
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 102(Ι)/2022 
Αρ. 4900,  8.7.2022                             

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 102(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς-  
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 173, 
12.6.2014,  
σ. 190. 
 
 
 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 22, 
22.1.2021,  
σ. 1. 
 

(α)  ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 13(4), 35(2) και (6), 40(2), 41(8), 42(2), 54(2), 60(2), 
63(2), 66(1), 67(1), 68(4), 69(1), 70(1), 71(1), 76(3), 82(1), 84(4) και 86(2) και (3) της πράξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 
2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και 
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και (ΕΕ) 
2015/2365 και των οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 
2017/1132»,  

  
 (β) εναρμόνισης με τα Άρθρα 12(4), 13(5) και (6) και 86(3) της αναφερόμενης στην παράγραφο 

(α) Οδηγίας, και  
  
 (γ)    αποτελεσματικής εφαρμογής του βασικού νόμου, 
  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
   22(Ι) του 2016 
   96(Ι) του 2021 
 158(Ι) του 2021. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμους του 2016 έως (Αρ. 2) του 
2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμοι 
του 2016 έως  2022. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αρίθμηση του κειμένου του εδαφίου (1) αυτού σε παράγραφο (α) και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

   
  «(β)   Η αρχή εξυγίανσης δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες, 

διατάγματα ή εγκυκλίους για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 
αριθ. 806/2014.»· 

    
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού ως τροποποιήθηκε 

σύμφωνα με τα πιο πάνω, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(1Α)(α) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η αρχή 

εξυγίανσης δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες, διατάγματα ή εγκυκλίους 
για την ακολουθία απομείωσης ή μετατροπής υποχρεώσεων στις περιπτώσεις 
πιστωτών με πολλαπλές υποχρεώσεις με την ίδια σειρά προτεραιότητας. 

   
  (β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), η αρχή εξυγίανσης καταρτίζει 

κανόνες, οι οποίοι κατ’ ελάχιστον- 
   

  
 
 
 

(i)  λαμβάνουν υπόψη την αρχή της μη επιδείνωσης της 
οικονομικής θέσης του πιστωτή κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 44Α, ως αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής μέτρων εξυγίανσης και ειδικότερα η αρχή 



 
 
 

 
51(Ι) του 2016 
41(Ι) του 2018 
22(Ι) του 2020 
74(Ι) του 2020 

119(Ι) του 2021. 

εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στις κανονικές διαδικασίες αφερεγ-
γυότητας, καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού της 
αποζημίωσης εγγυημένης κατάθεσης δυνάμει των 
διατάξεων του περί Συστήματος Εγγύησης των Κατά-
θέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
κανονισμών· και 

  (ii) συμβάλλουν στην καλύτερη επίτευξη των στόχων 
εξυγίανσης.»· και 

  
  (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «Οι εκδιδόμενες 

οδηγίες» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και εγκύκλιοι». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 11  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, 
αμέσως μετά τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «η οποία 
αξιολόγηση διεξάγεται, δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, ταυτόχρονα με την κατάρτιση 
και την ενημέρωση των σχεδίων εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 13  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

  
 «(4)(α) Η αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας, το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών και η Κεντρική 
Τράπεζα παρέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση 
και ενημέρωση σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης 
ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος ΙΙ. 

   
  (β) Το άρθρο 85 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία αναφορικά με την υποβολή πληροφοριών κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο (α).». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α)       Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) αυτού της λέξης και 

του σημείου «παράγραφος (β)» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη και το σημείο 
«παράγραφος (γ)»·  

   
  (β)       με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (6) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010, 
σ. 12. 
L 314, 
5.12.2019, 
σ.1.  
 

«(δ) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 13, παράγραφος 9, 
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εάν, κατά το τέλος της 
τετράμηνης περιόδου, αρχή εξυγίανσης κράτους 
μέλους έχει παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ, 
σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (EE) 
αριθ. 1093/2010, η αρχή εξυγίανσης αναβάλλει την 
απόφασή της και αναμένει την απόφαση που η 
ΕΑΤ δυνατόν να λάβει σύμφωνα με το Άρθρο 19, 
παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, λαμβάνει 
δε την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της 
ΕΑΤ και η περίοδος των τεσσάρων (4) μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού, κατά την 
έννοια του εν λόγω Κανονισμού: 

    
      Νοείται ότι, η αρχή εξυγίανσης δεν παραπέμπει 

τέτοιο ζήτημα στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής 
απόφασης και ότι ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ 
εντός ενός μηνός, η αρχή εξυγίανσης εφαρμόζει την 
απόφασή της.»· και 

 



  (γ)       με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (7) αυτού, με την 
ακόλουθη παράγραφο: 

    
   «(β) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 13, παράγραφος 9, της Οδηγίας 

2014/59/ΕΕ, η αρχή εξυγίανσης δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην 
ΕΑΤ κατά το τέλος της τετράμηνης περιόδου, σύμφωνα με το Άρθρο 19 
του Κανονισμού (EE) αριθ. 1093/2010 και η περίοδος τεσσάρων (4) 
μηνών θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
Κανονισμού: 

    
          Νοείται ότι, η αρχή εξυγίανσης δεν παραπέμπει τέτοιο ζήτημα στην 

ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής 
απόφασης και ότι ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός, η αρχή 
εξυγίανσης εφαρμόζει τις αποφάσεις της αρχής εξυγίανσης κράτους 
μέλους της θυγατρικής.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
  (α)       Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 
    
   «(β) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 13, παράγραφος 9, της Οδηγίας 

2014/59/ΕΕ, η αρχή εξυγίανσης δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην 
ΕΑΤ κατά το τέλος της τετράμηνης περιόδου, σύμφωνα με το Άρθρο 19 
του Κανονισμού (EE) αριθ. 1093/2010 και η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
Κανονισμού:  

    
           Νοείται ότι, η αρχή εξυγίανσης δεν παραπέμπει τέτοιο ζήτημα στην 

ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής 
απόφασης και ότι ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός, η αρχή 
εξυγίανσης εφαρμόζει την απόφαση της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο 
ομίλου.»· 

   
  (β)       με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (7) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 
    
   «(δ)  Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 13, παράγραφος 9, της Οδηγίας 

2014/59/ΕΕ, εάν, κατά το τέλος της τετράμηνης περιόδου, αρχή 
εξυγίανσης κράτους μέλους έχει παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ, 
σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1093/2010, η αρχή 
εξυγίανσης αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την απόφαση που 
η ΕΑΤ δυνατόν να λάβει σύμφωνα με το Άρθρο 19, παράγραφος 3 του 
εν λόγω Κανονισμού, λαμβάνει δε την απόφασή της σύμφωνα με την 
απόφαση της ΕΑΤ και η περίοδος τεσσάρων (4) μηνών θεωρείται ως 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού:  

    
            Νοείται ότι, η αρχή εξυγίανσης δεν παραπέμπει τέτοιο ζήτημα στην 

ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής 
απόφασης και ότι ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός, η αρχή 
εξυγίανσης εφαρμόζει την απόφασή της.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 34  
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της 
παραγράφου (β). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 46  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

   
  (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) αυτού της φράσης 

«κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρχή εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), με τη 
φράση «υπό τον έλεγχο της αρχής εξυγίανσης»· και 



   
  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο: 
   
  «(β) Η θητεία του δύναται να ανανεωθεί κατ’ εξαίρεση, εφόσον η αρχή 

εξυγίανσης αποφανθεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για 
το διορισμό ειδικού διαχειριστή.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 48  
του βασικού 
νόμου. 

9.   Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της άνω και κάτω τελείας (ένατη γραμμή) με το 
σημείο της τελείας και με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτής. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 50  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγρά-
φου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

  
 «(i) ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένου 

του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, 
και ελέγχεται από την αρχή εξυγίανσης·». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 51  
του βασικού 
νόμου. 

11. Το εδάφιο (8) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της φράσης «στις παραγράφους (γ) 

και (ε)» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «στις παραγράφους (γ) ή (δ)»· και 
   
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της φράσης «στο Ταμείο 

Εξυγίανσης» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «στους μετόχους». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 52  
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

  
 «(α)  ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές, περιλαμβα-

νομένου και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 
Άλλων Ιδρυμάτων και ελέγχεται από την αρχή εξυγίανσης·». 

  
Τροποποίηση 
τίτλου του 
βασικού  
νόμου. 

13. Ο  βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση, αμέσως μετά το άρθρο 54 αυτού, 
του τίτλου «Τμήμα 3 - Εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα», με τον τίτλο «Τμήμα 2 - 
Εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα».  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 63  
του βασικού 
νόμου. 

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της λέξης «ομίλου» (δεύτερη γραμμή), 

με τη φράση «ή οντότητας, που αναφέρεται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 3»· και  

   
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της φράσης «του μέτρου μεταβίβασης 

περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε μεταβατικό ίδρυμα» (πρώτη 
και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 65  
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην 
υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «με την επιφύλαξη του 
άρθρου 4(3)» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «χωρίς επηρεασμό του άρθρου 4(2)».  

 
 
 

 
 
 
 



Τροποποίηση  
του άρθρου 68  
του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 
της φράσης «Μεταβίβαση από αρχή εξυγίανσης κράτους μέλους μετοχών, άλλων μέσων 
ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων στη Δημοκρατία ή που 
υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας από εκείνο της αρχής εξυγίανσης, θεωρείται καθ’ όλα 
έγκυρη πράξη» (πρώτη έως τρίτη γραμμή), με τη φράση «Όταν μια διενεργούμενη από αρχή 
εξυγίανσης κράτους μέλους μεταβίβαση μετοχών, άλλων μέσων ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων, 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη 
Δημοκρατία ή δικαιώματα ή υποχρεώσεις που υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας, η εν λόγω 
μεταβίβαση θεωρείται καθόλα έγκυρη πράξη, παράγει έννομα αποτελέσματα». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 69  
του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «παραγάγει» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «παράξει». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 70  
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού 
της λέξης και του σημείου «εδάφιο (2)» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη και το σημείο «εδάφιο (3)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 71  
του βασικού 
νόμου. 

19. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 
της φράσης «άρθρο 84(4)» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «άρθρο 84(3)». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 72  
του βασικού 
νόμου. 

20. Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 
της λέξης και του σημείου «άρθρο 84(4)» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη και το σημείο «άρθρο 
84(3)». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 73  
του βασικού 
νόμου. 

21. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 
της λέξης και του σημείου «άρθρο 84(4)» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη και το σημείο «άρθρο 84(3)». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 76  
του βασικού 
νόμου. 

22. Το άρθρο 76 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) 
του εδαφίου (1) αυτού της λέξης και του σημείου «άρθρου 76» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη και το 
σημείο  «άρθρου 38». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 78  
του βασικού 
νόμου. 

23. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «κράτους μέλους», με τη φράση «κράτους μέλους ή τρίτης 
χώρας». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 83  
του βασικού 
νόμου. 

24. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 
της παραγράφου (α), με την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(α)  Με δική της πρωτοβουλία ή μόλις λάβει κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το 
Άρθρο 81, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43, αντίστοιχα, κατά πόσο πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για να αναληφθεί ή όχι δράση εξυγίανσης και λαμβάνει την απόφαση για 
ανάληψη ή όχι δράσης εξυγίανσης.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 85  
του βασικού  
νόμου. 

25. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

  «(β) στην αρχή εξυγίανσης, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων και των εμπειρογνωμόνων 
της, να ανταλλάσσει πληροφορίες με- 

   
   (i) τις αρμόδιες αρχές· 

 
   (ii) τον Υπουργό· 

 
   (iii) το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 

Ιδρυμάτων· 



 
   (iv) το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών· 

 
   (v) την Κεντρική Τράπεζα υπό την ιδιότητά της ως κεντρική τράπεζα· 

 
   (vi) την αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας· 

 
   (vii) τις αρχές εξυγίανσης κρατών μελών· 

 
   (viii) τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών· 

 
   (ix) τα αρμόδια υπουργεία κρατών μελών· 

 
   (x) τις κεντρικές τράπεζες κρατών μελών· 

 
   (xi) τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων κρατών μελών· 

 
   (xii) τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών κρατών μελών· 

 
   (xiii) τις αρχές αρμόδιες για τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας σε κράτη μέλη· 

 
   (xiv) τις αρχές αρμόδιες για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στα κράτη μέλη μέσω κανόνων μακροπροληπτικού χαρακτήρα· 
 

   (xv) τους ελεγκτές για τη διεξαγωγή υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 
ενοποιημένων καταστάσεων· 

 
   (xvi) την ΕΑΤ· 

 
   (xvii) με την επιφύλαξη του άρθρου 102, σχετικές αρχές τρίτων χωρών· ή 

 
   (xviii) υπό την προϋπόθεση αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, με δυνητικό 

αγοραστή με σκοπό το σχεδιασμό ή την εκτέλεση δράσης εξυγίανσης.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 87  
του βασικού 
νόμου. 

26. Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

    (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

   
  «(β)  η διαδικασία αναστέλλεται- 
   
   (i) μέχρι η αρχή εξυγίανσης  να ειδοποιήσει την αρμόδια αρχή και το δικαστήριο ότι 

δεν πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα  εξυγίανσης σε σχέση με το εν λόγω 
ίδρυμα· ή 

 
   (ii) όταν παρέλθει περίοδος επτά (7) ημερών, αρχομένη από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της αίτησης στην αρμόδια αρχή και στην αρχή εξυγίανσης.»· και 
   
    (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   
  «(3)  Χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε περιορισμού στην αναγκαστική εκτέλεση 

συμφωνιών παροχής ασφάλειας που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72, η αρχή εξυγίανσης δύναται, εάν κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των μέτρων και των εξουσιών εξυγίανσης, να ζητά από το δικαστήριο να 
αναστείλει την έκδοση αποφάσεων, για κατάλληλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο στόχο, επί δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών στις οποίες είναι ή 
καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 88  
του βασικού  
νόμου. 

27. Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 
της φράσης «Με την επιφύλαξη του άρθρου 72» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Χωρίς επηρεασμό 
του άρθρου 87(3)». 

 


