκόλυνση, ως καθορίζει 
η Κεντρική Τράπεζα, η οποία εξασφαλίζεται επί πλοίων∙ 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 173, 
12.06.2014, 
σ. 190. 
L 328, 
18.12.2019, 
σ. 29.  

«Οδηγία 2014/59/ΕΕ» σημαίνει την πράξη 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», ως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019∙ 

  

 «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162» σημαίνει την πράξη 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»∙ 

  

 «όμιλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 
138) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

  

 
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. 

«Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης» σημαίνει τον οργανισμό που έχει συσταθεί δυνάμει του 
περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου· 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 177, 
30.6.2006, 
σ. 2. 

«περιουσιακό στοιχείο» σημαίνει στοιχείο ενεργητικού το οποίο αποτελεί αποδεκτή εξασφάλιση 
καλυμμένων ομολόγων για τους σκοπούς της παραγράφου 68 του Παραρτήματος VI της πράξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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»∙ 

  

 «πιστωτής συνολικών στοιχείων κάλυψης», αναφορικά με ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων, σημαίνει- 

  

 (α) (α)  πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή, το οποίο έχει δικαιώματα σε σχέση με τα καλυμμένα 
ομόλογα δυνάμει οποιασδήποτε νομικής ή συμβατικής σχέσης με τον επενδυτή· ή 

  

 (β) (β)  πρόσωπο με το οποίο το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων έχει συνάψει 
σύμβαση παραγώγων που συμπεριλαμβάνεται σε συνολικά στοιχεία κάλυψης, 
νοουμένου ότι το πρόσωπο δεν έχει παραβεί τους όρους της σύμβασης· ή 

  

 (γ) (γ)  πρόσωπο άλλο από το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, το οποίο 
χρηματοδοτεί την πληρωμή νόμιμων απαιτήσεων των πιστωτών συνολικών στοιχείων 
κάλυψης· ή 



 
 

 
 

 

  

  

 (δ) (δ)  τον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων· ή 

  

 (ε) τον ειδικό διαχειριστή· ή 

  

 (στ) πρόσωπο άλλο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ε), το 
οποίο αναφέρεται ως πιστωτής συνολικών στοιχείων κάλυψης στους όρους έκδοσης των 
καλυμμένων ομολόγων∙ 

   

 «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 4, παράγραφος 
1, σημείο 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· 

  

 «πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων» σημαίνει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μιας έκδοσης 
καλυμμένων ομολόγων τα οποία καθορίζονται από νομικούς κανόνες, συμβατικούς όρους και 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την άδεια που χορηγείται στο ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα· 

  

 «πρόσωπο» περιλαμβάνει φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό, ένωση, σύλλογο, σύνδεσμο, 
ίδρυμα ή σώμα προσώπων, είτε είναι νομική οντότητα είτε όχι· 

  

 «πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού» σημαίνει κυρίαρχα στοιχεία κάλυψης που καθορίζουν τη φύση 
των συνολικών στοιχείων κάλυψης· 

  

 «στεγαστικό δάνειο» σημαίνει οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτική διευκόλυνση, ως καθορίζει 
η Κεντρική Τράπεζα, η οποία εξασφαλίζεται επί ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιείται ή 
προορίζεται για οικιστικούς σκοπούς∙ 

  

 «στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης» σημαίνει στοιχεία κάλυψης που συμβάλλουν στις 
απαιτήσεις κάλυψης, εκτός των πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού· 

  

 «στοιχεία εξασφάλισης» σημαίνει ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία ενεργητικού υπό 
μορφή ανοιγμάτων που εξασφαλίζουν στοιχεία κάλυψης· 

  

 «στοιχεία κάλυψης» σημαίνει στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης· 

  

 «συγχώνευση διά απορρόφησης», αναφορικά με ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων το 
οποίο είναι εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, σημαίνει τις εταιρικές 
αναδιοργανώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α του περί 
Εταιρειών Νόμου, περιλαμβανομένων των εταιρικών αναδιοργανώσεων που θα ενέπιπταν στη 
διάταξη αυτή, εάν οι εμπλεκόμενες εταιρείες ήταν δημόσιες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 2 
του ιδίου Νόμου∙ 

  

 «συγχώνευση διά σύστασης νέας εταιρείας» σημαίνει τις εταιρικές αναδιοργανώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α του περί Εταιρειών Νόμου, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών αναδιοργανώσεων που θα ενέπιπταν στη διάταξη αυτή, εάν οι 
εμπλεκόμενες εταιρείες ήταν δημόσιες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου∙ 

  

 «συνολικά στοιχεία κάλυψης» σημαίνει σαφώς καθορισμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού που 
εξασφαλίζουν τις υποχρεώσεις πληρωμής που συνδέονται με καλυμμένα ομόλογα τα οποία 
διαχωρίζονται από τα άλλα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει το ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα 
ομόλογα· 

  

 «υπερεξασφάλιση» σημαίνει το συνολικό νόμιμο, συμβατικό ή εθελοντικό επίπεδο εξασφάλισης που 
υπερβαίνει την απαίτηση κάλυψης που καθορίζεται στο άρθρο 35· 

  

 «υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων» 
σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 
ή του άρθρου 23. 

  



 
 

 
 

 

 (2)(α) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε 
νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση σημαίνει την εν 
λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο 

του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών προκύπτει διαφορετική έννοια. 

   

 (β) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε 
νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή την εν λόγω 
κανονιστική διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν 
από το κείμενο του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών προκύπτει 
διαφορετική έννοια. 

  

Αντικείμενο 
και πεδίο 
εφαρμογής. 

3.-(1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών σε καλυμμένα 
ομόλογα όσον αφορά- 

  

 (α) τις απαιτήσεις για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων. 

  

 (β) (β)  τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων. 

  

 (γ) τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων⸱ 

  

 (δ) (δ)  τις απαιτήσεις δημοσίευσης σε σχέση με τα καλυμμένα ομόλογα. 

  

  (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από ΑΠΙ. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

 Κεφάλαιο 1: Διπλή προσφυγή και προστασία έναντι του κινδύνου  αφερεγγυότητας 

  

Διπλή 
προσφυγή. 

4.-(1) Επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα και αντισυμβαλλόμενοι σε συμβάσεις παραγώγων που 
συμμορφώνονται με το άρθρο 15 έχουν δικαίωμα να αξιώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

  

 (α) (α)  Απαίτηση έναντι του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ 

   

 (β) (β)  σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα, 
απαίτηση προτεραιότητας έναντι του κεφαλαίου και τυχόν δεδουλευμένων και μελλοντικών 
τόκων σε στοιχεία κάλυψης∙ 

  

 (γ) (γ)  σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα και σε 
περίπτωση που δεν δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως η απαίτηση προτεραιότητας όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο (β), απαίτηση έναντι της πτωχευτικής περιουσίας του εν λόγω 
ΑΠΙ της ίδιας προτεραιότητας (pari passu) με τις απαιτήσεις των κοινών μη εξασφαλισμένων 
πιστωτών του ΑΠΙ που καθορίζονται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και τον περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο. 

  

  (2) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιορίζονται στην πλήρη εξόφληση των 
υποχρεώσεων που συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα. 

  

Προστασία 
καλυμμένων 
ομολόγων έναντι 
του κινδύνου 
αφερεγγυότητας.  

5. Οι υποχρεώσεις πληρωμής που συνδέονται με καλυμμένα ομόλογα δεν υπόκεινται σε αυτόματη 
επίσπευση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα. 

  

Διασφάλιση  
απαιτήσεων  και  
δικαιωμάτων 
πιστωτών και 
υποχρεώσεις ΑΠΙ 
κατά τη 
διαδικασία 
διάλυσης. 

6.-(1) Η έναρξη διαδικασίας διάλυσης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων δεν επηρεάζει- 

   



 
 

 
 

 (α) τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων 
πιστωτών  συνολικών στοιχείων κάλυψης∙ 

  (α)   

 (β) (β)  τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα αντισυμβαλλόμενου σε οποιαδήποτε σύμβαση 
παραγώγων, στην οποία το ΑΠΙ είναι συμβαλλόμενος, νοουμένου ότι οι συμβάσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης∙ 

  

  (2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 66, οι υποχρεώσεις ΑΠΙ 
με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων έναντι των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων 
πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης παραμένουν σε ισχύ και είναι εκτελεστές, ανεξαρτήτως εάν 
το ΑΠΙ υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης. 

  

  (3) Σε περίπτωση κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων υπόκειται σε 
διαδικασία διάλυσης, οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας να διορίζει ειδικό διαχειριστή και υπεύθυνο 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων συνεχίζουν να 
ισχύουν μέχρι την ικανοποίηση των απαιτήσεων των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των 
άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

  (4) Μέχρι να ικανοποιηθούν στο ακέραιο όλες οι νόμιμες απαιτήσεις των επενδυτών καλυμμένων 
ομολόγων και των άλλων πιστωτών  συνολικών στοιχείων κάλυψης, τα στοιχεία κάλυψης δεν 
αποτελούν μέρος των στοιχείων ενεργητικού που είναι διαθέσιμα για ικανοποίηση των απαιτήσεων 
όλων των άλλων πιστωτών, μελών και συνεισφορέων του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης. 

  

  (5) Τα στοιχεία κάλυψης δεν υπόκεινται σε εκτέλεση, κατάσχεση ή άλλης μορφής δέσμευση από 
οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τον ειδικό διαχειριστή, για όσο καιρό παραμένουν ανικανοποίητες 
οι νόμιμες απαιτήσεις των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών συνολικών 
στοιχείων κάλυψης. 

  

Δικαιώματα 
επενδυτών 
καλυμμένων 
ομολόγων και 
άλλων πιστωτών  
συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης σε 
περίπτωση 
εκποίησης 
στοιχείων 
κάλυψης και  
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης. 

7.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 4, σε περίπτωση πώλησης ή άλλης μορφής 
εκποίησης στοιχείων κάλυψης ή των συνολικών στοιχείων κάλυψης, οι επενδυτές καλυμμένων 
ομολόγων και οι άλλοι πιστωτές συνολικών στοιχείων κάλυψης δύναται κατά προτεραιότητα έναντι 
όλων των άλλων πιστωτών, μελών και συνεισφορέων του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης, να ικανοποιήσουν από το προϊόν πώλησης ή άλλης 
μορφής εκποίησης τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά τους, δυνάμει των όρων έκδοσης των καλυμμένων 
ομολόγων, σύμβασης ή διορισμού: 

  

   Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως εάν οι απαιτήσεις 
πιστωτών άλλων από τους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων και από τους άλλους πιστωτές  
συνολικών στοιχείων κάλυψης τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης δυνάμει οποιουδήποτε άλλου 
νόμου και ανεξαρτήτως εάν τέτοιες απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες ή όχι. 

  

   (2)  Σε περίπτωση κατά την οποία οι απαιτήσεις των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των 
λοιπών πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης δεν ικανοποιούνται στο ακέραιο από το προϊόν 
πώλησης ή από άλλης μορφής εκποίησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης, αυτοί είναι σε σχέση με 
το μέρος των απαιτήσεών τους που δεν ικανοποιείται μη εξασφαλισμένοι πιστωτές, pari passu με τους 
λοιπούς μη εξασφαλισμένους πιστωτές, του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων που 
υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης: 

  

   Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2), (4), (6), (9), (11) και (13) του 
άρθρου 73 οι επενδυτές καλυμμένων ομολόγων και οι λοιποί πιστωτές  συνολικών στοιχείων κάλυψης 
είναι σε σχέση με το μέρος των απαιτήσεών τους που δεν ικανοποιείται μη εξασφαλισμένοι πιστωτές 
της εταιρείας στην οποία περιέρχονται οι λοιπές πλην των καλυμμένων ομολόγων υποχρεώσεις του 
ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων. 

  

Προτεραιότητα 
στοιχείων 
κάλυψης επί 
υποκείμενης 
εξασφάλισης. 

 8.-(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου στη Δημοκρατία, σε περίπτωση 
που τα στοιχεία εξασφάλισης, που κατέχονται από ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων ή 
ειδικού διαχειριστή σε σχέση με τα στοιχεία κάλυψης που προσμετρώνται στα κριτήρια επάρκειας, 
κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (14) του άρθρου 9,  κατέχεται επιπρόσθετα από ΑΠΙ και σε σχέση με 
άλλο στοιχείο του ενεργητικού του, οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από τα στοιχεία εξασφάλισης, 



 
 

 
 

εγγύηση, υποχρέωση κάλυψης ή ασφάλεια, ανάλογα με την περίπτωση, καταλογίζεται κατά 
προτεραιότητα προς εξόφληση των στοιχείων κάλυψης. 

  

  (2)  Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που- 

  

 (α) (α)  τα συνολικά στοιχεία κάλυψης εκποιούνται σε άλλο εγκεκριμένο ΑΠΙ, το οποίο 
αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις έναντι των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των 
λοιπών πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, του υπευθύνου παρακολούθησης των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων και του ειδικού διαχειριστή∙ 

  

 (β) (β)  το εκτός των συνολικών στοιχείων κάλυψης στοιχείο ενεργητικού που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) πωλείται ή μεταβιβάζεται ή άλλως πως περιέρχεται σε τρίτο πρόσωπο. 

  

 Κεφάλαιο 2: Συνολικά στοιχεία κάλυψης και κάλυψη 

 Τμήμα Α: Επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού 

  

Επιλέξιμα  
στοιχεία  
κάλυψης. 

9.-(1) Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ανά πάσα στιγμή εξασφαλισμένα με- 

   

 (α) (α)  στοιχεία ενεργητικού που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με το Άρθρο 129, παράγραφος 1 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα 
ομόλογα πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 129, παράγραφοι 1α έως 3 του εν λόγω 
Κανονισμού∙ 

   

 (β) (β)  στοιχεία κάλυψης υψηλής ποιότητας με τα οποία διασφαλίζεται ότι το ΑΠΙ που εκδίδει 
καλυμμένα ομόλογα διαθέτει απαίτηση πληρωμής, όπως προβλέπεται στα εδάφια (2) και 
(3) και τα οποία εξασφαλίζονται με στοιχεία εξασφάλισης, όπως προβλέπεται στα εδάφια 
(4) έως (6)∙ ή 

  

 (γ) (γ)  στοιχεία ενεργητικού υπό μορφή δανείων προς δημόσιες επιχειρήσεις ή με την εγγύηση 
δημόσιων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη του εδαφίου (8). 

  

  (2)  Η απαίτηση πληρωμής που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) υπόκειται στις 
ακόλουθες νομικές απαιτήσεις: 

  

 (α) (α)  Το στοιχείο ενεργητικού αντιπροσωπεύει απαίτηση για την πληρωμή ποσών με ελάχιστη 
αξία η οποία είναι προσδιοριστέα ανά πάσα στιγμή, είναι νομικά έγκυρη και εκτελεστή, 
δεν υπόκειται σε άλλους όρους πέραν της προϋπόθεσης ότι η απαίτηση πρέπει να λήγει 
σε μελλοντική ημερομηνία και είναι εξασφαλισμένη με υποθήκη, βάρος, προνόμιο ή άλλη 
εγγύηση∙ 

   

 (β) (β)  η υποθήκη, το βάρος, το προνόμιο ή η άλλη εγγύηση που εξασφαλίζει την απαίτηση 
πληρωμής είναι εκτελεστή∙ 

  

 (γ) (γ)  έχουν εκπληρωθεί όλες οι νομικές απαιτήσεις για την εγγραφή της υποθήκης, του βάρους, 
του προνομίου ή της εγγύησης που εξασφαλίζει την απαίτηση πληρωμής∙ 

  

 (δ) (δ)  η υποθήκη, το βάρος, το προνόμιο ή η εγγύηση που εξασφαλίζει την απαίτηση πληρωμής 
επιτρέπει στο ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα να ανακτήσει την αξία της 
απαίτησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

  

   (3)  ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα, αξιολογούν την εκτελεστότητα των απαιτήσεων 
πληρωμής και τη δυνατότητα ρευστοποίησης των στοιχείων εξασφάλισης, προτού τα συμπεριλάβουν 
στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

  

   (4)  Τα στοιχεία εξασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) πληρούν 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

  

 (α) (α)  Για τα ενσώματα στοιχεία εξασφάλισης, υφίστανται πρότυπα αποτίμησης γενικώς 
αποδεκτά από τους εμπειρογνώμονες τα οποία είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο 
ενσώματο στοιχείο εξασφάλισης και υπάρχει δημόσιο μητρώο στο οποίο καταγράφονται 
η κυριότητα και οι απαιτήσεις επί των ενσώματων στοιχείων εξασφάλισης∙ ή 

  

 (β) (β)  για τα στοιχεία ενεργητικού υπό μορφή ανοιγμάτων, η ασφάλεια και η ευρωστία του 
αντισυμβαλλομένου στο άνοιγμα τεκμαίρεται από τη φοροδοτική ικανότητά του ή από το 



 
 

 
 

γεγονός ότι η επιχειρησιακή ευρωστία και η οικονομική φερεγγυότητά του τελούν υπό 
συνεχή δημόσια εποπτεία. 

  

  (5)  Τα ενσώματα στοιχεία εξασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) 
συμβάλλουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων που συνδέονται με το καλυμμένο ομόλογο μέχρι το 
μικρότερο ποσό κεφαλαίου μεταξύ των ενυπόθηκων απαιτήσεων που συνδέονται με οποιαδήποτε 
ενυπόθηκη απαίτηση κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας και του εβδομήντα τοις εκατόν (70%) της 
αξίας των ενσώματων στοιχείων εξασφάλισης. 

  

  (6)  Τα ενσώματα στοιχεία εξασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), 
τα οποία εξασφαλίζουν στοιχεία ενεργητικού όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), 
δεν απαιτείται να συμμορφώνονται με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (5) όριο του εβδομήντα τοις 
εκατόν (70%) ή με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 129, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 όρια. 

  

  (7)   Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (4), δεν υπάρχει 
δημόσιο μητρώο για συγκεκριμένο ενσώματο στοιχείο εξασφάλισης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται με 
οδηγία της να προβλέπει εναλλακτική μορφή πιστοποίησης της κυριότητας και των απαιτήσεων επί 
του ενσώματου στοιχείου εξασφάλισης, στον βαθμό που η μορφή πιστοποίησης παρέχει προστασία 
που δύναται να είναι συγκρίσιμη με την προστασία που παρέχεται από δημόσιο μητρώο, υπό την 
έννοια ότι επιτρέπει σε ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτοποίηση των βεβαρημένων ενσώματων 
στοιχείων εξασφάλισης, τον προσδιορισμό της κυριότητας, την τεκμηρίωση και τον προσδιορισμό των 
επιβαρύνσεων και την εκτελεστότητα των εμπράγματων δικαιωμάτων. 

  

  (8) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), τα καλυμμένα ομόλογα που 
εξασφαλίζονται με δάνεια προς δημόσιες επιχειρήσεις ή με εγγύηση δημόσιων επιχειρήσεων ως 
πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού υπόκεινται σε ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης ύψους δέκα τοις 
εκατόν (10%) και στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  

 (α) (α)  Οι δημόσιες επιχειρήσεις παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες βάσει άδειας, σύμβασης 
παραχώρησης ή άλλης μορφής ανάθεσης από δημόσια αρχή∙ 

  

 (β) οι δημόσιες επιχειρήσεις υπόκεινται σε δημόσια εποπτεία∙ 

  

 (γ) οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκείς εξουσίες για τη δημιουργία εσόδων, οι οποίες 
διασφαλίζονται από το γεγονός ότι οι εν λόγω δημόσιες επιχειρήσεις- 

   

 (i) (i)  διαθέτουν επαρκή ευελιξία όσον αφορά την είσπραξη και την αύξηση τελών, 
χρεώσεων και εισπρακτέων απαιτήσεων για την παρεχόμενη υπηρεσία, ώστε να 
διασφαλίζεται η οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητά τους· ή 

 

 (ii) (ii)  λαμβάνουν επαρκείς επιχορηγήσεις, με νομική βάση, ώστε να διασφαλίζεται η 
οικονομική ευρωστία και η φερεγγυότητά τους, ως αντάλλαγμα για την παροχή 
βασικών δημόσιων υπηρεσιών, ή 

 

 (iii) (iii)  έχουν συνάψει συμφωνία μεταφοράς κερδών και ζημιών με δημόσια αρχή. 

  

  (9) Η μεθοδολογία και διαδικασία για την αποτίμηση των ενσώματων στοιχείων εξασφάλισης 
που εξασφαλίζουν στοιχεία ενεργητικού, όπως αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 
(1), διασφαλίζουν τουλάχιστον τα εξής: 

  

 (α) (α)  Για κάθε ενσώματο στοιχείο εξασφάλισης υπάρχει μια τρέχουσα αποτίμηση στην αγοραία 
αξία ή στην αξία ενυπόθηκου ακινήτου ή σε χαμηλότερη αξία από αυτές, κατά τη 
συμπερίληψη του στοιχείου κάλυψης στα συνολικά στοιχεία κάλυψης∙ 

   

 (β) (β)  η αποτίμηση διενεργείται από εκτιμητή ο οποίος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, την 
απαραίτητη ικανότητα και την απαραίτητη εμπειρία∙ και 

  

 (γ) (γ)  ο εκτιμητής είναι ανεξάρτητος από τη διαδικασία λήψης πιστωτικών αποφάσεων, δεν 
λαμβάνει υπόψη κερδοσκοπικά στοιχεία στην αποτίμηση της αξίας του ενσώματου στοιχείου 
εξασφάλισης και τεκμηριώνει την αξία του ενσώματου στοιχείου εξασφάλισης με διαφανή και 
σαφή τρόπο. 

  

  (10) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (9), η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες  για 
τη μεθοδολογία και τη διαδικασία αποτίμησης των ενσώματων στοιχείων εξασφάλισης που 
εξασφαλίζουν στοιχεία ενεργητικού όπως αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1). 



 
 

 
 

  

  (11) ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα διαθέτουν διαδικασίες για να ελέγχουν ότι τα 
ενσώματα στοιχεία εξασφάλισης που εξασφαλίζουν στοιχεία ενεργητικού, όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), είναι επαρκώς ασφαλισμένα έναντι του κινδύνου ζημίας και 
ότι η απαίτηση ασφάλισης διαχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 
20. 

  

  (12) ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα τεκμηριώνουν τα στοιχεία κάλυψης που αναφέρονται  
στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) και τη συμμόρφωση των δανειοδοτικών πολιτικών τους 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  

  (13) Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες για τη διασφάλιση της διαφοροποίησης 
των κινδύνων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, σε σχέση με τη διασπορά και τη σημαντική 
συγκέντρωση, για στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι επιλέξιμα δυνάμει της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1). 

  

  (14) Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της καθορίζει κριτήρια επάρκειας των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του ΑΠΙ που εκδίδει 
καλυμμένα ομόλογα προς τους πιστωτές συνολικών στοιχείων κάλυψης, σε περίπτωση που αρχίζει 
διαδικασία διάλυσής του. 

  

Στοιχεία 
εξασφάλισης 
που βρίσκονται 
εκτός της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

10.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέπει στα ΑΠΙ που 
εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα να περιλαμβάνουν στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα με στοιχεία 
εξασφάλισης που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

  

  (2) Στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα επιτρέπει τη συμπερίληψη των στοιχείων του 
ενεργητικού όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1)- 

  

 (α) (α)  τα στοιχεία εξασφάλισης παρέχουν παρόμοιο επίπεδο ασφάλειας με αυτό των στοιχείων 
εξασφάλισης που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ρευστοποίηση των εν 
λόγω στοιχείων εξασφάλισης είναι νόμιμα εκτελεστή κατά τρόπο ισοδύναμο, στην πράξη, 
με τη ρευστοποίηση στοιχείων εξασφάλισης που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης∙ και 

   

 (β) (β)  τα ΑΠΙ επαληθεύουν ότι τα στοιχεία εξασφάλισης πληρούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 
9 απαιτήσεις. 

  

Ενδοομιλικές 
δομές 
ομαδοποίησης 
καλυμμένων 
ομολόγων.  

11.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να θεσπίζει με οδηγία της κανόνες σχετικά με τη χρήση 
ενδοομιλικών δομών ομαδοποίησης στο πλαίσιο των οποίων καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί 
από ανήκον σε όμιλο πιστωτικό ίδρυμα (εφεξής «τα εκδιδόμενα εντός ομίλου καλυμμένα ομόλογα») 
χρησιμοποιούνται ως στοιχεία κάλυψης για την εξωτερική έκδοση καλυμμένων ομολόγων από άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα που ανήκει στον ίδιο όμιλο (εφεξής «τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα 
ομόλογα»), όταν ΑΠΙ είναι το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα εκδιδόμενα εντός ομίλου καλυμμένα 
ομόλογα ή τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα ομόλογα. 

  

  (2)  Οι προβλεπόμενοι στο εδάφιο (1) κανόνες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

  

 (α) (α)  Τα εκδιδόμενα εντός ομίλου καλυμμένα ομόλογα πωλούνται στο πιστωτικό ίδρυμα που 
εκδίδει τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (β) (β)  τα εκδιδόμενα εντός ομίλου καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνται ως στοιχεία κάλυψης στα 
συνολικά στοιχεία κάλυψης για τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα ομόλογα και 
εγγράφονται στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα εκδιδόμενα εκτός 
ομίλου καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (γ) (γ)  τα συνολικά στοιχεία κάλυψης για τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα ομόλογα 
περιλαμβάνουν μόνο καλυμμένα ομόλογα τα οποία έχουν εκδοθεί από ένα μόνο πιστωτικό 
ίδρυμα εντός του ομίλου∙ 

  

 (δ) (δ)  το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα ομόλογα σκοπεύει 
να τα πωλήσει σε επενδυτές καλυμμένων ομολόγων εκτός του ομίλου∙ 

  



 
 

 
 

 (ε) (ε)  τα εκδιδόμενα εντός ομίλου καλυμμένα ομόλογα και τα εκδιδόμενα εκτός ομίλου καλυμμένα 
ομόλογα πληρούν τις προϋποθέσεις για την πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, όπως 
αναφέρεται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
κατά την έκδοση και είναι εξασφαλισμένα με επιλέξιμα στοιχεία κάλυψης όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 9∙ 

  

 (στ) (στ)  στην περίπτωση διασυνοριακών ενδοομιλικών δομών ομαδοποίησης καλυμμένων 
ομολόγων, τα στοιχεία κάλυψης των εκδιδομένων εντός ομίλου καλυμμένων ομολόγων 
πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και κάλυψης των εκδιδομένων εκτός ομίλου 
καλυμμένων ομόλογων. 

  

  (3)  Για τους σκοπούς της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία 
της να επιτρέπει όπως τα καλυμμένα ομόλογα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δεύτερη βαθμίδα 
πιστωτικής ποιότητας, μετά από αλλαγή που οδηγεί σε υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας των 
καλυμμένων ομολόγων,  συνεχίσουν να αποτελούν μέρος μιας ενδοομιλικής δομής ομαδοποίησης 
καλυμμένων ομολόγων, υπό την προϋπόθεση ότι η  Κεντρική Τράπεζα καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η αλλαγή στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας δεν οφείλεται σε παράβαση των απαιτήσεων 
εξασφάλισης άδειας, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 42. 

  

  (4)  Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στην ΕΑΤ οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (3). 

  

Κοινή 
χρηματοδότηση. 

12.-(1)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), τα ΑΠΙ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν επιλέξιμα 
στοιχεία κάλυψης τα οποία έχουν δημιουργηθεί από πιστωτικό ίδρυμα και έχουν αγοραστεί από ΑΠΙ 
που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα ως στοιχεία κάλυψης για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων. 

  

  (2) Επιλέξιμα στοιχεία κάλυψης που έχουν δημιουργηθεί από πιστωτικό ίδρυμα και έχουν 
αγοραστεί από ΑΠΙ δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) τηρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 9 και 
16 και των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 20. 

  

      
 

43(I) του 2004 
100(I) του 2011 

17(I) του 2016 
145(I) του 2017.  

 (3) Με την επιφύλαξη της απαίτησης του εδαφίου (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της 
να επιτρέπει μεταφορές μέσω συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής εξασφάλισης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμο. 

  

  (4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία 
της να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται ως στοιχεία κάλυψης στοιχεία ενεργητικού που έχουν 
δημιουργηθεί από επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα.  

  

   (5) Εκδίδον καλυμμένο ομόλογο ΑΠΙ το οποίο, βάσει οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας που 
εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4), χρησιμοποιεί ως στοιχεία κάλυψης στοιχεία ενεργητικού που έχουν 
δημιουργηθεί από επιχείρηση που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, αξιολογεί τα πιστοδοτικά πρότυπα της 
επιχείρησης από την οποία προήλθαν τα στοιχεία κάλυψης ή διενεργεί το ίδιο ενδελεχή αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.   

  

Σύνθεση  
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης, 
εισαγωγή και 
αφαίρεση 
στοιχείου από τα 
συνολικά στοιχεία 
κάλυψης. 

13.-(1) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων τηρεί συνολικά στοιχεία κάλυψης μέχρι την 
εξόφληση των καλυμμένων ομολόγων. 

  

  (2) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων εισάγει στα συνολικά στοιχεία κάλυψης 
πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης. 

  

  (3) Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της καθορίζει προϋποθέσεις και κριτήρια και θέτει 
περιορισμούς σε σχέση με τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού και 
στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των  προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες τα ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα δύναται να περιλαμβάνουν πρωτογενή 
στοιχεία ενεργητικού με διαφορετικά γνωρίσματα όσον αφορά στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, στη 
διάρκεια ζωής ή στο προφίλ κινδύνου στα συνολικά στοιχεία κάλυψης.  

  



 
 

 
 

  (4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (3), η Κεντρική Τράπεζα θέτει με οδηγία της 
περιορισμούς σε σχέση με- 

  

 (α) (α)  το δίκαιο το οποίο διέπει τα πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού∙ 

  

 (β) (β)  την έκταση στην οποία περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε συμψηφισμό. 

  

  (5) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων δεν έχει δικαίωμα να εισάγει σε συνολικά 
στοιχεία κάλυψης περιουσιακό στοιχείο, σε περίπτωση κατά την οποία- 

  

 (α) το περιουσιακό στοιχείο- 

   

  (i) είναι βεβαρημένο προς όφελος άλλου από τον επενδυτή καλυμμένων ομολόγων 
ή άλλο πιστωτή  συνολικών στοιχείων κάλυψης· 
 

  (ii) είναι είτε το ίδιο είτε στοιχείο εξασφάλισής του αντικείμενο καταναγκαστικής 
πώλησης ή ρευστοποίησης∙ 
 

  (iii) παρουσιάζει σε καθυστέρηση μία ή περισσότερες δόσεις κεφαλαίου ή τόκου για 
περίοδο ενός ή περισσότερων μηνών, όταν εξασφαλίζεται από εμπράγματη 
εξασφάλιση∙ 
 

  (iv) παρουσιάζει σε καθυστέρηση μία ή περισσότερες δόσεις κεφαλαίου και ή τόκου, 
όταν είναι περιουσιακό στοιχείο άλλο από αυτά που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (iii)∙ ή 

    

 (β) το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης ή 
συντρέχει λόγος διορισμού ειδικού διαχειριστή σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (η) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 63. 

  (ii)   

  (6) Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, είναι επιτρεπτή η εισαγωγή 
στα συνολικά στοιχεία κάλυψης περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε πιστωτικό ίδρυμα άλλο από το 
ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  (iii)   

 (α) Το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και 
διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ανήκει το εν 
λόγω περιουσιακό στοιχείο∙ 

   

 (β) (iv)  το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει το περιουσιακό στοιχείο έχει δεσμευτεί ανέκκλητα 
να εισαχθεί το περιουσιακό στοιχείο στα συνολικά στοιχεία κάλυψης και, κατόπιν 
απαίτησης του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, να παράσχει επιπρόσθετα 
περιουσιακά στοιχεία προς πλήρωση των κριτηρίων επάρκειας των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης, όπως αυτά καθορίζονται με οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του 
εδαφίου (14) του άρθρου 9∙ 

   

 (γ) (β) το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει το περιουσιακό στοιχείο πληροί τις εποπτικές 
προϋποθέσεις τις οποίες καθορίζει με οδηγία της η Κεντρική Τράπεζα για τους σκοπούς 
του παρόντος εδαφίου. 

  

  (7) Περιουσιακό στοιχείο εισάγεται στα ή αφαιρείται από τα συνολικά στοιχεία κάλυψης με την 
καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών στο μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

  (8) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων έχει δικαίωμα να αφαιρεί στοιχεία κάλυψης 
από τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δεν απαιτούνται κατά τον 
χρόνο της διαγραφής τους για την πλήρωση των κριτηρίων επάρκειας των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης, όπως καθορίζονται με οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του εδαφίου (14) του άρθρου 
9:   

  

   Νοείται ότι, τυχόν διαγραφή από το μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης χωρίς να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου δεν συνιστά αφαίρεση του στοιχείου κάλυψης από τα 
συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

  

  (9) Σύμβαση παραγώγων εισάγεται στα ή αφαιρείται από τα συνολικά στοιχεία κάλυψης με την 
καταχώριση των απαιτούμενων λεπτομερειών στο μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

  (10) Αφαίρεση σύμβασης παραγώγων από τα συνολικά στοιχεία κάλυψης είναι δυνατή μόνο σε 
περίπτωση κατά την οποία- 



 
 

 
 

  

 (α) (α)  οι υποχρεώσεις των μερών δυνάμει της σύμβασης έχουν εκπληρωθεί∙ ή 

  

 (β) (β)  ο αντισυμβαλλόμενος του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων συμφωνεί σε τέτοια 
διαγραφή∙ ή 

  

 (γ) (γ)  ο αντισυμβαλλόμενος του ΑΠΙ αθετεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σύμβαση: 

   

    Νοείται ότι, τυχόν διαγραφή από το μητρώο των συνολικών στοιχείων κάλυψης χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου δεν συνιστά αφαίρεση της σύμβασης 
παραγώγων από τα συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

  

Κατηγορίες 
πρωτογενών 
στοιχείων 
ενεργητικού. 

14.-(1) Το εγκεκριμένο ΑΠΙ δημιουργεί τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
με πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  

 (α) Απαιτήσεις έναντι δημοσίου∙ 

  

 (β) στεγαστικά δάνεια∙ 

  

 (γ) εμπορικά δάνεια∙ 

  

 (δ) ναυτιλιακά δάνεια∙  

  

 (ε) (ε)  περιουσιακό στοιχείο το οποίο η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της ως πρωτογενές 
στοιχείο ενεργητικού. 

  

  (2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), τα συνολικά στοιχεία κάλυψης 
δύναται να περιλαμβάνουν στεγαστικά δάνεια μέχρι ποσοστού που καθορίζει με οδηγία της η Κεντρική 
Τράπεζα. 

  

  (3) Σε περίπτωση κατά την οποία εγκεκριμένο ΑΠΙ προβαίνει σε περαιτέρω έκδοση 
καλυμμένων ομολόγων ως μέρος προγράμματος, η  Κεντρική Τράπεζα δύναται να εγκρίνει, αντί της 
δημιουργίας νέων συνολικών στοιχείων κάλυψης, την εισαγωγή περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων 
σε υφιστάμενα συνολικά στοιχεία κάλυψης που τηρούνται για το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων: 

  

   Νοείται ότι, με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), στα συνολικά στοιχεία κάλυψης περιλαμβάνονται 
πρωτογενή στοιχεία του ενεργητικού από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
εδάφιο (1). 

  

Συμβάσεις 
παραγώγων 
στα συνολικά 
στοιχεία κάλυψης. 

15.-(1) Οι συμβάσεις παραγώγων επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης μόνο όταν πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

  

 (α) (α)  Οι συμβάσεις παραγώγων περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης αποκλειστικά 
για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων, ο όγκος τους προσαρμόζεται σε περίπτωση μείωσης 
του αντισταθμιζόμενου κινδύνου και αφαιρούνται όταν παύει να υφίσταται ο 
αντισταθμιζόμενος κίνδυνος∙ 

  

 (β) (β)  οι συμβάσεις παραγώγων τεκμηριώνονται επαρκώς∙ 

  

 (γ) (γ)  οι συμβάσεις παραγώγων διαχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα εδάφια (3) και (4) 
του άρθρου 20∙ 

  

 (δ) (δ)  οι συμβάσεις παραγώγων δεν δύναται να καταγγελθούν σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
εξυγίανσης του ΑΠΙ που εξέδωσε τα καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (ε) (ε)  οι συμβάσεις παραγώγων συμμορφώνονται με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το εδάφιο (2). 

  

  (2) Για τους σκοπούς διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
εδάφιο (1), η  Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες για συμβάσεις παραγώγων που 
περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, οι οποίοι προσδιορίζουν- 

  



 
 

 
 

 (α) (α)  τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αντισυμβαλλομένους της αντιστάθμισης κινδύνων∙ 

  

 (β) (β)  την απαραίτητη τεκμηρίωση που πρέπει να παρέχεται σχετικά με τις συμβάσεις παραγώγων. 

  

Διαχωρισμός 
των στοιχείων 
κάλυψης. 

16. Η Κεντρική Τράπεζα θεσπίζει με οδηγία της κανόνες για τη ρύθμιση του διαχωρισμού των 
στοιχείων κάλυψης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

  

 (α) (α)  Όλα τα στοιχεία κάλυψης δύναται να αναγνωριστούν ανά πάσα στιγμή από το ΑΠΙ που 
εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (β) (β)  όλα τα στοιχεία κάλυψης υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό διαχωρισμό από το 
ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (γ) (γ)  όλα τα στοιχεία κάλυψης προστατεύονται από τυχόν απαιτήσεις τρίτων μερών και κανένα 
στοιχείο κάλυψης δεν αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας του ΑΠΙ που εκδίδει τα 
καλυμμένα ομόλογα, μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση προτεραιότητας που αναφέρεται 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4. 

  

Υποχρέωση 
τήρησης μητρώου 
συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης. 

17.-(1) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων τηρεί μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης 
για κάθε έκδοση καλυμμένων ομολόγων ή πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων. 

  

   (2) Το μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης τηρείται σε μορφή, χώρο και περιεχόμενο που η  
Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της. 

   

Μητρώο 
στοιχείων 
εξασφάλισης 
συμβάσεων 
παραγώγων. 

18. ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων τηρεί, ξεχωριστά από το μητρώο  συνολικών 
στοιχείων κάλυψης, μητρώο στοιχείων εξασφάλισης συμβάσεων παραγώγων αναφορικά με 
εξασφαλίσεις συμβάσεων παραγώγων που συμπεριλαμβάνονται σε συνολικά στοιχεία κάλυψης, 
σύμφωνα με κριτήρια που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της. 

  

Εγγραφή 
περιουσιακού 
στοιχείου και 
σύμβασης 
παραγώγων 
στο μητρώο 
συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης.  

19.-(1) ΑΠΙ διασφαλίζει ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελεί στοιχείο κάλυψης 
εγγράφεται στο μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης.  

  

   (2) ΑΠΙ διασφαλίζει ότι κάθε σύμβαση παραγώγων η οποία αποτελεί στοιχείο κάλυψης 
εγγράφεται στο μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

Απαγόρευση 
δημιουργίας 
επιβαρύνσεων 
πί στοιχείων 
κάλυψης και 
συμβάσεων 
παραγώγων 
που 
συμπεριλαμβάνο-
νται σε συνολικά 
στοιχεία κάλυψης. 

20.-(1) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμούν 
καλυμμένα ομόλογα ή παραμένει σε ισχύ σύμβαση παραγώγων που συμπεριλαμβάνεται σε συνολικά 
στοιχεία κάλυψης, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε επιβάρυνση επί οποιωνδήποτε στοιχείων κάλυψης ή 
σύμβασης παραγώγων που συμπεριλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης:  

  

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που δημιουργείται επιβάρυνση δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αυτή 
είναι άκυρη. 

  

  (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν απαγορεύουν τη δημιουργία επιβάρυνσης από ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων επί στοιχείων κάλυψης ή σύμβασης παραγώγων που 
συμπεριλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, σε περίπτωση που η επιβάρυνση δημιουργείται 
προς όφελος των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης. 



 
 

 
 

  

  (3) Για τους σκοπούς του άρθρου 16, τα στοιχεία κάλυψης περιλαμβάνουν τυχόν εξασφαλίσεις 
που λαμβάνονται σε σχέση με θέσεις συμβάσεων παραγώγων. 

  

  (4) Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 16 διαχωρισμός των στοιχείων κάλυψης εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα. 

  

Υποχρεώσεις  
ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις 
καλυμμένων 
ομολόγων, 
σε περίπτωση 
παράβασης 
των κριτηρίων 
επάρκειας 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης. 

21.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εγκεκριμένο ΑΠΙ παραβαίνει τα κριτήρια επάρκειας των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης τα οποία καθορίζονται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του 
εδαφίου (14) του άρθρου 9, το εγκεκριμένο ΑΠΙ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για θεραπεία της 
παράβασης εντός περιόδου που η Κεντρική Τράπεζα δύναται είτε να καθορίζει με οδηγία της είτε, σε 
εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, να τάσσει με απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο 
εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

  

   (2)  Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας της Κεντρικής Τράπεζας να διορίζει ειδικό διαχειριστή δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 63, το εγκεκριμένο ΑΠΙ δεν έχει 
δικαίωμα να εκδίδει καλυμμένα ομόλογα μέχρι τη λήψη των αναγκαίων μέτρων θεραπείας. 

  

 (3)(α) Σε περίπτωση που ΑΠΙ το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ 
παραβαίνει τα κριτήρια επάρκειας των συνολικών στοιχείων κάλυψης τα οποία καθορίζονται με οδηγία 
της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του εδαφίου (14) του άρθρου 9, το ΑΠΙ λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για θεραπεία της παράβασης εντός περιόδου που η Κεντρική Τράπεζα δύναται είτε να καθορίζει 
με οδηγία της είτε, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, να τάσσει με απόφασή της την οποία  
διαβιβάζει στο ΑΠΙ. 

  

   (β) Σε περίπτωση που το ΑΠΙ έχει διαγραφεί από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ και δεν έχει 
διοριστεί ειδικός διαχειριστής, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίσει ειδικό διαχειριστή δυνάμει των 
διατάξεων της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 63, σε περίπτωση που το ΑΠΙ δεν 
προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων θεραπείας εντός της περιόδου που καθορίζει η Κεντρική 
Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου. 

  

Διορισμός 
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

22.-(1) ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα διορίζουν υπεύθυνο παρακολούθησης των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων για την άσκηση συνεχούς παρακολούθησης 
των συνολικών στοιχείων κάλυψης ως προς τις απαιτήσεις των άρθρων 9 έως 16, των εδαφίων (3) 
και (4) του άρθρου 20 και των άρθρων 34 έως 37. 

  

   (2) Διορισμός δυνάμει του εδαφίου (1) τίθεται σε ισχύ από την έγκριση του διοριζόμενου 
προσώπου από την Κεντρική Τράπεζα. 

  

   (3) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων το οποίο διορίζει υπεύθυνο παρακολούθησης 
των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχει την 
ευθύνη πληρωμής της αμοιβής του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οφειλόμενων σε αυτόν χρημάτων 
σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων 
καθηκόντων ανατεθούν σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 24. 

  

Εξουσία της 
Κεντρικής 
Τράπεζας  
να διορίζει  
υπεύθυνο 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

23.-(1) Σε περίπτωση που, σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων δεν έχει διορίσει υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίζει κατάλληλα 
προσοντούχο πρόσωπο ως υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με το εν λόγω ΑΠΙ. 



 
 

 
 

  

  (2) Ο διορισμός υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να είναι υπό τέτοιους όρους 
και περιορισμούς, τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα κρίνει αναγκαίους. 

  

  (3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διορίζει υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), το ΑΠΙ έχει 
την ευθύνη πληρωμής της αμοιβής του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων και οποιωνδήποτε άλλων οφειλομένων σε αυτόν ποσών σε 
σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων 
καθηκόντων ανατεθούν σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του    άρθρου 24. 

  

Καθήκοντα και 
υποχρεώσεις  
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

24.-(1) Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων εποπτεύει τη συμμόρφωση του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων κατά τα 
οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες. 

  

   (2) Πριν από την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιωνδήποτε ομολόγων από εγκεκριμένο ΑΠΙ 
στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων, ο  υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων επιβεβαιώνει ότι το ΑΠΙ- 

  

 (α) πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής εγκεκριμένου ΑΠΙ∙ 

  

 (β) (β)  συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με κάθε προηγούμενη 
έκδοση καλυμμένων ομολόγων, τα οποία παραμένουν σε ισχύ∙ 

  

 (γ) (γ)  συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 54, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 14. 

  

  (3) Σε περίπτωση που στα συνολικά στοιχεία κάλυψης συμπεριλαμβάνονται συμβάσεις 
παραγώγων, ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια δυνάμει του εδαφίου (10) του άρθρου 13. 

  

  (4) Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων είναι αρμόδιος για την εκτέλεση επιπρόσθετων καθηκόντων τα οποία δύναται η Κεντρική 
Τράπεζα να καθορίζει με οδηγία της ή, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, να τάσσει με 
απόφαση της, την οποία διαβιβάζει στον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

  

  (5) Ο διορισμός προσώπου ως υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων δεν απαλλάσσει το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων 
από την υποχρέωση και ευθύνη του να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

Υποχρέωση  
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων να 
παρέχει 
πληροφορίες και 
να υποβάλλει 
εκθέσεις στην  
Κεντρική 
Τράπεζα. 

  25.-(1) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
του, ότι ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων έχει παραβεί ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος Νόμου ή πρόνοια  οδηγίας εκδιδόμενης δυνάμει αυτού υποβάλλει το συντομότερο 
δυνατό στην Κεντρική Τράπεζα γραπτή έκθεση αναφορικά με το ζήτημα. 

  

   (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα εκθέσεις και παρέχει 
πληροφορίες σε χρόνο που η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει με οδηγία της ή, σε εξαιρετικές 
και επείγουσες περιπτώσεις, να τάσσει με απόφασή της που διαβιβάζει στον υπεύθυνο 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 



 
 

 
 

  

Εξουσίες 
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

26.-(1) Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων δύναται, μετά από σχετική ειδοποίηση, να εισέρχεται σε οποιονδήποτε χώρο από τον οποίο 
το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων διεξάγει τις εργασίες του, καθ’ οιονδήποτε χρόνο το 
ΑΠΙ είναι ανοικτό για εργασίες με το κοινό. 

  

  (2) Υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων, 
ο οποίος ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται- 

  

 (α) (α)  να ζητά διευκρινίσεις ή πληροφορίες από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο∙ 

  

 (β) (β)  να επιθεωρεί και να ελέγχει οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο θεωρεί ότι είναι σχετικό με την 
εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με το ΑΠΙ∙ 

  

 (γ) (γ)  να λαμβάνει αντίγραφα όλων ή οποιουδήποτε μέρους τέτοιων αρχείων. 

  

Υποχρέωση ΑΠΙ 
με υποχρεώσεις 
καλυμμένων 
ομολόγων να 
παρέχει στον  
υπεύθυνο 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων 
έγγραφα και 
πληροφορίες. 

27.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 26, ο υπεύθυνος παρακολούθησης των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων δύναται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, να 
απαιτεί από το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων να του παράσχει, εντός εύλογης περιόδου 
την οποία ο ίδιος τάσσει, οποιαδήποτε πληροφορία ή να του παραδώσει οποιοδήποτε αρχείο που 
σχετίζεται με τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με το ΑΠΙ: 

  

   Νοείται ότι, ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων παραδίδει τις πληροφορίες ή το αρχείο 
στον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων 
εντός της περιόδου που ο ίδιος καθορίζει, εφόσον ευρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του ΑΠΙ. 

  

   (2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων παρέχει 
στον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων 
πληροφορίες σε χρονικά διαστήματα που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της.  

  

Εξουσίες  
Κεντρικής 
Τράπεζας. 

28.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτή, 
δύναται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όπως καθ’ οιονδήποτε χρόνο- 

  

 (α) (α)  εισέρχεται στα υποστατικά όπου ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων διεξάγει τις απορρέουσες από τον παρόντα Νόμο 
εργασίες του∙ και 

  

 (β) (β)  επιθεωρεί και λαμβάνει αντίγραφα οποιωνδήποτε αρχείων τηρούνται από τον  υπεύθυνο 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων που 
σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

  

   (2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η  Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με αρχές στη 
Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος που ασκούν εποπτεία στο πρόσωπο που έχει διοριστεί ως υπεύθυνος 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων, κατά περίπτωση. 

  

Παύση  
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

29.-(1)  ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων δύναται να παύσει τον υπεύθυνο 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων μόνο για λόγους 
τους οποίους η  Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της και εφόσον εξασφαλίσει την έγγραφη 
συγκατάθεσή της. 



 
 

 
 

  

  (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με έγγραφη ειδοποίηση προς ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων να απαιτήσει την παύση του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων. 

  

Παραίτηση  
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

30.-(1) Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων δύναται με έγγραφη ειδοποίησή του προς την Κεντρική Τράπεζα να παραιτηθεί. 

  

  (2) Στην ειδοποίηση παραίτησης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ο υπεύθυνος 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων  αναφέρει τους 
λόγους της παραίτησής του. 

  

  (3) Η παραίτηση του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο-   

   

 (α) (α)   τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης παραίτησης στην Κεντρική 
Τράπεζα·  ή 

  

 (β) (β)   μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περιόδου, η οποία καθορίζεται στην 
ειδοποίηση· ή 

  

 (γ) (γ)  μικρότερης από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περιόδου, η οποία καθορίζεται στην 
ειδοποίηση παραίτησης και για την οποία η Κεντρική Τράπεζα δηλώνει εγγράφως στον 
υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων τη 
σύμφωνη γνώμη της. 

  

Ευθύνη  
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

31.  Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων, αξιωματούχος, εργοδοτούμενος ή αντιπρόσωπός του δεν υπέχουν ευθύνη σε περίπτωση 
άσκησης αγωγής, αίτησης ή άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου ή άλλης ένδικης ή εξώδικής 
διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών καθηκόντων τους, εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής 
αμέλειάς τους. 

  

Έκδοση οδηγίας 
αναφορικά με τον 
υπεύθυνο 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων.    

32.  Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες με τους οποίους καθορίζει τουλάχιστον- 

  

 (α)  (α)  Τον διορισμό, την παύση και την παραίτηση του υπευθύνου παρακολούθησης των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων∙ 

  

 (β) (β)  οποιαδήποτε κριτήρια επιλεξιμότητας για τον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων∙ 

  

 (γ) (γ)  τον ρόλο, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση 
αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (δ) (δ)  την υποχρέωση του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων  ομολόγων  υποβολής αναφορών, εκθέσεων και πληροφοριών στην  Κεντρική 
Τράπεζα∙ 

  



 
 

 
 

 (ε) (ε)  το δικαίωμα πρόσβασης του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.  

  

Ανεξαρτησία 
υπευθύνου 
παρακολούθησης 
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και 
καλυμμένων 
ομολόγων.     

33.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων είναι χωριστή και ανεξάρτητη οντότητα από το ΑΠΙ που 
εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα και από τον ελεγκτή του ΑΠΙ.  

  

       (2)  Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της  να επιτρέπει όπως ο υπεύθυνος παρακολούθησης 
των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων μη είναι χωριστή οντότητα  από το ΑΠΙ 
(«εσωτερική εποπτεία χαρτοφυλακίου»), όταν - 

  

 (α) (α)  ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων είναι ανεξάρτητος από τη διαδικασία λήψης πιστωτικών αποφάσεων του ΑΠΙ που 
εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ και 

  

 (β) (β)  χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (α) του άρθρου 32, η παύση του υπευθύνου 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων από τα 
καθήκοντά του δεν είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη έγκριση από το διοικητικό όργανο με 
εποπτική αρμοδιότητα του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ και 

  

 (γ) (γ)  ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων, όταν είναι απαραίτητο, έχει άμεση πρόσβαση στο διοικητικό όργανο με εποπτική 
αρμοδιότητα. 

  

Πληροφόρηση 
των επενδυτών 
καλυμμένων 
ομολόγων.  

34.-(1) ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα παρέχουν επαρκώς  λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδουν, ώστε οι επενδυτές καλυμμένων ομολόγων να 
δύνανται να αξιολογούν το προφίλ και τους κινδύνους του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων και 
να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια. 

  

       (2) Οι πληροφορίες παρέχονται στους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (1) τουλάχιστον ανά τρίμηνο και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες 
χαρτοφυλακίου: 

  

 (α) (α)  Την αξία των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των ανεξόφλητων καλυμμένων ομόλογων∙ 

  

 (β) (β)  κατάλογο των διεθνών αριθμών αναγνώρισης τίτλων (ISIN) για τις εκδόσεις καλυμμένων 
ομολόγων στο πλαίσιο προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, στα οποία έχει αποδοθεί 
διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλου· 

  

 (γ)   τη γεωγραφική κατανομή και το είδος των στοιχείων κάλυψης, το μέγεθος του δανείου τους 
και τη μέθοδο αποτίμησης∙ 

  

 (δ) (δ)  λεπτομέρειες σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου επιτοκίου 
και του συναλλαγματικού κινδύνου, όπως και με τους πιστωτικούς κινδύνους και τους 
κινδύνους ρευστότητας∙ 

  

 (ε) (ε)  τη δομή ληκτότητας των στοιχείων κάλυψης και των καλυμμένων ομολόγων, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επισκόπησης των γεγονότων ενεργοποίησης 
της επέκτασης της ληκτότητας∙ 

  

 (στ) (στ)  τα επίπεδα απαιτούμενης και διαθέσιμης κάλυψης, καθώς και τα εκ του νόμου επίπεδα 
συμβατικής και εθελοντικής υπερεξασφάλισης∙ 

  

 (ζ) (ζ)  το ποσοστό των δανείων στα οποία θεωρείται ότι έχει επέλθει αθέτηση υποχρεώσεων 
σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, σε κάθε περίπτωση, 
των δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των ενενήντα (90) ημερών. 

  

         (3)  Στην περίπτωση που καλυμμένα ομόλογα εκδίδονται εκτός ομίλου στο πλαίσιο ενδοομιλικών 
δομών ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, παρέχονται στους 
επενδυτές καλυμμένων ομολόγων  οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) πληροφορίες ή σχετικός 



 
 

 
 

σύνδεσμος προς αυτές, όσον αφορά το σύνολο των καλυμμένων ομολόγων του ομίλου που εκδίδονται 
εντός ομίλου:  

  

    Νοείται ότι, οι πληροφορίες παρέχονται στους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων τουλάχιστον σε 
αθροιστική βάση. 

  

       (4) ΑΠΙ τα οποία εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους τις πληροφορίες 
που είναι διαθέσιμες στους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3):  

  

   Νοείται ότι, τα ΑΠΙ δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών σε έντυπη 
μορφή. 

  

       (5) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων περιλαμβάνουν στις ετήσιες και ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις τους πληροφορίες αναφορικά με τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδώσει 
και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης, ως η  
Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της. 

  

        (6) Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της καθορίζει οποιαδήποτε ζητήματα χρήζουν ρύθμισης, 
διευκρίνησης ή εξειδίκευσης σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.   

  

 Τμήμα Β: Απαιτήσεις κάλυψης και ρευστότητας 

  

Απαιτήσεις 
κάλυψης. 

35.-(1) ΑΠΙ τα οποία εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα συμμορφώνονται, ανά πάσα στιγμή, με τις 
απαιτήσεις κάλυψης που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (13). 

  

  (2) Οι υποχρεώσεις των καλυμμένων ομολόγων καλύπτονται από απαιτήσεις για πληρωμή που 
συνδέονται με τα στοιχεία κάλυψης. 

  

  (3) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνουν- 

  

 (α) (α)  τις υποχρεώσεις για την πληρωμή του ποσού του κεφαλαίου των ανεξόφλητων 
καλυμμένων ομολόγων∙  

  

 (β) (β)  τις υποχρεώσεις για την πληρωμή τυχόν τόκων επί ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων∙  

  

 (γ) (γ)  τις υποχρεώσεις πληρωμής που συνδέονται με συμβάσεις παραγώγων που τηρούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 15 ∙ και 

  

 (δ) (δ)  τα αναμενόμενα έξοδα που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη διαχείριση για την 
εκκαθάριση προγράμματος καλυμμένων ομολόγων. 

  

        (4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), η  Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία 
της να επιτρέπει τον υπολογισμό κατ’ αποκοπή ποσού. 

  

        (5)  Τα ακόλουθα στοιχεία κάλυψης συμβάλλουν στην απαίτηση κάλυψης: 

  

 (α) Πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού∙ 

  

 (β) στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης∙ 

  

 (γ) (γ)  ρευστά στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36∙  

  

 (δ) (δ)  απαιτήσεις για πληρωμή που συνδέονται με συμβάσεις παραγώγων που τηρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15. 

  

        (6) Οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις, στις περιπτώσεις που θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα 
αθέτηση υποχρεώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν 
συμβάλλουν στην κάλυψη. 

  

       (7) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) και της παραγράφου (δ) του εδαφίου 
(5), η  Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες για την αποτίμηση των συμβάσεων 
παραγώγων. 

  

       (8) Κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης κάλυψης διασφαλίζεται ότι το συνολικό ποσό 
κεφαλαίου για όλα τα στοιχεία κάλυψης ισούται με ή υπερβαίνει το συνολικό ποσό κεφαλαίου των 
ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων (εφεξής, στο παρόν άρθρο, «αρχή της ονομαστικής αξίας»). 

  



 
 

 
 

       (9) Η  Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της να επιτρέπει άλλες αρχές υπολογισμού, υπό την 
προϋπόθεση να μην έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό κάλυψης από αυτό που 
υπολογίστηκε σύμφωνα με την αρχή της ονομαστικής αξίας. 

  

      (10) Η  Κεντρική Τράπεζα θεσπίζει με οδηγία της κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό τυχόν 
πληρωτέων τόκων σε σχέση με ανεξόφλητα καλυμμένα ομόλογα και εισπρακτέων τόκων σε σχέση 
με στοιχεία κάλυψης, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν αρχές χρηστής προληπτικής εποπτείας σύμφωνα 
με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα.  

  

       (11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (8), η  Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της και 
κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει αρχές χρηστής προληπτικής εποπτείας και σύμφωνα με τα 
εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα να επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη μελλοντικοί εισπρακτέοι τόκοι 
επί του στοιχείου κάλυψης, αφαιρουμένων των μελλοντικών καταβλητέων τόκων επί του αντίστοιχου 
καλυμμένου ομολόγου, για την αντιστάθμιση τυχόν ελλείψεων στην κάλυψη της υποχρέωσης 
πληρωμής κεφαλαίου που συνδέεται με το καλυμμένο ομόλογο, εφόσον υπάρχει στενή αντιστοιχία, 
όπως ορίζεται στον εφαρμοστέο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που εκδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 
33, παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  

 (α) (α)  Οι πληρωμές που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ζωής του στοιχείου κάλυψης και οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την κάλυψη της υποχρέωσης πληρωμής που συνδέεται με το 
αντίστοιχο καλυμμένο ομόλογο διαχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα εδάφια (3) 
και (4) του άρθρου 20 ή περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης με τη μορφή των 
στοιχείων κάλυψης που αναφέρονται στο άρθρο 9, έως ότου καταστούν απαιτητές οι 
πληρωμές∙ και 

  

 (β) (β) η προεξόφληση του στοιχείου κάλυψης είναι δυνατή μόνο με την άσκηση του δικαιώματος 
παράδοσης, όπως ορίζεται στον εφαρμοστέο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το Άρθρο 33, παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή, στην 
περίπτωση καλυμμένων ομολόγων που είναι εξοφλητέα στο άρτιο από το ΑΠΙ που εκδίδει 
τα καλυμμένα ομόλογα, μέσω της καταβολής εκ μέρους του δανειολήπτη του στοιχείου 
κάλυψης του ονομαστικού ποσού του εξοφλούμενου καλυμμένου ομολόγου. 

  

      (12)   Ο υπολογισμός των στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων βασίζονται στην ίδια μέθοδο.  

  

      (13) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της να επιτρέπει διαφορετικές μεθόδους για τον 
υπολογισμό των στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των 
διαφορετικών μεθόδων δεν έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό κάλυψης από αυτό που 
υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο για τον υπολογισμό των στοιχείων κάλυψης και των 
υποχρεώσεων. 

  

Απαίτηση 
για απόθεμα 
ασφάλειας 
ρευστότητας 
για τα συνολικά 
στοιχεία κάλυψης. 

36.-(1) Τα συνολικά στοιχεία κάλυψης περιέχουν, ανά πάσα στιγμή, απόθεμα ασφάλειας 
ρευστότητας που αποτελείται από ρευστά στοιχεία ενεργητικού που δύναται να καλύψουν την καθαρή 
εκροή ρευστότητας του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων. 

  

       (2) Το απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης καλύπτει τη μέγιστη 
σωρευτική καθαρή εκροή ρευστότητας κατά τις επόμενες εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

  

       (3) Το απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) αποτελείται από τα ακόλουθα είδη στοιχείων ενεργητικού, τα οποία διαχωρίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 20: 

  

 (α) (α)  στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, επιπέδου 2Α ή 
επιπέδου 2Β, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το Άρθρο 460 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα οποία αποτιμώνται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και δεν έχουν εκδοθεί από το ΑΠΙ που εκδίδει το ίδιο τα 
καλυμμένα ομόλογα, τη μητρική του επιχείρηση, πλην οντότητας του δημόσιου τομέα που 
δεν είναι ΑΠΙ, θυγατρική του ή άλλη θυγατρική της μητρικής του επιχείρησης ή από οντότητα 
ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση με την οποία το ΑΠΙ διατηρεί στενούς δεσμούς∙ 

  

 (β) (β)  βραχυπρόθεσμα ανοίγματα έναντι ΑΠΙ που κατατάσσονται στην πρώτη ή στη δεύτερη 
βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας ή βραχυπρόθεσμες καταθέσεις σε ΑΠΙ που κατατάσσονται 
στην πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, σύμφωνα με το Άρθρο 
129, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

  



 
 

 
 

  (4) Η Κεντρική Τράπεζα  δύναται με οδηγία της να περιορίζει τα είδη των ρευστών στοιχείων 
ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3). 

  

  (5) Οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις από ανοίγματα που θεωρούνται σε αθέτηση σύμφωνα με 
το Άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν δύναται να συμβάλλουν στο απόθεμα 
ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης. 

  

  (6) Σε περίπτωση που ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα υπόκειται σε απαιτήσεις 
ρευστότητας που προβλέπονται σε νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλες από την Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/2162 και οι οποίες οδηγούν σε επικάλυψη με το απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα 
συνολικά στοιχεία κάλυψης, οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) δεν τυγχάνουν εφαρμογής για την 
περίοδο που προβλέπεται στις εν λόγω ενωσιακές νομικές πράξεις.  

  

  (7) Οι διατάξεις του εδαφίου (6) τυγχάνουν εφαρμογής μόνο έως την ημερομηνία μέχρι την 
οποία ισχύει τροποποίηση των αναφερόμενων σε αυτό ενωσιακών νομικών πράξεων για την 
εξάλειψη της επικάλυψης.   

  

  (8) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΤ για τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (6). 

  

  (9) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της να επιτρέπει όπως ο υπολογισμός του κεφαλαίου 
για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας  βασίζεται στην τελική ημερομηνία λήξης του καλυμμένου 
ομολόγου σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.    

  

Προϋποθέσεις  
για δομές 
επεκτάσιμης 
ληκτότητας.   

37.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία στις να επιτρέπει την έκδοση καλυμμένων 
ομολόγων με δομές επεκτάσιμης ληκτότητας, στις περιπτώσεις που η προστασία των επενδυτών 
διασφαλίζεται τουλάχιστον από τα ακόλουθα: 

  

 (α) (α)  Η ληκτότητα δύναται να επεκταθεί μόνο με βάση αντικειμενικούς παράγοντες ενεργοποίησης 
που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της και όχι κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΑΠΙ 
που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

 (β) (β)  τα γεγονότα ενεργοποίησης της επέκτασης της ληκτότητας καθορίζονται στους συμβατικούς 
όρους και στις προϋποθέσεις του καλυμμένου ομολόγου∙ 

  

 (γ) (γ)  οι πληροφορίες που παρέχονται σε επενδυτές καλυμμένων ομολόγων σχετικά με τη δομή 
ληκτότητας είναι επαρκείς, ώστε οι επενδυτές να δύνανται να προσδιορίζουν τον κίνδυνο 
του καλυμμένου ομολόγου και περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή- 

   

  (i) των γεγονότων ενεργοποίησης της επέκτασης της ληκτότητας∙ 
 

  (ii) των συνεπειών της επέκτασης της ληκτότητας της αφερεγγυότητας ή της εξυγίανσης 
του ΑΠΙ που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα∙ 
 

  (iii) του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας και, κατά περίπτωση, του ειδικού διαχειριστή 
όσον αφορά την επέκταση της ληκτότητας∙ 

   

 (δ) η τελική ημερομηνία λήξης του καλυμμένου ομολόγου είναι προσδιορίσιμη ανά πάσα στιγμή∙ 

   

 (ε) (δ)  σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του ΑΠΙ που έχει εκδώσει τα καλυμμένα 
ομόλογα, οι επεκτάσεις ληκτότητας δεν επηρεάζουν την κατάταξη των επενδυτών σε 
καλυμμένα ομόλογα ούτε τροποποιούν την ακολουθία των αρχικών προθεσμιών λήξης του 
προγράμματος καλυμμένων ομολόγων∙ 

   

 (στ) η επέκταση της ληκτότητας δεν επηρεάζει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων 
ομολόγων όσον αφορά τη διπλή προσφυγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και την 
προστασία έναντι του κινδύνου αφερρεγγυότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. 

  

       (2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με την έκδοση της δυνάμει του εδαφίου (1) 
οδηγίας. 

  

Υποχρέωση 
τήρησης 
αποθεματικού σε 
σχέση με στοιχεία 
κάλυψης που 

38. ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων τηρεί αποθεματικό σε σχέση με στοιχεία 
κάλυψης που υπόκεινται σε συμψηφισμό ως η  Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της. 



 
 

 
 

υπόκεινται σε 
συμψηφισμό. 

  

 ΜΕΡΟΣ III 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

Δημόσια εποπτεία 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

39.-(1) H έκδοση καλυμμένων ομολόγων υπόκειται σε δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.  

  

  (2) Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1). 

  

  (3) Η Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, με σκοπό την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων οδηγιών.  

  

  (4) ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα καταγράφουν τις συναλλαγές του που σχετίζονται με 
το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων και διαθέτουν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και 
διαδικασίες τεκμηρίωσης. 

  

  (5) Η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει την εξειδίκευση, τους πόρους, την επιχειρησιακή ικανότητα, τις 
εξουσίες και την ανεξαρτησία που είναι απαραίτητα για την άσκηση των λειτουργιών που αφορούν 
στη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων. 

  

  (6) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητεί και να συλλέγει πληροφορίες από ΑΠΙ, από τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, αξιωματούχους και το προσωπικό αυτού, από άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων του ειδικού 
διαχειριστή και του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η Κεντρική Τράπεζα, κατά την απόλυτη της 
κρίση, θεωρεί ότι είναι σε θέση να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες εντός ταχθείσας από αυτήν 
προθεσμίας.  

  

  (7) ΑΠΙ ή πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (6) στο οποίο απευθύνεται αίτημα παροχής 
πληροφοριών έχει υποχρέωση για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων από την 
Κεντρική Τράπεζα πληροφοριών. 

  

  (8) Σε περίπτωση που ΑΠΙ ή πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (6) στο οποίο απευθύνεται 
το αίτημα για συλλογή πληροφοριών δεν συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας από την Κεντρική 
Τράπεζα προθεσμίας ή/και σε περίπτωση που αρνείται να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και 
επιδεικνύει ή/και προσκομίζει ελλιπείς, ψευδείς ή/και παραποιημένες πληροφορίες, η  Κεντρική 
Τράπεζα έχει εξουσία να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των εδαφίων (15) και (16). 

  

  (9) Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου στην Κεντρική Τράπεζα 
είναι εμπιστευτικές και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
της: 

  

   Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τη συλλογή πληροφοριών προκύπτουν στοιχεία τα οποία 
δυνατόν να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει 
αυτού εκδιδομένων οδηγιών ή/και άλλης νομοθεσίας, η  Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί 
τα στοιχεία αυτά ως βάση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων χωρίς να υποχρεούται να συλλέγει εκ νέου 
πληροφορίες ή να διενεργεί νέα έρευνα. 

  

  (10) Η Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς ελέγχου συμμόρφωσης των ΑΠΙ και οποιωνδήποτε 
άλλων νομικών και φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, δύναται να εισέρχεται 
σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των ΑΠΙ και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που 
προβλέπονται στο εδάφιο (6), να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα έγγραφα τηρούμενα 
σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή  και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. 

  

  (11) Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και 
άλλα έγγραφα τηρούμενα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προβαίνει 
σε άμεση κατάσχεση των εν λόγω πληροφοριών, αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων 
εγγράφων τηρουμένων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων 
αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων: 

  



 
 

 
 

  Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα επιστρέφει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος εδαφίου, με την περάτωση του σκοπού για τον οποίο προέβηκε στην κατάσχεση. 

  

  (12) Σε περίπτωση άρνησης του ΑΠΙ ή/και οποιουδήποτε προσώπου που αναφέρεται στο 
εδάφιο (6) να συμμορφωθεί με ειδοποίηση για διενέργεια ελέγχου ή σε περίπτωση που ΑΠΙ ή/και 
πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (6) επιδεικνύει ή/και προσκομίζει, ελλιπή, ψευδή ή/και 
παραποιημένα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα, στοιχεία ή/και πληροφορίες, η  Κεντρική 
Τράπεζα έχει εξουσία να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των εδαφίων (15) και (16). 

  

  (13) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της ή για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών. 

  

  (14) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καλεί σε κατάθεση οποιαδήποτε πρόσωπα που, κατά την 
απόλυτη κρίση της, δύναται να διαθέτουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με την έρευνα. 

  

  (15)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι ΑΠΙ παραβιάζει ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
οδηγιών, δύναται να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, 
διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000). 

  

 (β)  Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
ή αξιωματούχος ή μέλος του προσωπικού του ΑΠΙ ή άλλο φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει εντός των 
αρμοδιοτήτων ελέγχου της παραβιάζει ή/και παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή/και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, δύναται να επιβάλλει 
για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) 
και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€450.000). 

  

 (γ) Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης του 
υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων ή/και 
του ειδικού διαχειριστή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων οδηγιών, δύναται να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της 
παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000). 

  

  (16) Σε περίπτωση που ο υπαίτιος παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των 
δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών προσπορίστηκε όφελος από την παράβαση, το οποίο 
υπερβαίνει τα ποσά των διοικητικών προστίμων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, η Κεντρική 
Τράπεζα δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι το διπλάσιο ποσό του οφέλους που 
ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση. 

  

Δικαίωμα 
επιθεώρησης 
του μητρώου 
συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης. 

40. Η Κεντρική Τράπεζα και ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης 
και καλυμμένων ομολόγων έχουν δικαίωμα, σε οποιονδήποτε χρόνο- 

  

 (α) (α)  πρόσβασης σε μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης. και 

  

 (β) (β)  να λαμβάνουν αντίγραφο του μητρώου συνολικών στοιχείων κάλυψης ή οποιασδήποτε 
εγγραφής σε αυτό, με έξοδα του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων. 

  

Επιτήρηση 
εργασιών 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

41.-(1) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων τίθεται υπό την επιτήρηση του υπευθύνου 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων και διενεργεί 
εργασίες καλυμμένων ομολόγων μόνο με την έγγραφη συγκατάθεσή του όταν- 

  

 (α) (α)  συντρέχουν λόγοι που ενδεχομένως να οδηγούν στη διαγραφή του ΑΠΙ από το μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ και η  Κεντρική Τράπεζα κρίνει σκόπιμη την επιτήρηση των εργασιών 
καλυμμένων ομολόγων∙ ή 

  

 (β) (β)  το ΑΠΙ διαγράφεται από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ χωρίς να διορίζεται ειδικός 
διαχειριστής. 

   



 
 

 
 

  (2) Τα καθήκοντα του  υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αναλαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα σε 
περίπτωση που- 

  

  (α) κατά το σχετικό χρόνο δεν υπάρχει διορισμένος  υπεύθυνος παρακολούθησης των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων∙ ή 

  

  (β)  η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η άσκηση των καθηκόντων του υπευθύνου 
παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων από την 
ίδια εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των επενδυτών. 

  

Άδεια για 
προγράμματα 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

42.-(1) Τα ΑΠΙ, πριν από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων στο πλαίσιο προγράμματος 
καλυμμένων ομολόγων, εξασφαλίζουν άδεια από την Κεντρική Τράπεζα για κάθε πρόγραμμα 
καλυμμένων ομολόγων. 

   

  (2) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της τις απαιτήσεις που  ΑΠΙ πρέπει να πληροί για 
να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
ακόλουθων: 

  

  (α)  Επαρκούς προγράμματος λειτουργιών το οποίο καθορίζει την έκδοση των καλυμμένων 
ομολόγων∙ 

  

  (β)  επαρκών πολιτικών, διαδικασιών και μεθόδων που αποσκοπούν στην προστασία των 
επενδυτών  σε καλυμμένα ομόλογα για την έγκριση, την τροποποίηση, την ανανέωση και 
την αναχρηματοδότηση δανείων που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης∙ 

  

  (γ)  Επαρκών προσόντων και γνώσεων της διοίκησης και του προσωπικού που ασχολούνται 
με το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων όσον αφορά την έκδοση των καλυμμένων 
ομολόγων και τη διαχείριση του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων∙ 

  

  (δ)  της ύπαρξης διοικητικής δομής των συνολικών στοιχείων κάλυψης και της 
παρακολούθησής τους που να πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες.  

  

   (3) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί την αιτούμενη από ΑΠΙ άδεια ή απορρίπτει τη συναφή αίτηση 
του ΑΠΙ, αναλόγως εάν το ΑΠΙ πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2). 

  

Αρμοδιότητες 
Κεντρικής 
Τράπεζας σε 
σχέση με την 
έγκριση ΑΠΙ. 

43.  Η Κεντρική Τράπεζα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σε σχέση με την έγκριση ΑΠΙ: 

  

  (α)  Εγγράφει σε μητρώο ως εγκεκριμένα ΑΠΙ τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία της∙ 

  

  (β)  θεσπίζει και διαχειρίζεται το σύστημα ρύθμισης και εποπτείας των από αυτήν 
εγκεκριμένων ΑΠΙ∙ και 

  

  (γ)  ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και των προνοιών των εκδιδομένων δυνάμει αυτού οδηγιών. 

  

Μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

44.-(1) Η  Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί και τηρεί μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ.  

  

 (2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 82, η Κεντρική Τράπεζα τηρεί το προβλεπόμενο  στο εδάφιο (1) 
μητρώο σε μορφή, χώρο και περιεχόμενο που καθορίζει η ίδια με απόφασή της.  

  

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να επιθεωρεί το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ έναντι εύλογης 
αμοιβής που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με απόφασή της. 

  

Αίτηση για 
εγγραφή ως 
εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

45.-(1) Μόνο ΑΠΙ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 
δυνάμει των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και το οποίο υπόκειται στην 
εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δύναται να εγγραφεί στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 
μητρώο ως εγκεκριμένο ΑΠΙ κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο. 

  
 



 
 

 
 

       (2) Η αίτηση για εγγραφή ως εγκεκριμένο ΑΠΙ - 

   

  (α)  είναι σύμφωνη με το έντυπο αίτησης για έγκριση εγγραφής στο μητρώο καλυμμένων 
ομολόγων που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της∙ και 

  

  (β)  περιέχει τις πληροφορίες και συνοδεύεται από τα έγγραφα που η Κεντρική Τράπεζα 
καθορίζει με οδηγία της. 

  

       (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από ΑΠΙ την υποβολή πληροφοριών και εγγράφων 
πέραν των οριζομένων στο εδάφιο (2), καθ’ οιονδήποτε χρόνο πριν από τη λήψη απόφασης επί 
αίτησης ΑΠΙ για εγγραφή στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 μητρώο ως εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

  

Προϋποθέσεις  
και απόφαση 
Κεντρικής 
Τράπεζας για 
εγγραφή ΑΠΙ στο 
μητρώο ως  
εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

46.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δεν εγγράφει ΑΠΙ  στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 μητρώο ως 
εγκεκριμένο ΑΠΙ, εάν δεν ικανοποιηθεί ότι το ΑΠΙ - 

  

  (α)  είναι ικανό να τηρεί τις υποχρεώσεις εγκεκριμένου ΑΠΙ, όπως αυτές καθορίζονται στον 
παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες∙ και 

  

  (β)  πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της. 

  

        (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εγγράφει ΑΠΙ στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 μητρώο ως 
εγκεκριμένο ΑΠΙ με όρους που κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.  

  

        (3) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας επί αίτησης ΑΠΙ για εγγραφή του ως εγκεκριμένου ΑΠΙ 
κοινοποιείται σε αυτό, με αιτιολόγηση τυχόν απόρριψής της, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
λήψης της αίτησης ή, σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης ή η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί 
πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα έγγραφα, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής από το 
ΑΠΙ των απαιτούμενων πληροφοριών ή εγγράφων. 

  

      (4) Η εγγραφή ΑΠΙ στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 μητρώο ως εγκεκριμένου ΑΠΙ ισχύει μέχρι 
την ημερομηνία διαγραφής του από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

  

Δικαίωμα έκδοσης 
καλυμμένων 
ομολόγων από 
εγγεγραμμένο ΑΠΙ 
στο μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

47. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51, ΑΠΙ το οποίο έχει εγγραφεί και παραμένει εγγεγραμμένο 
στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 μητρώο  εγκεκριμένων ΑΠΙ δύναται να εκδίδει καλυμμένα ομόλογα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
οδηγιών. 

  

Τροποποίηση των 
όρων εγγραφής 
εγκεκριμένου ΑΠΙ. 

48. Η  Κεντρική Τράπεζα δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί οποιονδήποτε όρο 
εγγραφής εγκεκριμένου ΑΠΙ ή να επιβάλλει σε αυτό οποιονδήποτε νέο όρο. 

  

Διαγραφή  
από το μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

49. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διαγράφει ΑΠΙ από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ σε 
περίπτωση που-  

  

  (α)  ΑΠΙ αιτείται τη διαγραφή του από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ∙ 

  

  (β)  έχει αρχίσει διαδικασία διάλυσης του ΑΠΙ∙ 

  

  (γ) ΑΠΙ παύει να υφίσταται ως νομική οντότητα στη Δημοκρατία∙ 

  

  (δ)  ΑΠΙ δεν εκδίδει καλυμμένα ομόλογα εντός περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την 
ημερομηνία εγγραφής του ως εγκεκριμένο ΑΠΙ∙ 

  

  (ε)  ΑΠΙ δεν διενεργεί εργασίες καλυμμένων ομολόγων για δεκαοκτώ (18) συνεχόμενους μήνες∙ 

  

  (στ)  η εγγραφή ΑΠΙ έχει επιτευχθεί κατόπιν παραπλανητικών ή/και ψευδών παραστάσεων∙ 

  



 
 

 
 

  (ζ)  ΑΠΙ παύει να πληροί οποιαδήποτε προϋπόθεση ή κριτήριο εγγραφής, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 46∙ 

  

  (η)  συντρέχουν λόγοι διορισμού ειδικού διαχειριστή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου∙ 

  

  (θ)  ΑΠΙ έχει παραβεί ή/και παραβαίνει ή/και έχει παραλείψει ή/και παραλείπει να συμμορφωθεί 
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
οδηγιών∙ 

  

  (ι)  ΑΠΙ έχει παραβεί ή/και παραβαίνει ή/και έχει παραλείψει ή/και παραλείπει να συμμορφωθεί 
με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και τις πρόνοιες 
οποιωνδήποτε οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας. 

  

Συνέπειες 
διαγραφής ΑΠΙ 
από το μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ. 

 50.-(1) Σε περίπτωση διαγραφής ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων από το μητρώο 
εγκεκριμένων ΑΠΙ χωρίς τον διορισμό ειδικού διαχειριστή, το ΑΠΙ παρέχει, εντός περιόδου από την 
ημερομηνία διαγραφής που τάσσει η Κεντρική Τράπεζα, σε αυτή και, στον βαθμό που είναι δυνατό, 
σε κάθε επενδυτή σχέδιο με τα μέτρα που λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει, ώστε τα καλυμμένα 
ομόλογα να ικανοποιηθούν, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοσή τους. 

  

       (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίζει ειδικό διαχειριστή σύμφωνα με την παράγραφο (θ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 63 για να αναλάβει τις εργασίες καλυμμένων ομολόγων, σε περίπτωση που- 

  

  (α)  ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων παραλείπει να παράσχει στην Κεντρική 
Τράπεζα το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) σχέδιο εντός της ταχθείσας από την Κεντρική 
Τράπεζα περιόδου∙ ή 

  

  (β)  η  Κεντρική Τράπεζα έχει εύλογη υποψία ότι το ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων 
έχει παραλείψει να ενημερώσει, στον βαθμό που είναι δυνατό, τους επενδυτές αναφορικά με 
το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) σχέδιο∙ ή 

  

  (γ)  η  Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) 
σχέδιο δεν είναι ικανοποιητικά. 

  

Απαγόρευση 
έκδοσης 
καλυμμένων 
ομολόγων από 
εγκεκριμένο ΑΠΙ.  

51. Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος διαγραφής από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ σύμφωνα 
με το άρθρο 49, η  Κεντρική Τράπεζα δύναται- 

   

  (α)  αντί διαγραφής από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ, να απαγορεύει στο εγκεκριμένο ΑΠΙ την 
έκδοση καλυμμένων ομολόγων∙ και 

  

  (β)  να τάσσει προθεσμία προς θεραπεία της παράβασης επί ποινή διαγραφής από το μητρώο. 

  

Μητρώο 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

52.-(1) Η  Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί και τηρεί μητρώο καλυμμένων ομολόγων. 

  

       (2)  Με την επιφύλαξη του άρθρου 82, η  Κεντρική Τράπεζα τηρεί το προβλεπόμενο στο εδάφιο 
(1) μητρώο σε μορφή, χώρο και περιεχόμενο που καθορίζει η ίδια με απόφασή της. 

  

       (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να επιθεωρεί το μητρώο καλυμμένων ομολόγων, έναντι 
εύλογης αμοιβής που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της. 

  

Αίτηση για 
εγγραφή στο 
μητρώο 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

53.-(1) Για την εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων απαιτείται η υποβολή αίτησης του 
εγκεκριμένου ΑΠΙ προς την Κεντρική Τράπεζα: 

  

 Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και σε περίπτωση που η έκδοση ομολόγων 
γίνεται ως μέρος προγράμματος καλυμμένων ομολόγων. 

  

      (2) Η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων- 

  



 
 

 
 

  (α)  είναι σύμφωνη με το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως εγκεκριμένο ΑΠΙ που η Κεντρική 
Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της∙ και 

  

  (β)  περιέχει πληροφορίες και συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία η Κεντρική Τράπεζα 
καθορίζει με οδηγία της. 

  

      (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί την υποβολή πληροφοριών και εγγράφων πέραν των 
οριζόμενων στο εδάφιο (2), τα οποία εύλογα κρίνει αναγκαία για την εγγραφή ομολόγων στο μητρώο 
καλυμμένων ομολόγων:  
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τέτοια απαίτηση δεν ικανοποιείται  εντός της περιόδου που τάσσει 
η  Κεντρική Τράπεζα, αυτή δύναται να απορρίψει την αίτηση. 

  

Απόφαση 
Κεντρικής 
Τράπεζας επί 
αίτησης για 
εγγραφή στο 
μητρώο 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

54.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει την αίτηση εγγραφής στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων 
αφού ικανοποιηθεί ότι- 

  

  (α)  το εγκεκριμένο ΑΠΙ είναι ικανό να ασκεί με ικανοποιητικό τρόπο εργασίες καλυμμένων 
ομολόγων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των δυνάμει 
αυτού εκδιδομένων οδηγιών∙  

  

  (β)  το εγκεκριμένο ΑΠΙ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή 
εργασιών καλυμμένων ομολόγων που η  Κεντρική Τράπεζα καθορίζει  με οδηγία της∙  

  

  (γ)  δεν συντρέχουν λόγοι που ενδεχομένως να οδηγούν στη διαγραφή του ΑΠΙ από το 
μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ∙  

  

  (δ)  το εγκεκριμένο ΑΠΙ δημιουργεί συνολικά στοιχεία κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13, με 
πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού από μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 14∙  

  

  (ε)  το εγκεκριμένο ΑΠΙ δημιουργεί μητρώο συνολικών στοιχείων κάλυψης σύμφωνα με το 
άρθρο 17∙ και 

  

  (στ)  έχει διοριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων, ο οποίος επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 24. 

  

       (2) Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία εταιρεία που έχει συσταθεί, 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, διαλύεται χωρίς να τεθεί σε 
εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή της μεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της σε 
εγκεκριμένο ΑΠΙ, η  Κεντρική Τράπεζα δύναται να εγκρίνει την εγγραφή ομολόγων τα οποία έχει 
εκδώσει η απορροφούμενη εταιρεία στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων εφόσον- 

  

  (α)  τα ομόλογα που έχει εκδώσει η απορροφούμενη εταιρεία πληρούν τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών∙  

  

  (β)  ικανοποιούνται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που δύναται να θέτει με απόφασή της 
η  Κεντρική Τράπεζα. και 

  

  (γ)  έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους 
έκδοσης των ομολόγων. 

  

       (3)  Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής στο 
μητρώο καλυμμένων ομολόγων κοινοποιείται στο εγκεκριμένο ΑΠΙ, με αιτιολόγηση τυχόν απόρριψής 
της, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης ή, σε περίπτωση που η αίτηση 
δεν είναι πλήρης ή η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα έγγραφα, εντός δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από το εγκεκριμένο ΑΠΙ των απαιτούμενων πληροφοριών 
ή εγγράφων. 

  
 



 
 

 
 

Καταχώριση στο 
μητρώο 
καλυμμένων 
ομολόγων 
πληροφοριών για 
εγγραφή ή 
διαγραφή  
έκδοσης 
ομολόγου.  

55. Εκδόσεις ομολόγων εγγράφονται στο ή διαγράφονται από το μητρώο καλυμμένων 
ομολόγων με την καταχώριση στο μητρώο των καθορισμένων πληροφοριών. 

  

Αποτέλεσμα 
εγγραφής 
έκδοσης 
ομολόγου 
στο μητρώο 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

56.  Με την εγγραφή έκδοσης ομολόγου στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων- 

  

  (α)  Το ομόλογο καθίσταται καλυμμένο ομόλογο και υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και στις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών∙ 

  

  (β)  τα συνολικά στοιχεία κάλυψης εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των επενδυτών  σε 
καλυμμένα ομόλογα και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης σύμφωνα 
με τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες και συνιστά μορφή 
επιβάρυνσης προς όφελος των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων 
πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης∙ 

  

  (γ)  το εγκεκριμένο ΑΠΙ καθίσταται ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων και- 

  

  (i)  διεξάγει εργασίες καλυμμένων ομολόγων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
προς τους επενδυτές, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της έκδοσης και 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων οδηγιών∙ 

 

  (ii)  υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας ως προς τη συμμόρφωσή του 
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων οδηγιών. 

  

Διαγραφή 
έκδοσης 
καλυμμένων 
ομολόγων  
από το μητρώο 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

57. Διαγραφή έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από το μητρώο καλυμμένων ομολόγων είναι 
δυνατή, μόνο όταν η Κεντρική Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι όλες οι νόμιμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών των συνολικών στοιχείων κάλυψης 
έχουν ικανοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει 
αυτού εκδιδομένων οδηγιών. 
 

 ΜΕΡΟΣ IV 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

Αποτελέσματα 
διαδικασίας 
διάλυσης σε 
εργασίες 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

58.-(1) Σε περίπτωση που ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων υπόκειται σε διαδικασία 
διάλυσης- 

  

  (α)  όλα τα καλυμμένα ομόλογα που εκδόθηκαν από το ΑΠΙ παραμένουν σε ισχύ, 
τηρουμένων των όρων έκδοσής τους∙  

  

  (β)  κάθε σύμβαση παραγώγων που περιλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης 
παραμένει σε ισχύ, τηρουμένων των όρων της∙  

  

  (γ)  ο διορισμός του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με το ΑΠΙ παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους 
διορισμού του∙  

  

  (δ)  οι υποχρεώσεις του ΑΠΙ δυνάμει των καλυμμένων ομολόγων ή συμφωνίας ή διορισμού 
σε σχέση με τα καλυμμένα ομόλογα συνεχίζουν να είναι εκτελεστές∙ και 



 
 

 
 

  

  (ε)  ο ειδικός διαχειριστής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αναλάβει 
τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνολικών στοιχείων κάλυψης και διενεργεί εργασίες 
καλυμμένων ομολόγων. 

  

      (2) Τα στοιχεία κάλυψης, μέχρι να ικανοποιηθούν στο ακέραιο όλες οι νόμιμες απαιτήσεις των 
επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, δεν 
αποτελούν μέρος των στοιχείων ενεργητικού που είναι διαθέσιμα για ικανοποίηση των απαιτήσεων 
όλων των άλλων πιστωτών, μελών και συνεισφορέων του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης. 

  

      (3) Τα στοιχεία κάλυψης δεν υπόκεινται σε εκτέλεση, κατάσχεση ή άλλης μορφής δέσμευση από 
οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τον ειδικό διαχειριστή για όσο καιρό παραμένουν ανικανοποίητες 
οι νόμιμες απαιτήσεις των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα και των άλλων πιστωτών των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης. 

  

Εκποίηση  
των συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης. 

59.  Εκποίηση των συνολικών στοιχείων κάλυψης του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης επιτρέπεται μόνο για σκοπούς- 

  

  (α)  εξόφλησης των καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης∙ ή/και 

  

  (β)  άμεσης εξόφλησης των καλυμμένων ομολόγων κατ’ απαίτηση των επενδυτών κατόπιν 
απόφασης που λαμβάνουν, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης. 

  

Απόδοση 
πλεονάσματος  
στο ΑΠΙ από  
το προϊόν 
εκποίησης 
συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης.  

60.-(1)(α) Οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύπτει από το προϊόν εκποίησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης, μετά την ικανοποίηση στο ακέραιο όλων των νόμιμων απαιτήσεων των 
επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών  συνολικών στοιχείων κάλυψης, 
επανέρχεται στην περιουσία του ΑΠΙ που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης.   

  

 (β) Ο ειδικός διαχειριστής επιστρέφει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) πλεόνασμα στο ΑΠΙ 
με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης: 

  

  Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2), (4), (6), (9), (11) και (13) του 
άρθρου 73 το πλεόνασμα αποδίδεται στην εταιρεία, στην οποία περιέρχονται οι λοιπές πλην των 
καλυμμένων ομολόγων υποχρεώσεις του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων που υπόκειται 
σε διαδικασία διάλυσης. 

  

  (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και αναφορικά με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 66. 

  

Διατάξεις που 
αφορούν ΑΠΙ με 
περισσότερες από 
μία εκδόσεις 
καλυμμένων 
ομολόγων ή 
προγράμματα 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

61.  Σε περίπτωση κατά την οποία παραμένουν σε ισχύ πέραν της μίας έκδοσης καλυμμένων 
ομολόγων ή πέραν του ενός προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, που εξασφαλίζονται από 
διαφορετικά συνολικά στοιχεία κάλυψης, τα δικαιώματα των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και 
των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης εξασφαλίζονται μόνο από τα στοιχεία κάλυψης 
των σχετικών στοιχείων κάλυψης. 

  

Δημόσια εποπτεία 
καλυμμένων 
ομολόγων σε 
περίπτωση 
αφερεγγυότητας ή 
εξυγίανσης. 

62.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με την αρχή εξυγίανσης, σε περίπτωση εξυγίανσης ΑΠΙ 
που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα διατηρούνται, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον μέσω της επαλήθευσης 
της συνεχούς και χρηστής διαχείρισης του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας εξυγίανσης. 

  

      (2) Η  Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίζει ειδικό διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 63, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των 
άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης σε καλυμμένα ομόλογα διατηρούνται, μεταξύ άλλων, 



 
 

 
 

τουλάχιστον μέσω της επαλήθευσης της συνεχούς και χρηστής διαχείρισης του προγράμματος 
καλυμμένων ομολόγων για την περίοδο που αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

  

       (3) Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του ειδικού διαχειριστή, τουλάχιστον όσον αφορά-  

  

  (α)  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα∙  

   

                   (β)  τις νομικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή διαχείριση των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης, για τη συνεχή παρακολούθηση της κάλυψης των υποχρεώσεων που 
συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα, για την κίνηση διαδικασιών για την επαναφορά 
στοιχείων ενεργητικού στα συνολικά στοιχεία κάλυψης και για τη μεταβίβαση των 
στοιχείων ενεργητικού που απομένουν στην πτωχευτική περιουσία του ΑΠΙ που εξέδωσε 
τα καλυμμένα ομόλογα, μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των καλυμμένων 
ομολόγων∙ και 

   

  (γ) τη διαχείριση και ρευστοποίηση στοιχείων κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταβίβασής τους, μαζί με τις υποχρεώσεις των καλυμμένων ομολόγων, σε άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα. 

  

      (4) Σε σχέση με τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), ο 
ειδικός διαχειριστής επιτρέπεται να ενεργεί, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ΑΠΙ που εκδίδει τα 
καλυμμένα ομόλογα, βάσει της άδειας που διαθέτει το ΑΠΙ, υπό τις ίδιες επιχειρησιακές απαιτήσεις. 

  

      (5) Η Κεντρική Τράπεζα,  ο ειδικός διαχειριστής και η αρχή εξυγίανσης, για τους σκοπούς της 
διαδικασίας αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης, συντονίζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ 
τους. 

  

Εξουσία   
Κεντρικής 
Τράπεζας να 
διορίζει ειδικό 
διαχειριστή. 

63.-(1) Η  Κεντρική Τράπεζα διορίζει κατάλληλο πρόσωπο ως ειδικό διαχειριστή σε περίπτωση 
που αρχίζει διαδικασία διάλυσης του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων. 

  

       (2) Η  Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίζει κατάλληλο πρόσωπο ως ειδικό διαχειριστή ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  

  (α)  Καταχώρισης αίτησης για εκκαθάριση του ΑΠΙ ή έγκρισης ψηφίσματος για εκούσια 
εκκαθάριση του ΑΠΙ∙ 

  

  (β)  καταχώρισης αίτησης για διορισμό εκκαθαριστή ή έγκρισης ψηφίσματος για διορισμό 
εκκαθαριστή του ΑΠΙ∙ 

  

  (γ)  λήψης ειδοποίησης από το ΑΠΙ για τον διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή∙ 

  

  (δ)  υποβολής αίτησης για διορισμό επιθεωρητή σε σχέση με το ΑΠΙ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου∙ 

  

  (ε)  παράλειψης του ΑΠΙ να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με καλυμμένα ομόλογα 
που έχει εκδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που καθίσταται 
πληρωτέο, εκτός εάν η παράλειψη οφείλεται σε διαδικαστικές δυσκολίες που είναι πέραν 
του ελέγχου του ΑΠΙ∙ 

   

  (στ)  το ΑΠΙ κρίνεται ανίκανο να πληρώσει τα χρέη του σύμφωνα με την παράγραφο (β) ή (γ) 
του άρθρου 212 του περί Εταιρειών Νόμου∙ 

   

  (ζ)  λήψης μέτρων εξυγίανσης σε σχέση με το ΑΠΙ δυνάμει του Μέρους ΧΙΙΙ του περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου ή/και του Μέρους VI του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου∙ 

   

  (η)  το ΑΠΙ ανακοινώνει πρόθεση συγχώνευσης διά απορρόφησης, συγχώνευσης διά 
σύστασης νέας εταιρείας, διάσπασης ή διασυνοριακής συγχώνευσης, η οποία 
ενδεχομένως να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εδαφίων (2), (4), (6), (9), (11) ή (13) 
του άρθρου 73∙ 

  

  (θ)  η αρμόδια αρχή κρίνει ότι απαιτείται ο διορισμός ειδικού διαχειριστή για να 
προστατευτούν τα συμφέροντα- 



 
 

 
 

  

  (i)  των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων που εκδόθηκαν από το ΑΠΙ∙ 
 

  (ii)  προσώπων που έχουν συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση παραγώγων που 
περιλαμβάνεται σε συνολικά στοιχεία κάλυψης που τηρεί το ΑΠΙ∙ ή 

 

  (iii) άλλων πιστωτών του ΑΠΙ. 

  

      (3) Η Κεντρική Τράπεζα διορίζει τον ειδικό διαχειριστή με απόφασή της, την οποία γνωστοποιεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει. 

  

      (4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 65 και 66, σε περίπτωση που πρόσωπο ή 
περιουσιακά στοιχεία ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του ειδικού διαχειριστή βρίσκονται εκτός της Δημοκρατίας, ο ειδικός διαχειριστής 
δύναται, με την προηγούμενη συγκατάθεση της  Κεντρικής Τράπεζας, να διορίσει αντιπροσώπους ή 
πληρεξούσιους με ανάλογες εξουσίες και όρους εντολής. 

  

Αμοιβή  
ειδικού 
διαχειριστή.  

64.-(1) ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων για το οποίο διορίζεται διαχειριστής εργασιών 
καλυμμένων ομολόγων καταβάλλει στον ειδικό διαχειριστή- 

  

  (α)  την αμοιβή που καθορίζει με απόφασή της η Κεντρική Τράπεζα για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του σε σχέση με τη διαχείριση των εργασιών καλυμμένων ομολόγων εκ 
μέρους του ΑΠΙ∙ και 

  

  (β)  τα έξοδα στα οποία ο ειδικός διαχειριστής υπόκειται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, περιλαμβανομένων και των αποδοχών προσώπων που εργοδοτεί. 

  

       (2) Ο ειδικός διαχειριστής δύναται με αγωγή να απαιτεί την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού 
ποσού το οποίο οφείλεται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ως αστικό χρέος. 

  

Υποχρεώσεις 
ειδικού 
διαχειριστή.  

65.-(1) Με τον διορισμό του, ο ειδικός διαχειριστής- 

   

  (α)  σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διάλυσης του ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων, αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών καλυμμένων 
ομολόγων του ΑΠΙ και επιλαμβάνεται των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα 
καλυμμένα ομόλογα∙ 

  

  (β)  με την έναρξη της διαδικασίας διάλυσης του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων, αναλαμβάνει τον έλεγχο των συνολικών στοιχείων κάλυψης, γνωστοποιεί την 
ανάληψη αυτή στα πρόσωπα έναντι των οποίων τα στοιχεία κάλυψης υφίστανται ως 
άνοιγμα και διεξάγει τις εργασίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 
προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών. 

  

      (2) Ο ειδικός διαχειριστής εντός περιόδου που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα, με οδηγία της, από 
την ημερομηνία διορισμού του και μετέπειτα ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα και, στον βαθμό που 
είναι δυνατό, κάθε επενδυτή καλυμμένων ομολόγων και κάθε πιστωτή συνολικών στοιχείων κάλυψης 
για τα μέτρα που λαμβάνει ή προτείνει να λάβει για να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις του ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων προς τους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων και τους άλλους 
πιστωτές συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

      (3) Ο ειδικός διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση επιπρόσθετων καθηκόντων, όπως 
δύναται η Κεντρική Τράπεζα να καθορίζει με οδηγία της ή, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, 
να τάσσει με απόφασή της που διαβιβάζει στον ειδικό διαχειριστή. 

  

      (4) Ο ειδικός διαχειριστής υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας για το σύνολο των 
καθηκόντων του. 

  

      (5) Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος διορισμού ειδικού διαχειριστή από τους προβλεπόμενους 
στις παραγράφους (α) έως (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 63 και δεν έχει αρχίσει διαδικασία διάλυσης 
του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να εισάγει στα 
συνολικά στοιχεία κάλυψης περιουσιακό στοιχείο ή σύμβαση παραγώγων κατόπιν άδειας του 
Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 209 και 210 του περί 
Εταιρειών Νόμου: 

  



 
 

 
 

 Νοείται ότι, η εισαγωγή περιουσιακού στοιχείου ή/και σύμβασης παραγώγων στα συνολικά 
στοιχεία κάλυψης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου πριν από την έκδοση διατάγματος 
εκκαθάρισης παραμένει έγκυρη. 

  

Αρμοδιότητες 
ειδικού 
διαχειριστή. 

66.-(1) Ο ειδικός διαχειριστής, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας και των επενδυτών,  
όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης, δύναται να απαιτεί- 

  

  (α)  την άμεση εξόφληση των καλυμμένων ομολόγων. ή 

  

  (β)  τη μεταβίβαση των στοιχείων κάλυψης, μαζί με τις υποχρεώσεις των καλυμμένων 
ομολόγων, σε άλλο εγκεκριμένο ΑΠΙ. ή 

  

  (γ)  τη ρευστοποίηση στοιχείων κάλυψης, 

  

 σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι, μετά από ενδεχόμενη έναρξη διαδικασίας διάλυσης, τα συνολικά 
στοιχεία κάλυψης δεν είναι επαρκή για να ικανοποιηθούν στο ακέραιο οι απαιτήσεις των επενδυτών  
καλυμμένων ομόλογων και των άλλων πιστωτών των συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

      (2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα, δύναται με απόφασή της να παρέχει 
περαιτέρω εξουσίες στον ειδικό διαχειριστή. 

  

      (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 58, ο ειδικός διαχειριστής 
δύναται να- 

  

  (α)  δανείζεται∙ 

  

  (β)  συνάπτει σύμβαση παραγώγων∙ 

  

  (γ)  αποκτά ή δημιουργεί στοιχείο ενεργητικού υποκατάστασης ή, με την έγκριση της 
Κεντρικής Τράπεζας, άλλο περιουσιακό στοιχείο∙ 

  

  (δ)  επιβαρύνει, μεταβιβάζει ή πωλεί στοιχείο κάλυψης, με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 
59· 

  

  (ε)  συνάπτει συμφωνία με εγκεκριμένο ΑΠΙ για την ανάληψη από αυτό των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών  σε καλυμμένα ομόλογα 
και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, με τη σύμφωνη γνώμη των 
επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων∙ 

   

  (στ)  εγείρει ή υπερασπίζεται σε οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία σε σχέση με 
στοιχείο κάλυψης ή σύμβαση παραγώγων  που περιλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης∙ 

  

  (ζ)  εκδίδει απόδειξη μερικής ή πλήρους εξόφλησης των χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων 
που συνιστούν στοιχεία κάλυψης∙ 

  

  (η)  ασκεί τις εξουσίες και τα δικαιώματα που απορρέουν από εξασφάλιση, εγγύηση, 
υποχρέωση κάλυψης και ασφάλεια που κατέχεται σε σχέση με το στοιχείο κάλυψης ή τη 
σύμβαση παραγώγων που περιλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, ιδίως σε 
περίπτωση υπερημερίας του προσώπου έναντι του οποίου το στοιχείο κάλυψης 
υφίσταται ως άνοιγμα και σε περίπτωση υπερημερίας του αντισυμβαλλομένου σε 
σύμβαση παραγώγων που περιλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης∙ 

  

  (θ)  επιθεωρεί τα βιβλία και έγγραφα του ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων που 
υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή 
άλλης νομοθεσίας, οι οποίες σχετίζονται με την επιθεώρηση των βιβλίων και εγγράφων 
εταιρείας από πιστωτές της. 

  

      (4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 58, ο ειδικός 
διαχειριστής, προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο στοιχείων κάλυψης τα οποία εξασφαλίζονται επί 
ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία, προσκομίζει στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας τον διορισμό του από την  Κεντρική Τράπεζα, που συνοδεύεται από κατάλογο με τις 
εξασφαλίσεις αυτές, με σκοπό την έγγραφη απαγόρευση μεταβίβασής τους. 

  

 (5)(α)  Η έκδοση διατάγματος αναστολής ή διακοπής της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 243 
του περί Εταιρειών Νόμου ή διατάγματος ακύρωσης της διάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 326 του 



 
 

 
 

ιδίου Νόμου δεν ανατρέπει τα αποτελέσματα που επιφέρει σε σχέση με καλυμμένα ομόλογα η έναρξη 
της διαδικασίας εκκαθάρισης.  

  

  (β) Το Δικαστήριο που εκδίδει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα δύναται να 
διατάξει όπως ο ειδικός διαχειριστής ενεργεί εφεξής ως εάν να μην είχε αρχίσει η διαδικασία διάλυσης. 

  

Κένωση θέσης και  
παύση ειδικού 
διαχειριστή. 

67.-(1) Η θέση του ειδικού διαχειριστή κενώνεται σε περίπτωση που o ειδικός διαχειριστής, ο 
οποίος είναι φυσικό πρόσωπο- 

  

  (α)    αποβιώσει∙ ή 

   

  (β)   παραιτείται από το αξίωμά του με έγγραφη ειδοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα∙ ή 

   

  (γ)  κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές 
του∙ ή 

   

  (δ)   παύεται από τη θέση του σύμφωνα με το εδάφιο (3)∙ ή 

   

  (ε)  κωλύεται  να ενεργεί ως σύμβουλος δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 180 του περί Εταιρειών Νόμου∙ ή 

   

  (στ)    καταδικάζεται για αδίκημα που ενέχει δόλο, απάτη ή παράβαση καθήκοντος∙ ή και 

   

  (ζ)    καταδικάζεται για αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση. 

  

      (2) Η θέση του ειδικού διαχειριστή κενώνεται σε περίπτωση που ο ειδικός διαχειριστής, ο οποίος 
είναι νομικό πρόσωπο- 

  

  (α)       είναι αφερέγγυος∙ 

  

  (β)       παραιτείται από το αξίωμά του, με έγγραφη ειδοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα∙ 

  

  (γ)        παύεται από τη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3)∙ ή 

  

  (δ)  δεν απομακρύνει από τα καθήκοντα του σύμβουλο ή διευθυντή που έχει καταδικαστεί 
για αδίκημα που ενέχει δόλο, απάτη, παράβαση καθήκοντος ή/και τιμωρείται με 
φυλάκιση. 

 
 

  

       (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, να παύει τον ειδικό διαχειριστή από το 
αξίωμά του λόγω παράβασης ή/και πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, με απόφασή της την 
οποία γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει. 

  

Διορισμός 
νέου ειδικού 
διαχειριστή.  

68. Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 67, η θέση του ειδικού διαχειριστή 
κενώνεται, η Κεντρική Τράπεζα διορίζει νέο ειδικό διαχειριστή. 

  

Αναπλήρωση 
ειδικού 
διαχειριστή. 

69.-(1) Σε περίπτωση που ο ειδικός διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο και αδυνατεί προσωρινά 
να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω απουσίας ή/και ασθένειας ή/και άλλου δικαιολογημένου λόγου, η  
Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίζει άλλο πρόσωπο, προκειμένου να ενεργεί ως ειδικός 
διαχειριστής, κατά την περίοδο απουσίας ή/και ασθένειας ή/και άλλου δικαιολογημένου λόγου του 
ειδικού διαχειριστή, με απόφασή της την οποία γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει. 

  

 (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να τερματίζει τον διορισμό του προσώπου 
που διορίζεται με βάση το εδάφιο (1). 

  

Ευθύνη 
ειδικού 
διαχειριστή και 
άλλων σχετικών 
προσώπων.  

70. Ο ειδικός διαχειριστής, αξιωματούχος, εργοδοτούμενος ή/και αντιπρόσωπός του δεν υπέχουν 
ευθύνη σε περίπτωση άσκησης αγωγής, αίτησης ή άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου ή άλλης 
ένδικης ή εξώδικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, κατά 
την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών 
καθηκόντων τους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι 
αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειάς τους. 

  



 
 

 
 

Τερματισμός 
διορισμού ειδικού 
διαχειριστή. 

71.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα τερματίζει τον διορισμό του ειδικού διαχειριστή, όταν- 

  

  (α)  διαγραφούν, σύμφωνα με το άρθρο 57, από το μητρώο καλυμμένων ομολόγων οι 
εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων για τις οποίες έχει διοριστεί και, σε περίπτωση ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης, 
επιστραφεί τυχόν πλεόνασμα από το προϊόν εκποίησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 60∙ ή 

  

  (β)  δεν συντρέχει πλέον λόγος διορισμού ειδικού διαχειριστή. 

  

       (2) Η Κεντρική Τράπεζα τερματίζει, δυνάμει του εδαφίου (1), τον διορισμό του ειδικού διαχειριστή 
με απόφασή της την οποία γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει. 

  

Εξαίρεση από 
ορισμένες 
διατάξεις του περί 
Εταιρειών Νόμου 
και του περί 
Πτωχεύσεως 
Νόμου.  

72.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 334 και 344 του περί Εταιρειών Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
σε σχέση με τον ειδικό διαχειριστή. 

  

      (2) Η εξασφάλιση που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 56 δεν συνιστά 
κυμαινόμενη επιβάρυνση κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τον περί Εταιρειών Νόμο ή 
σε οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. 

  

    Κεφ. 5. 
49 του 1985 

197 του 1986 
156(I) του 1999 

2(I) του 2008 
74(I) του 2008 

206(Ι) του 2012 
61(Ι) του 2015 
80(I) του 2016 

146(I) του 2017 
38(I) του 2018 
90(I) του 2018. 

     (3) Οι διατάξεις του άρθρου 56 του περί Πτωχεύσεως Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και επί των εξουσιών του ειδικού διαχειριστή που απορρέουν από το 
εδάφιο (3) του άρθρου 66.  

  

       (4) Οι διατάξεις του άρθρου 62 του περί Πτωχεύσεως Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί του 
μέρους των απαιτήσεων των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών συνολικών 
στοιχείων κάλυψης, σε σχέση με το οποίο αυτοί είναι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές του ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7.  

  

 ΜΕΡΟΣ V 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

  

Αναδιοργάνωση 
ΑΠΙ με 
υποχρεώσεις 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

73.-(1) Σε περίπτωση συγχώνευσης διά απορρόφησης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων από εγκεκριμένο ΑΠΙ, είναι δυνατή η ανάληψη από το απορροφόν εγκεκριμένο ΑΠΙ των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων 
και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη 
των επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων, και της 
Κεντρικής Τράπεζας. 

  

      (2) Σε περίπτωση συγχώνευσης διά απορρόφησης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων 
από- 

  

  (α) εταιρεία που δεν είναι εγκεκριμένο ΑΠΙ. ή 

  

  (β) εγκεκριμένο ΑΠΙ χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), 

  

 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 58, 59, 60, 61 και 66. 

  

       (3) Σε περίπτωση συγχώνευσης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων με μια ή 
περισσότερες εταιρείες διά σύστασης νέου εγκεκριμένου ΑΠΙ, είναι δυνατή η ανάληψη από το νέο 
εγκεκριμένο ΑΠΙ των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών  σε 



 
 

 
 

καλυμμένα ομόλογα και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, εφόσον έχει προηγηθεί 
η σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης των καλυμμένων 
ομολόγων, και της Κεντρικής Τράπεζας. 

  

      (4) Σε περίπτωση συγχώνευσης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων με μια ή 
περισσότερες εταιρείες διά- 

  

  (α)  σύστασης νέας εταιρείας που δεν είναι εγκεκριμένο ΑΠΙ. ή 

  

  (β)  σύστασης νέου εγκεκριμένου ΑΠΙ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 
(3), 

  

 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 58, 59, 60, 61 και 66. 

  

       (5) Σε περίπτωση διάσπασης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων σε δύο ή περισσότερες 
εταιρείες, από τις οποίες μία ή περισσότερες είναι εγκεκριμένο ΑΠΙ, είναι δυνατή η ανάληψη από το 
εν λόγω εγκεκριμένο ΑΠΙ των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των 
επενδυτών  σε καλυμμένα ομόλογα και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, εφόσον 
έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης των 
καλυμμένων ομολόγων, και της Κεντρικής Τράπεζας.   

  

       (6) Σε περίπτωση διάσπασης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων σε δύο ή περισσότερες 
εταιρείες από τις οποίες- 

  

  (α)     καμία δεν είναι εγκεκριμένο ΑΠΙ. ή 

  

  (β)  μία ή περισσότερες είναι εγκεκριμένο ΑΠΙ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
εδαφίου (5), 

  

 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις των 6, 7, 58, 59, 60, 61 και 66. 

  

       (7) Η απορρόφηση μίας ή περισσότερων εταιρειών ή μέρους εταιρείας από ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων δεν επηρεάζει τις εργασίες των καλυμμένων ομολόγων. 

  

       (8) Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή του μεταβιβάζει το σύνολο του 
ενεργητικού και του παθητικού του σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, 
είναι δυνατή η ανάληψη από το απορροφόν πιστωτικό ίδρυμα των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
των υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών  καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών 
συνολικών στοιχείων κάλυψης, εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, όπως 
προβλέπεται στους όρους έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων, και της  Κεντρικής Τράπεζας. 

  

       (9) Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή του μεταβιβάζει το σύνολο του 
ενεργητικού και του παθητικού του σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία η οποία- 

  

  (α)  δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα. ή 

  

  (β)  είναι πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (8). ή 

   

  (γ)  έχει συσταθεί σύμφωνα με νομοθεσία κράτους, άλλου από τη Δημοκρατία, 

  

 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 58, 59, 60, 61 και 66. 

  

       (10)  Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή του μεταβιβάζει 
το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του σε άλλη νέα εταιρεία, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, 
είναι δυνατή η ανάληψη από το νέο πιστωτικό ίδρυμα των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των 
υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα  και των άλλων πιστωτών συνολικών 
στοιχείων κάλυψης, εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, όπως προβλέπεται 
στους όρους έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων, και της  Κεντρικής Τράπεζας. 

  

       (11)  Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή του μεταβιβάζει 
το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του σε- 

  

  (α)  άλλη νέα εταιρεία που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, 



 
 

 
 

  

  (β)  πιστωτικό ίδρυμα χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (10). ή 

  

  (γ)  άλλη νέα εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με νομοθεσία κράτους άλλου από τη 
Δημοκρατία, 

  

 εφαρμόζονται κατά αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 58, 59, 60, 61 και 66. 

  

      (12)  Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή του μεταβιβάζει 
το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του στην εταιρεία που κατέχει όλους τους τίτλους ή μερίδια 
του εταιρικού του κεφαλαίου, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, είναι δυνατή η ανάληψη από την εταιρεία 
αυτή των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών  σε καλυμμένα 
ομόλογα και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης, εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη 
γνώμη των επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων, και της 
Κεντρικής Τράπεζας. 

  

      (13)  Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης κατά την οποία ΑΠΙ με υποχρεώσεις 
καλυμμένων ομολόγων διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή του μεταβιβάζει 
το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του στην εταιρεία που κατέχει όλους τους τίτλους ή μερίδια 
του εταιρικού του κεφαλαίου, η οποία- 

  

  (α)  δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα. ή 

   

  (β)  είναι πιστωτικό ίδρυμα χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (12). ή 

   

  (γ)  έχει συσταθεί σύμφωνα με νομοθεσία κράτους άλλου από τη Δημοκρατία, 

  

 εφαρμόζονται κατά αναλογίαν, οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 58, 59, 60, 61 και 66.  

  

 ΜΕΡΟΣ VI 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΙ 

  

Δυνατότητα 
ανάληψης των 
συνολικών 
στοιχείων 
κάλυψης και των 
υποχρεώσεων 
καλυμμένων 
ομολόγων από 
άλλο εγκεκριμένο 
ΑΠΙ.  

74.  Ανάληψη από εγκεκριμένο ΑΠΙ των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων 
έναντι των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων 
κάλυψης ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων είναι δυνατή- 

  

  (α)  στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1), (3), (5), (8), (10) και (12) του άρθρου 
73∙ 

  

  (β)  κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο ΑΠΙ, εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των 
επενδυτών, όπως προβλέπεται στους όρους έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων, και 
της Κεντρικής Τράπεζας∙ ή 

   

  (γ)  σε περίπτωση που ο ειδικός διαχειριστής ασκεί την εξουσία που προβλέπεται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 66. 

  

Διαδικασία 
ανάληψης. 

75.-(1) Το μεταβιβάζον ΑΠΙ και το αποκτών ΑΠΙ υποβάλλουν για έγκριση, από κοινού, στην 
Κεντρική Τράπεζα σχέδιο αναφορικά με την προτεινόμενη ανάληψη των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων 
πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

      (2) Το σχέδιο- 

  

          (α)  προσδιορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) 
ανάληψης∙ και 

   

  (β)  περιέχει λεπτομέρειες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην 
προτεινόμενη ανάληψη, τις οποίες δύναται να απαιτεί η  Κεντρική Τράπεζα, ώστε- 



 
 

 
 

   

  (i)  Να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του μεταβιβάζοντος ΑΠΙ, του αποκτώντος ΑΠΙ 
και των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων  και των άλλων πιστωτών συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και των προσώπων, έναντι των οποίων το στοιχείο κάλυψης 
υφίσταται ως άνοιγμα∙ και 

 

  (ii)  να διασφαλίζεται η ομαλή ανάληψη των εργασιών καλυμμένων ομολόγων. 

  

      (3) Η  Κεντρική Τράπεζα, αφού ικανοποιηθεί ότι το υποβληθέν σχέδιο ικανοποιεί τους 
αναφερόμενους στο εδάφιο (1) σκοπούς και όρους που δύναται να θέτει- 

  

  (α)  εγκρίνει την ανάληψη των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι 
των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων 
κάλυψης∙ και 

  

  (β)  δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
κρίνει εύλογο τις λεπτομέρειες της ανάληψης. 

  

      (4) Η ανάληψη των εργασιών καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχέδιο, νοούμενου ότι πληρούνται 
τυχόν όροι που θέτει η  Κεντρική Τράπεζα. 

  

      (5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου- 

  

  (α)  το αποκτών ΑΠΙ διαδέχεται το μεταβιβάζον ΑΠΙ σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις σε σχέση με τα συνολικά στοιχεία κάλυψης και τους επενδυτές καλυμμένων 
ομολόγων και τους άλλους πιστωτές συνολικών στοιχείων κάλυψης∙ και 

  

  (β) το μεταβιβάζον ΑΠΙ παύει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και οποιαδήποτε 
δικαιώματα  σε σχέση με τα συνολικά στοιχεία κάλυψης και τους επενδυτές καλυμμένων 
ομολόγων και τους άλλους πιστωτές συνολικών στοιχείων κάλυψης. 

  

      (6) Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) ανάληψης εκκρεμεί 
οποιαδήποτε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης αγωγής, διαιτησίας, προσφυγής, αίτησης, 
διαδικασίας εκτέλεσης, τέτοια διαδικασία δεν τερματίζεται, διακόπτεται ή επηρεάζεται με 
οποιονδήποτε τρόπο. 

  

      (7) Με την ανάληψη των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων έναντι των 
επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και των άλλων πιστωτών  συνολικών στοιχείων κάλυψης, το 
αποκτών ΑΠΙ- 

  

  (α)  διαδέχεται το μεταβιβάζον ΑΠΙ ως μέρος στην εν λόγω διαδικασία∙ και 

  

  (β)  απολαμβάνει τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που είχε το μεταβιβάζον 
ΑΠΙ, σε σχέση με την εν λόγω διαδικασία, αμέσως πριν την προβλεπόμενη στο εδάφιο 
(1) ανάληψη. 

   

      (8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 

  

  (α)  «αποκτόν ΑΠΙ» σημαίνει εγκεκριμένο ΑΠΙ που αναλαμβάνει τα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης και τις υποχρεώσεις έναντι επενδυτών  καλυμμένων ομολόγων και άλλων 
πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης μεταβιβάζοντος ΑΠΙ∙ 

  

  (β) «μεταβιβάζον ΑΠΙ» σημαίνει ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων που 
μεταβιβάζει τα συνολικά στοιχεία κάλυψης στο αποκτών ΑΠΙ και απαλλάσσεται από τις 
υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων. 

  

Υποβολή 
αναφορών 
στην Κεντρική 
Τράπεζα. 

76.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα θεσπίζει με οδηγία της κανόνες αναφορικά με την υποβολή 
πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα καλυμμένων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων στο εδάφιο (3) πληροφοριών.  

  

  (2)  Η υποβολή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) πραγματοποιείται κατόπιν 
αιτήματος της Κεντρικής Τράπεζας και σε χρονικά διαστήματα που καθορίζει με οδηγία της. 

  

  (3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) υποβολή πληροφοριών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 



 
 

 
 

  

  (α)  Την επιλεξιμότητα των στοιχείων ενεργητικού και τις απαιτήσεις των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15∙ 

  

  (β)  τον διαχωρισμό των στοιχείων κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα εδάφια (3)  και 
(4) του άρθρου 20∙ 

  

  (γ)  κατά περίπτωση, τη λειτουργία του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών 
στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με τα άρθρα 22, 32 και 33∙ 

   

  (δ)  τις απαιτήσεις κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 35∙ 

  

  (ε)  το απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης σύμφωνα με το 
άρθρο 36∙ 

   

  (στ)  κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 37. 

  

       (4) Η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχονται προς αυτή, σύμφωνα με το εδάφιο (2), από ΑΠΙ που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα, σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσή τους. 

  

Εξουσίες 
Κεντρικής 
Τράπεζας για 
σκοπούς 
δημόσιας 
εποπτείας 
καλυμμένων 
ομολόγων. 

77.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών εξουσιών της Κεντρικής Τράπεζας, δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, η Κεντρική Τράπεζα 
δύναται να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους αναφορικά με το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων, με 
σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των 
δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών.  

  

       (2) Η  Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει και εφαρμόζει κατευθυντήριες γραμμές εποπτείας 
σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων. 

  

Διοικητικές 
κυρώσεις  
και λοιπά μέτρα. 

78.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων των εδαφίων (6) έως (16) του άρθρου 
39 και του άρθρου 40, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εφαρμόζει οποιαδήποτε από τις εν λόγω 
διατάξεις, σε περίπτωση που- 

  

  (α)  ΑΠΙ έχει λάβει άδεια για πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων μέσω ψευδών δηλώσεων ή 
άλλου αντικανονικού τρόπου∙ ή/και 

  

  (β)  ΑΠΙ δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια για 
πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων∙ ή/και 

  

  (γ)  ΑΠΙ εκδίδει καλυμμένα ομόλογα χωρίς να λάβει άδεια σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ∙ ή/και 

  

  (δ)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 4∙ ή/και 

  

  (ε)  ΑΠΙ εκδίδει καλυμμένα ομόλογα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 5∙ ή/και 

  

  (στ)  ΑΠΙ εκδίδει καλυμμένα ομόλογα που δεν είναι εξασφαλισμένα σύμφωνα με το άρθρο 9 ∙ 
ή/και 

   

  (ζ)  ΑΠΙ εκδίδει καλυμμένα ομόλογα που είναι εξασφαλισμένα με στοιχεία ενεργητικού που 
βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παράβαση του άρθρου 10∙ ή/και 

  

  (η)  ΑΠΙ εξασφαλίζει καλυμμένα ομόλογα που είναι εξασφαλισμένα σε ενδοομιλική δομή 
ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων κατά παράβαση των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11∙ ή/και 

  

  (θ)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κοινή 
χρηματοδότηση που καθορίζονται στο άρθρο 12∙ ή/και 

  

  (ι)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις για τη σύνθεση των 
συνολικών στοιχείων κάλυψης που καθορίζονται ή αναφέρονται στο άρθρο 13∙ ή/και 



 
 

 
 

   

  (ια)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με συμβάσεις 
παραγώγων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης που καθορίζονται ή αναφέρονται στο άρθρο 
15∙ ή/και 

  

  (ιβ)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις για τον διαχωρισμό των 
στοιχείων κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 20∙ 
ή/και 

  

  (ιγ)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν υποβάλλει πληροφορίες ή/και υποβάλλει 
ελλιπείς ή/και ανακριβείς πληροφορίες, κατά παράβαση του άρθρου 34∙ ή/και 

  

  (ιδ)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα επανειλημμένα και συστηματικά δεν διατηρεί 
απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, κατά παράβαση του 
άρθρου 36∙ ή/και 

  

  (ιε)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα με δομές επεκτάσιμης ληκτότητας δεν 
πληροί τις απαιτήσεις για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας που αναφέρονται στο άρθρο 
37∙ ή/και 

  

  (ιστ)  ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν υποβάλλει πληροφορίες ή/και υποβάλλει 
ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις του, κατά παράβαση 
των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 76. 

  

        (2) Η Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με το 
εδάφιο (1), που είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και περιλαμβάνουν τουλάχιστον-  

  

  (α)  ανάκληση της έγκρισης για πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων∙ 

   

  (β)  δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου και 
τη φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 80∙ 

  

  (γ)  διαταγή προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς 
και αποφυγή επανάληψής της∙ 

   

  (δ)  διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (15) και (16) του άρθρου 39. 

   

  (3)  Σε περίπτωση που, παρά την επιβολή από την Κεντρική Τράπεζα του προβλεπόμενου στην 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) διοικητικού μέτρου, το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αρνείται 
ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτό, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες 
στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του εδαφίου (2) διοικητικές κυρώσεις. 

  

       (4) Η  Κεντρική Τράπεζα με οδηγία της θεσπίζει κανόνες για  την αποτελεσματική εφαρμογή και 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων που αναφέρονται  στα εδάφια (6) έως (16) του άρθρου 
39, του άρθρου 40 και στο εδάφιο (2). 

  

      (5) Κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των 
διοικητικών προστίμων, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις, ανάλογα με 
την περίπτωση: 

  

  (α)    Τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης∙ 

  

  (β)  τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση∙ 

  

  (γ)  την οικονομική ισχύ του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών του νομικού προσώπου ή το 
ετήσιο εισόδημα του φυσικού προσώπου∙ 

  

  (δ)  το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν, λόγω της 
παράβασης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για την παράβαση, στον 
βαθμό που τα κέρδη ή οι ζημίες δύναται να προσδιοριστούν∙ 

  

  (ε)  τις ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που οι ζημίες 
δύναται να προσδιοριστούν∙ 

  

  (στ)  τον βαθμό συνεργασίας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την 
παράβαση με την  Κεντρική Τράπεζα∙ 



 
 

 
 

  

  (ζ)  οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου που 
ευθύνεται για την παράβαση∙ 

   

  (η)  τυχόν πραγματικές ή πιθανές συστημικές συνέπειες της παράβασης. 

  

      (6) Σε περίπτωση που οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα, η Κεντρική 
Τράπεζα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα, σύμφωνα με το εδάφιο (2), σε μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, αξιωματούχους ή μέλη του προσωπικού αυτού ή σε άλλο φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει 
εντός των αρμοδιοτήτων ελέγχου της και που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση. 

  

       (7) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), η Κεντρική Τράπεζα, προτού ενεργήσει δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (2), παρέχει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το δικαίωμα ακρόασης.  

  

      (8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και να λαμβάνει μέτρα, 
σύμφωνα με το εδάφιο (2), χωρίς να παρέχει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (7) δικαίωμα ακρόασης, 
σε περίπτωση που απαιτείται η ανάληψη επείγουσας δράσης για την πρόληψη σημαντικών ζημίων 
σε τρίτους ή σημαντικής ζημίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και, σε τέτοια περίπτωση, η Κεντρική 
Τράπεζα παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα ακρόασης το συντομότερο δυνατό, μετά την 
επιβολή της διοικητικής κύρωσης ή της λήψης του μέτρου και, εάν κρίνει τούτο απαραίτητο, αναθεωρεί 
τη σχετική απόφασή της. 

  

      (9) Οποιαδήποτε απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου  αιτιολογείται δεόντως από την  Κεντρική Τράπεζα. 

  

Δικαίωμα 
άσκησης 
προσφυγής. 

79. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή/και  των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, υπόκειται στο ένδικο μέσο της 
προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

  

Δημοσίευση 
διοικητικών 
κυρώσεων  
και λοιπών 
μέτρων. 

80.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον επίσημο ιστότοπό της: 

 

  

 Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα έχει την ίδια υποχρέωση δημοσιοποίησης διοικητικής κύρωσης ή 
μέτρου που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

      (2) Η  Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί στον επίσημο ιστότοπό της, κατ’ ελάχιστον, οποιαδήποτε 
απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί η αναφερόμενη 
στο άρθρο 79 προσφυγή ή δεν δύναται πλέον να ασκηθεί προσφυγή και η οποία επιβάλλεται λόγω 
παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
οδηγιών. 

  

      (3) Η προβλεπόμενη στα εδάφια (1) και (2) δημοσιοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
το είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο 
οποίο επιβάλλεται η διοικητική κύρωση ή το μέτρο.  

  

      (4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στην προβλεπόμενη στα 
εδάφια (1) και (2) δημοσιοποίηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά την ενημέρωση του 
αποδέκτη για την διοικητική κύρωση ή το μέτρο που του επιβάλλεται, καθώς και για τη δημοσιοποίηση 
της απόφασης περί επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του μέτρου στον επίσημο ιστότοπο της 
Κεντρικής Τράπεζας. 

  

      (5) Η  Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον επίσημο ιστότοπό 
της πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αναφερόμενης στο άρθρο 79 προσφυγής και τα 
αποτελέσματά της. 
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     (6) Η  Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί την απόφασή της με την οποία επιβάλλονται οι διοικητικές 
κυρώσεις ή λαμβάνονται τα μέτρα σε ανώνυμη βάση και κατά τρόπο σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/879 και με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο, 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  

          (α)  Όταν η διοικητική κύρωση ή το μέτρο επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και η 
δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται δυσανάλογη∙ 

   



 
 

 
 

  (β) όταν η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή διεξαγόμενη ποινική έρευνα∙ 

   

  (γ)  όταν η δημοσιοποίηση θα προξενούσε, στον βαθμό που είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα ΑΠΙ ή φυσικά πρόσωπα. 

  

      (7) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί σε ανώνυμη βάση απόφασή της με την 
οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή λαμβάνεται μέτρο, δύναται να αναβάλει τη δημοσιοποίηση των 
σχετικών δεδομένων. 

  

      (8) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί κάθε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση 
επιβολής διοικητικής κύρωσης ή λήψης μέτρου. 

  

      (9) Κάθε δημοσιοποίηση που αναφέρεται στα εδάφια (2) έως (7) διατηρείται στον επίσημο ιστότοπο 
της Κεντρικής Τράπεζας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της και 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσιοποίηση διατηρούνται στον 
επίσημο ιστότοπο μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/879 και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο.  

  

      (10) Η περίοδος διατήρησης της δημοσιοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (9) καθορίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες παραγραφής που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο και σε 
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 

  

      (11) Η  Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την EΑΤ σχετικά με οποιεσδήποτε επιβαλλόμενες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα που λαμβάνονται  δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, της άσκησης προσφυγής σύμφωνα με το 
άρθρο 79, καθώς και της έκβασης επί της προσφυγής.  

  

      (12) Η  Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει πληροφορίες και λεπτομέρειες όσον αφορά την τελική 
απόφασή της για κάθε επιβαλλόμενη διοικητική κύρωση ή μέτρο που λαμβάνεται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα υποβάλλει στην ΕΑΤ. 

  

Υποχρεώσεις 
συνεργασίας της 
Κεντρικής 
Τράπεζας. 

81.-(1) Χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης συνεργασίας της Κεντρικής Τράπεζας με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με άλλες αρμόδιες αρχές δυνάμει των διατάξεων του περί Εργασιών 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με την αρχή εξυγίανσης σε περίπτωση 
εξυγίανσης ΑΠΙ που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα. 

  

        (2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
που ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 18(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162. 

  

        (β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της Κεντρικής 
Τράπεζας ή/και αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή/και τις 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες ή/και με εναρμονιστική με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 νομοθεσία 
άλλου κράτους μέλους.   

  

        (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), η  Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί- 

  

          (α) τις αναγκαίες πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους η 
οποία έχει οριστεί σύμφωνα με το Άρθρο 18(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162∙ και 

   

  (β)  με δική της πρωτοβουλία, οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία στις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το Άρθρο 18(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/2162.  

  

      (4) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με την EΑΤ ή, κατά περίπτωση, με την ΕΑΚΑΑ. 

  

      (5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, εφόσον θα 
ήταν δυνατό να επηρεάσουν σημαντικά την αξιολόγηση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων σε άλλο 
κράτος μέλος. 

  

Δημοσίευση 
πληροφοριών 
από την Κεντρική 
Τράπεζα.  

82.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει στον επίσημο ιστότοπό της τις ακόλουθες πληροφορίες: 



 
 

 
 

   

  (α)  Τους νόμους, τις οδηγίες και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται ή 
εκδίδονται στη Δημοκρατία σε σχέση με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων∙ 

   

  (β)  κατάλογο πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα∙ 

   

  (γ)  το μητρώο καλυμμένων ομολόγων που νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα 
«Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο» και τον κατάλογο των καλυμμένων ομολόγων που 
νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο 
(Ανωτέρας Ποιότητας)», που τηρείται δυνάμει του άρθρου 52. 

  

      (2) Οι σύμφωνα με το εδάφιο (1) δημοσιευόμενες πληροφορίες- 

  

  (α) επαρκούν για την αξιόπιστη σύγκριση των προσεγγίσεων που υιοθετούνται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών∙ και 

   

  (β) επικαιροποιούνται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές. 

  

      (3) Η  Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στην EΑΤ σε ετήσια βάση τον κατάλογο πιστωτικών ιδρυμάτων 
που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το μητρώο των καλυμμένων ομολόγων που 
αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1). 

  

 ΜΕΡΟΣ VII 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

  

Σήμανση. 83.-(1) Το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο» ή/και η επίσημη μετάφρασή του σε επίσημη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται μόνο για καλυμμένα ομόλογα που πληρούν τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
οδηγιών. 

  

        (2)  Το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο (Ανωτέρας Ποιότητας)» ή/και η επίσημη 
μετάφρασή του σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται μόνο για καλυμμένα 
ομόλογα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
στις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών και πληρούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 129 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/201. 

  

        (3)  Απαγορεύεται η χρήση της φράσης «καλυμμένο ομόλογο», σε οποιαδήποτε γλώσσα ή/και 
γραμματική παραλλαγή, εκτός για καλυμμένο ομόλογο που συνάδει με τις απαιτήσεις του παρόντος 
Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών. 

  

Ποινικά 
αδικήματα. 

84.- (1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 39 και 78-  

  

          (i) πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα. ή/και 

   

  (ii) πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, 

   

 το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 83, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

        (2) Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά τα οριζόμενα στο 
εδάφιο (1), οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντής αυτού, ο οποίος 
εξουσιοδότησε ή εν γνώσει του επέτρεψε τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, είναι ένοχος για τη 
διάπραξη του αδικήματος. 

  

  
 

ΜΕΡΟΣ VIII 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Μεταβατικές 
διατάξεις.      

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

134(Ι) του 2019. 

 85.-(1)  Καλυμμένα ομόλογα τα οποία εκδόθηκαν πριν από την 8η Ιουλίου 2022 και πληρούν τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του περί των 
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ως o Νόμος ίσχυε κατά την 
ημερομηνία έκδοσής τους, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 16, των εδαφίων (3) και 
(4) του άρθρου 20 και των άρθρων 35, 36, 37 και 42, δύναται όμως να συνεχίσουν να αναφέρονται 
ως καλυμμένα ομόλογα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο έως τη λήξη τους. 



 
 

 
 

 

  

       (2) Η Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τη συμμόρφωση των καλυμμένων ομολόγων που έχουν 
εκδοθεί πριν από την 8η Ιουλίου 2022 με τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
Νόμου, όπως ο Νόμος ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, καθώς και με τις απαιτήσεις του 
παρόντος Νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1). 

  

       (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εφαρμόζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) σε συνεχείς εκδόσεις 
καλυμμένων ομολόγων για τις οποίες το άνοιγμα του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) 
πραγματοποιήθηκε πριν από την 8η Ιουλίου 2022 για έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την εν λόγω 
ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εκδόσεις συμμορφώνονται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

   

  (α)  Το καλυμμένο ομόλογο έχει ως ημερομηνία λήξης προγενέστερη της 8ης Ιουλίου 2027∙ 

   

  (β)  το συνολικό μέγεθος έκδοσης των συνεχών εκδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την 8η 
Ιουλίου 2022 δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του συνολικού μεγέθους έκδοσης των 
ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων κατά την εν λόγω ημερομηνία∙ 

   

  (γ)  το συνολικό μέγεθος έκδοσης του καλυμμένου ομολόγου στη λήξη δεν υπερβαίνει τα  έξι 
δισεκατομμύρια ευρώ (€6.000.000.000)∙ 

   

  (δ)  τα στοιχεία εξασφάλισης βρίσκονται στη Δημοκρατία, στις συνεχείς εκδόσεις καλυμμένων 
ομολόγων. 

   

Εξουσία  
Κεντρικής 
Τράπεζας  
για έκδοση 
οδηγιών.  

86.   Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες- 

  

  (α) για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση οδηγίας∙ 

   

  (β) για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

  

Τέλη.  87.  Η  Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της να επιβάλλει τέλη- 

  

  (α)  στα ΑΠΙ που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ∙ 

  

  (β)  στα εγκεκριμένα ΑΠΙ που αιτούνται την εγγραφή ομολόγου στο μητρώο καλυμμένων 
ομολόγων∙ και 

  

  (γ)  στα ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων για την εποπτεία και εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου. 

  

Αστική  
ευθύνη. 

88.  Πρόσωπο το οποίο είναι σύμβουλος ή λειτουργός ή αντιπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας 
δεν υπόκειται σε ευθύνη, σε περίπτωση άσκησης αγωγής, αίτησης, ή/και άλλου ένδικου βοηθήματος 
ή/και μέσου ή/και άλλης ένδικης ή εξώδικης διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των 
δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή 
τη πίστει ή/και είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειάς τους. 

  

Αποκάλυψη 
πληροφοριών  
σε εξουσιοδο- 
τημένους λήπτες. 

89.-(1) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει σε 
εξουσιοδοτημένο λήπτη πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες καλυμμένων ομολόγων, κατά τα 
οριζόμενα στο εδάφιο (2) ή σχετικά με στοιχείο κάλυψης, δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική ή ποινική 
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 
ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που απαγορεύει την αποκάλυψη σχετικών πληροφοριών ή 
οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης, σε σχέση με τέτοια αποκάλυψη, σε περίπτωση που η αποκάλυψη 
έχει γίνει καλή τη πίστει με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων του λήπτη δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 

  

      (2) Για στις σκοπούς του εδαφίου (1), ως εξουσιοδοτημένοι λήπτες ορίζονται- 

  

  (α)     η Κεντρική Τράπεζα∙ 

  



 
 

 
 

 

 

  (β)   ο  υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων, που διορίζεται σε σχέση με ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ 

  

  (γ)  ο ειδικός διαχειριστής, που διορίζεται σε σχέση με ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ 

  

  (δ)   αξιωματούχοι, εργοδοτούμενοι και αντιπρόσωποι οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
αναφέρεται στις παραγράφους (α) έως (γ)∙ 

  

  (ε)  αποκτών ΑΠΙ δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 74 ή/και 75∙ 

  

  (στ)    πρόσωπο  στο οποίο πρόκειται να αποκαλυφθούν πληροφορίες για σκοπούς ανάληψης 
εργασιών ή προτιθέμενης ανάληψης εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 74 ή/και 75, 
νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε εμπιστευτικότητα σε σχέση με τη λήψη 
πληροφοριών από το μεταβιβάζον ΑΠΙ. 

  

Αποστολή 
ειδοποιήσεων. 

90. Σε περίπτωση που απαιτείται ή δύναται να δοθεί ειδοποίηση σε πρόσωπο δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, η ειδοποίηση δύναται να δίδεται- 

  

  (α)  όταν το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται είναι φυσικό πρόσωπο, με διά χειρός 
παράδοση έναντι απόδειξης ή με αποστολή με συστημένη επιστολή στην τελευταία 
γνωστή διεύθυνση οικίας ή εργασίας του προσώπου∙ 

  

  (β)  όταν το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται είναι νομικό πρόσωπο- 

  

  (i)  με διά χειρός παράδοση έναντι απόδειξης, σε πρόσωπο το οποίο 
αντιπροσωπεύει ή εμφανίζεται να αντιπροσωπεύει το εν λόγω πρόσωπο∙ ή 

 

  (iii) με διά χειρός παράδοση έναντι απόδειξης στο εγγεγραμμένο γραφείο του 
προσώπου σε πρόσωπο που εργάζεται στο γραφείο αυτό∙ ή 

 

  (iii)  με αποστολή με συστημένη επιστολή στο εγγεγραμμένο γραφείο του 
προσώπου αυτού. 

  

Κατάργηση.   
130(I) του 2010. 

91.-(1) Ο περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμος καταργείται.  

  

 (2) Καλυμμένα ομόλογα που εκδόθηκαν από ΑΠΙ δυνάμει των διατάξεων του περί Καλυμμένων 
Αξιογράφων Νόμου υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.   

  

Συνέχιση της 
ισχύος οδηγιών 
και ατομικών 
διοικητικών 
πράξεων. 

92.  Οδηγίες και ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει 
του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν,  καταργηθούν ή 
ανακληθούν από την Κεντρική Τράπεζα.   

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου.  

93.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 8η Ιουλίου 2022.   

  

       (2) Τα εδάφια (10) και (13) του άρθρου 9, τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 11, τα εδάφια (3) και 
(4) του άρθρου 12, το εδάφιο (3) του άρθρου 13, το εδάφιο (2) του άρθρου 15, τα άρθρα 16 και 32, το 
εδάφιο (2)  του άρθρου 33, τα εδάφια (7), (9), (10) και (13) του άρθρου 35, το  εδάφιο (4) του άρθρου 
36, το εδάφιο (1) του άρθρου 37, το άρθρο 38, το εδάφιο (2) του άρθρου 42, το εδάφιο (3) του άρθρου 
62, το εδάφιο (1) του άρθρου 76, το εδάφιο (4) του άρθρου 78 και τα άρθρα 86 και 87 τίθενται σε ισχύ 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  


