
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.)  

ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ  (ΑΡ.4) ΤΟΥ 2003 
----------------- 

Κανονισµοί δυνάµει των άρθρων 53(3), 55(4), 56(3) και 72 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Συνοπτικός τίτλος 
2. Ερµηνεία  

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 

3.  Σκοπός του Ταµείου 
4.  Συµµετοχή στο Ταµείο Τραπεζών 
5.  Συµµετοχή στο Ταµείο Τράπεζας που δεν εδρεύει στην ∆ηµοκρατία 
6.  Αποχώρηση µέλους 
7.  Καλυπτόµενοι πελάτες 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 

8. Κεφάλαιο και περιουσία του Ταµείου  
9. Επιστροφή αξίας µερίδας µέλους  
10. Πόροι του Ταµείου 
11. Αρχική εισφορά µελών  
12. Τακτική ετήσια εισφορά µελών    
13. Έκτακτη συµπληρωµατική εισφορά µελών 
14. Παύση υποχρέωσης καταβολής εισφοράς µελών  
15.  Αρχική και ετήσια τακτική εισφορά νέων µελών και ειδική εισφορά 

παλαιών µελών 
16. ∆ανεισµός  
17.  Ασφαλιστική κάλυψη  

 
ΜΕΡΟΣ IV 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
 

18. Ενηµέρωση επενδυτών  
19. ∆ιάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων από τα µέλη του Ταµείου 
20. Απαγόρευση διαφήµισης 
21. Ενηµέρωση στους πελάτες από Τράπεζες που δεν συµµετέχουν στο 

Ταµείο 
 

ΜΕΡΟΣ V 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
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22. Αδυναµία µέλους του Ταµείου να εκπληρώσει υποχρεώσεις  του 
έναντι επενδυτών 

23. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της διαδικασίας  καταβολής 
αποζηµίωσης από το Ταµείο. 

24. ∆ιαδικασία πρόσκλησης καλυπτοµένων πελατών προς  υποβολή 
αιτήσεων 

25. ∆ιακοπή προθεσµίας υποβολής αιτήσεων  
26. Περιεχόµενο υποβαλλόµενων στο Ταµείο αιτήσεων αποζηµίωσης  
27. ∆ιαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλοµένων 

απαιτήσεων αποζηµίωσης  
28. Απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής  επί των υποβληθεισών 

αιτήσεων  
29. Αναζήτηση αδικαιολογήτως καταβληθείσας αποζηµίωσης  
30. Καθορισµός ύψους καταβλητέας αποζηµίωσης  
31. Συνδικαιούχοι κοινού λογαριασµού   
32. Αποτίµηση της αξίας των απαιτήσεων καλυπτοµένων πελατών  
33. Προθεσµία και διαδικασία καταβολής αποζηµίωσης 
34. Αποτελέσµατα καταβολής αποζηµίωσης   

 
ΜΕΡΟΣ VI 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
  35. ∆ιοίκηση του Ταµείου 

 36. Σύνθεση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
37. Συγκρότηση σε σώµα της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
38. Σύγκληση συνεδριάσεων της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
39. Αντικατάσταση µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής λόγω 

αδικαιολόγητης απουσίας 
40. Απαρτία και λήψη αποφάσεων της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
41. Αµοιβή της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής  
42. Παύση µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
43. Αναπλήρωση εκλιπόντων και παραιτηθέντων µελών 
44. Ευθύνη µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
45. Ερµηνευτική διάταξη  

 
ΜΕΡΟΣ VII 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 

 
46. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
47. Απαρτία  
48. Λήψη αποφάσεων 
49. Οικονοµικό έτος του Ταµείου 
50. Τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης και των ετήσιων 

λογαριασµών του Ταµείου 
51. Ετήσιοι λογαριασµοί 
52. Επενδυτική πολιτική του Ταµείου-τοποθέτηση διαθεσίµων 
53. Έκτακτος έλεγχος του Ταµείου  
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ΜΕΡΟΣ VIII 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
 

54. Επιβολή κυρώσεων από την  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
55. Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων µέλους έναντι του Ταµείου 
56. ∆ιαγραφή µέλους 
57. Αναστολή και ανάκληση άδειας λειτουργίας 
58. Ανάκτηση ιδιότητας µέλους του Ταµείου 

 
ΜΕΡΟΣ IX 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

59. Έναρξη λειτουργίας του Ταµείου 
60. Συµµετοχή υφισταµένων Τραπεζών στο Ταµείο 
61. Έναρξη ισχύος 
 
 

  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιλέξιµα κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά µέσα 
πελατών 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μη καλυπτόµενοι πελάτες 
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Προϋποθέσεις επιστροφής χρηµατικών ποσών στα 
µέλη του Ταµείου  
 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

----------------- 
Κανονισµοί δυνάµει των άρθρων 53 (3), 55 (4), 56 (3) και 72 

 
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο -  
«Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης 
Μαρτίου, 1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών» (ΕΕ L084 
της 26ης Μαρτίου, 1997, σ.0022), 
 
Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τo εδάφιo
(3)  του άρθρου 53, το εδάφιο (4) του άρθρου 55 το εδάφιο (3) του άρθρου 56, 
το εδάφιο (3) του άρθρου 58 και το άρθρο 72 των περί των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόµων του 2002 έως (Αρ.4) του 
2003, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς που καταρτίστηκαν από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και υποβλήθηκαν σ’ αυτό προς έγκριση µέσω 
του Υπουργού Οικονοµικών. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ταµείου Αποζηµίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών  
Κανονισµοί του 2004.  
 

Ερµηνεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. (1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά 
από το κείµενο – 
 
“αιτητής” σηµαίνει τον επενδυτή-πελάτη µέλους του Ταµείου που 
υποβάλει προς το Ταµείο αίτηση καταβολής αποζηµίωσης, κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο Μέρος V,  
 
«διαδικασία εκκαθάρισης» σηµαίνει τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά 
τα οριζόµενα στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόµου , και 
περιλαµβάνει κάθε συλλογικό µέτρο διέπει τη λειτουργία του µέλους 
του Ταµείου και συνεπάγεται την απαγόρευση ή τον περιορισµό της 
εξουσίας διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του µέλους του Ταµείου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«∆ιαχειριστική Επιτροπή» σηµαίνει την ∆ιαχειριστική Επιτροπή του 
Ταµείου, κατά τα οριζόµενα στο Μέρος VI . 
 
“επαγγελµατίας επενδυτής” σηµαίνει τα πρόσωπα που ορίζονται στο 
∆εύτερο Παράρτηµα. 
 
“επενδυτής” σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή την στερούµενη 
νοµικής προσωπικότητας ένωση προσώπων ή οµάδα περιουσίας που 
είναι πελάτες µέλους του Ταµείου.  
 
“καλυπτόµενη υπηρεσία” σηµαίνει τις διαλαµβανόµενες στο Μέρος Ι 
του Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου επενδυτικές υπηρεσίες καθώς  
και τη διαλαµβανόµενη στην παράγραφο (1) του Μέρους ΙΙΙ του ιδίου 
Παραρτήµατος παρεπόµενη υπηρεσία, 
 
“καλυπτόµενος πελάτης” σηµαίνει τον πελάτη µέλους του Ταµείου, ο 
οποίος καλύπτεται από αυτό για απαιτήσεις του κατά µέλους του 
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∆εύτερο 
Παράρτηµα 
 
 
 
145(Ι) του 2002 
214(Ι) του 2002 

6(Ι) του 2003 
86(Ι) του 2003 

194(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταµείου, οι οποίες  απορρέουν από τις παρεχόµενες από το µέλος του 
Ταµείου καλυπτόµενες  υπηρεσίες, 
 
 
“µέλος του Ταµείου” σηµαίνει τράπεζα που συµµετέχει στο Ταµείο. 
 
“µη επαγγελµατίας επενδυτής” σηµαίνει τον επενδυτή ο οποίος δεν 
είναι επαγγελµατίας, 
 
“µη καλυπτόµενος πελάτης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από το ∆εύτερο Παράρτηµα· 
 
“Νόµος” σηµαίνει τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόµους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2003, 
 
 
 
 
“Ταµείο” ή κατά ταυτόσηµη έννοια “Τ.Α.Ε. πελατών τραπεζών” 
σηµαίνει το Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών πελατών µελών του 
Ταµείου που ιδρύεται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 53 του 
Νόµου ως Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών πελατών τραπεζών. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων της παραγράφου (1), όροι που 
χρησιµοποιούνται στους παρόντες Κανονισµούς και δεν ερµηνεύονται 
διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόµο. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 
Σκοπός του 
Ταµείου. 

3. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους ΧΙ του Νόµου και των 
Κανονισµών 22 και 23, σκοπός του Ταµείου είναι η εξασφάλιση 
απαιτήσεων των καλυπτοµένων πελατών έναντι των µελών του 
Ταµείου µε την καταβολή αποζηµίωσης, εφόσον συντρέχει µία 
τουλάχιστον από τις  διαλαµβανόµενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 55 
του Νόµου προϋποθέσεις αποζηµίωσης. 
 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 του Νόµου, ι η 
αποζηµίωση από το Ταµείο των πελατών µελών του προϋποθέτει την 
ύπαρξη βάσιµης απαίτησης του πελάτη κατά του µέλους του Ταµείου, 
η οποία απορρέει από καλυπτόµενη υπηρεσία που παρέσχε το µέλος 
του Ταµείου προς τον εν λόγω πελάτη.  
 

Συµµετοχή στο 
Ταµείο τραπεζών 

4. (1) Η συµµετοχή στο  Ταµείο είναι υποχρεωτική για όλες τις 
τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένου υποκαταστήµατος τράπεζας το 
οποίο  λειτουργεί σε άλλη χώρα, οι οποίες έχουν έδρα την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, εκτός αν οποιαδήποτε τράπεζα ή οποιοδήποτε 
υποκατάστηµα εξαιρεθεί ονοµαστικά µε απόφαση της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής.  
 
(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού 60, ως προς τις  
τράπεζες οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των 
παρόντων Κανονισµών, οι  τράπεζες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση 
συµµετοχής στο Ταµείο προς απόκτηση της ιδιότητος του µέλους και 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για την κτήση της 
ιδιότητος αυτής εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη χορήγηση από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου της αδείας λειτουργίας τους, κατά 
τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 21 του Νόµου και σε κάθε περίπτωση 
οφείλουν να έχουν γίνει µέλη του πριν αρχίσουν να παρέχουν  
καλυπτόµενες υπηρεσίες 
 
(3) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των µελών του 
Ταµείου και τον δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας στο 
διαδίκτυο. 
 

  
Συµµετοχή στο 
Ταµείο Τράπεζας 
που δεν εδρεύει 
στην ∆ηµοκρατία. 
 
 
 
 
 

5.- (1) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 29(8) , 30(6) και 54 
του Νόµου, στο Ταµείο συµµετέχουν επίσης υποχρεωτικά τράπεζες 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και διατηρούν υποκατάστηµα στη 
∆ηµοκρατία ή παρέχουν διασυνοριακώς επενδυτικές ή και 
παρεπόµενες υπηρεσίες σ’ αυτήν, εφόσον στους καλυπτόµενους 
πελάτες τους στη ∆ηµοκρατία δεν παρέχεται κάλυψη τουλάχιστον 
ισοδύναµη προς την προβλεπόµενη από τους παρόντες 
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66(Ι) του 1997 
74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 
4(Ι) του 2004. 

 

Κανονισµούς: 
 
 
(2) Η συνδροµή της προϋπόθεσης της παραγράφου (1) κρίνεται από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήµατος στο πλαίσιο της διαδικασίας του εδαφίου (1) του άρθρου 4 
του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου. 
 
 
 
 
 

Αποχώρηση 
µέλους. 

6. -(1) Τηρουµένων των διατάξεων των Κανονισµών 55 και 56, σε 
περίπτωση που τράπεζα  µέλος του Ταµείου παύει  να παρέχει 
επενδυτικές υπηρεσίες, εφόσον αυτό παύει  να παρέχει επενδυτικές 
υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία, το εν λόγω µέλος δύναται να υποβάλει 
στο Ταµείο αίτηση για την αποχώρησή του και την απώλεια της 
ιδιότητάς του ως µέλους του. 
 

 (2) Το µέλος του Ταµείου κοινοποιεί  την κατά την παράγραφο (1) 
αίτηση στην  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 
 

 (3) Το Ταµείο εγκρίνει την αίτηση υπό την προϋπόθεση της 
σύµφωνης γνώµης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισµών. 
 

 (4) Απόφαση του Ταµείου για απώλεια από µέλος του Ταµείου της 
ιδιότητός του ως µέλους δηµοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον 
εφηµερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας. 
 

 (5) Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης του Ταµείου κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο (4), ενεργοποιείται η διαδικασία του 
Κανονισµού 9 για την επιστροφή της αξίας της µερίδας του µέλους: 
 

 Νοείται ότι,  η απώλεια της ιδιότητας του µέλους του Ταµείου δεν 
σηµαίνει απώλεια δικαιωµάτων πελατών για αποζηµίωση, εφόσον θα 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους 
παρόντες Κανονισµούς, ούτε παρακωλύει την έναρξη της διαδικασίας 
αποζηµίωσης καλυπτοµένων πελατών σύµφωνα µε το Μέρος V, και 
εξακολουθούν να εφαρµόζονται σχετικώς οι διατάξεις των παρόντων 
Κανονισµών, η δε τράπεζα, που χάνει την ιδιότητα του µέλους, 
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λογίζεται ως µέλος του Ταµείου για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, τηρουµένης της διατάξεως της παραγράφου (8) του 
Κανονισµού 9.  
  

Καλυπτόµενοι 
πελάτες.  

7. (1) Το Ταµείο καλύπτει τους πελάτες των µελών του, εξαιρουµένων 
των απαριθµουµένων στο ∆εύτερο Παράρτηµα. 
  

 
 
 
 
 
 
 

61(Ι) του 1996 
25(Ι) του 1997 
41(Ι) του 1998 

120(Ι) του 1990 
152(Ι) του 2000 
118(Ι) του 2003. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 55 του Νόµου, εφόσον 
εκκρεµεί ποινική διαδικασία κατά πελάτη-αιτητή για νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες πράξεις ή δραστηριότητες κατά τις διατάξεις 
των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από 
Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµων του 1996 έως 2003, το  
Ταµείο αναστέλλει την καταβολή της αποζηµίωσης έως ότου 
ολοκληρωθεί η υπόθεση.  
 
 
 

 
 ΜΕΡΟΣ III  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 
 

Κεφάλαιο και περιουσία 
του Ταµείου.  

8. -(1) Το ιδρυτικό κεφάλαιο του Ταµείου απαρτίζεται από τις 
αρχικές εισφορές των ιδρυτικών µελών του, όπως αυτές 
καθορίζονται στον  Κανονισµό 11: 
 
Νοείται ότι ως ιδρυτικά µέλη του Ταµείου λογίζονται όλες οι 
τράπεζες που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των 
παρόντων Κανονισµών, τηρουµένου του Κανονισµού 60, καθώς 
και άλλες τράπεζες που υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής σ’ αυτό 
εντός ενός µηνός από την έναρξη ισχύος των παρόντων 
Κανονισµών, εφόσον αυτές αποκτήσουν την ιδιότητα του µέλους 
του Ταµείου.  
 
(2) Το κεφάλαιο του Ταµείου αυξάνεται µε τις αρχικές εισφορές 
νέων µελών του, καθώς και µε τις τακτικές ετήσιες και τις 
έκτακτες συµπληρωµατικές εισφορές των εκάστοτε µελών του. 
 
(3) Το κεφάλαιο του Ταµείου αποτελείται από τις ατοµικές 
µερίδες των µελών του, που αντιστοιχούν στο ποσοστό 
συµµετοχής του κάθε µέλους στο καθαρό ενεργητικό του 
Ταµείου, νοουµένου ότι κάθε µέλος έχει µία ατοµική µερίδα: 
 
Νοείται ότι, για λόγους διευκόλυνσης του λογιστικού 
προσδιορισµού της αξίας των ατοµικών µερίδων, το ενεργητικό 
του Ταµείου δύναται να υποδιαιρείται σε ισάξια µερίδια ή 
κλάσµατα µεριδίου, από τα οποία συγκροτούνται οι ατοµικές 
µερίδες των µελών του Ταµείου. 
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(4) Επί νέων εισφορών, για τον υπολογισµό της αξίας της 
ατοµικής µερίδας του κάθε µέλους, η αξία του Ταµείου 
υπολογίζεται µε βάση το καθαρό ενεργητικό του κατά το αµέσως 
προηγούµενο κλείσιµο του ισολογισµού του ή κατά την αµέσως 
προηγούµενη επίσηµη αποτίµηση του καθαρού ενεργητικού, 
που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των µελών του 
Ταµείου που αποφασίζει σύµφωνα µε τον Κανονισµό 48: 
 
Νοείται ότι για τον υπολογισµό της αξίας της ατοµικής µερίδας 
του κάθε µέλους του Ταµείου δεν λαµβάνεται υπόψη η αξία του 
σταθερού αποθεµατικού, όπως αυτό διαµορφώνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο (2) του Κανονισµού 10 . 
 

 (5) Η περιουσία του Ταµείου και οι ατοµικές µερίδες των µελών 
του δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο κατάσχεσης από 
πιστωτές µελών του Ταµείου.  
 
Νοείται ότι κατάσχεση των ατοµικών µερίδων επιτρέπεται µόνον 
όταν αυτές καταστούν ελεύθερες προς απόδοση στα µέλη του 
Ταµείου. 

  
Επιστροφή αξίας 
µερίδας µέλους. 

9. -(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 54 του Νόµου, 
σε  περίπτωση που µέλος του Ταµείου απολέσει για 
οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του µέλους, καταβάλλεται σ’ 
αυτό, σε µετρητά, η αξία της µερίδας του µε την αποτίµηση που 
ισχύει κατά το χρόνο της απώλειας της ιδιότητάς του αυτής: 
 
Νοείται ότι ως ηµεροµηνία απώλειας της ιδιότητας του µέλους 
θεωρείται η ηµεροµηνία της δηµοσιοποίησης της διαγραφής του 
µέλους κατά τα οριζόµενα στην  παράγραφο (3) του Κανονισµού 
56. 
 

 (2) Η καταβολή της αξίας της µερίδας του µέλους γίνεται τον 
πρώτο ηµερολογιακό µήνα µετά την πάροδο ενός  έτους από 
την απώλεια της ιδιότητος του µέλους. 

  
 (3) Συµψηφίζονται µε την απαίτηση του µέλους προς καταβολή 

της επιστρεπτέας αξίας της µερίδας του µέλους - 
 

(α) οι αποζηµιώσεις που έχει καταβάλει το Ταµείο σε 
καλυπτόµενους πελάτες του µέλους και 

 
(β) οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις έχει το Ταµείο κατά του 

µέλους, συµπεριλαµβανοµένων  οφειλόµενων εισφορών 
του µέλους προς το Ταµείο ή άλλων χρηµατικών ποσών 
που έχει καταβάλει ή θα καταβάλει το Ταµείο σε 
εκπλήρωση υποχρεώσεων του µέλους: 

 
Νοείται ότι για τον υπολογισµό του καταβλητέου στο µέλος 
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ποσού, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, 
συνυπολογίζονται και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε 
καλυπτόµενους πελάτες του µέλους και µετά την απώλεια της 
ιδιότητάς του αυτής, νοουµένου ότι οι αποζηµιώσεις αυτές 
αφορούν απαιτήσεις από καλυπτόµενες υπηρεσίες που είχαν 
παρασχεθεί την περίοδο κατά την οποία αυτό είχε την ιδιότητα 
του µέλους. 
 

 (4) Ο συµψηφισµός κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (3) 
ισχύει ακόµη και έχει ξεκινήσει κατά του µέλους  οποιαδήποτε 
διαδικασία εκκαθάρισης.   
 
 
 

 (5) Το Ταµείο δύναται να αποφασίσει την καταβολή στο µέλος 
του της αξίας της µερίδας του ή µέρους αυτής και πριν από την 
πάροδο ενός έτους από την απώλεια της ιδιότητος του µέλους, 
εφόσον κατά την κρίση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής δεν θα 
προκύψουν απαιτήσεις του Ταµείου κατά του µέλους, πριν από  
το χρόνο της προβλεπόµενης καταβολής κατά την παράγραφο 
(2).   
 

 (6) Το Ταµείο δύναται να εξαρτήσει την  κατά την παράγραφο (5) 
καταβολή και από την προσκοµιδή από το µέλος τραπεζικής 
εγγυητικής επιστολής ή άλλης αποδεκτής  από το Ταµείο 
εγγύησης, η οποία διασφαλίζει την καταβολή στο Ταµείο του 
ποσού που κατεβλήθη στο µέλος πριν από την προβλεπόµενη 
στην παράγραφο (2) ηµεροµηνία.   
 

 (7) (α) Το Ταµείο παρακρατεί τα ποσά που αντιστοιχούν στο 
ύψος απαιτήσεων που δύναται να προκύψουν από- 
             (ι) αίτηση αποζηµίωσης που υποβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια του έτους µετά την απώλεια της ιδιότητας του µέλους 
            (ιι) αίτηση αποζηµίωσης που υποβλήθηκε πριν από την 
απώλεια της ιδιότητας του µέλους.  
 
(β) Τα ποσά αυτά παρακρατούνται µέχρις ότου κριθεί 
τελεσιδίκως η υπόθεση και, αναλόγως της έκβασης, το Ταµείο τα 
αποδίδει είτε στους δικαιούχους αιτητές είτε στο  µέλος του 
Ταµείου που απώλεσε την ιδιότητά του.  
 
(γ) Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) τα  
παρακρατούµενα ποσά λογίζονται συµψηφισθέντα µε την 
απαίτηση του µέλους προς απόδοση της αξίας της ατοµικής του 
µερίδας, υπό την αίρεση της έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης που αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται σχετική 
υποχρέωση του µέλους του Ταµείου έναντι των αναφερόµενων 
στην παράγραφο (1) πελατών.  

  



 11

 (8) Το Ταµείο δεν αποζηµιώνει καλυπτόµενους πελάτες που 
υποβάλλουν σ’ αυτό αίτηση αποζηµίωσης, για απαιτήσεις τους 
κατά τράπεζας που διετέλεσε µέλος του Ταµείου ως προς 
καλυπτόµενες υπηρεσίες, µετά πάροδο ενός έτους από την 
απώλεια από την τράπεζα της ιδιότητας του µέλους του Ταµείου.
 

Πόροι του Ταµείου. 10. -(1) Οι πόροι του Ταµείου συνίστανται σε– 
 
(α) αρχικές, τακτικές ετήσιες και έκτακτες συµπληρωµατικές 
εισφορές των µελών, που επιβάλλει η ∆ιαχειριστική Επιτροπή 
κατά τα διαλαµβανόµενα τους παρόντες Κανονισµούς, 
 
(β) έσοδα από επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων του 
Ταµείου, όπως ειδικότερα ορίζει ο Κανονισµός 52, 
 
(γ) δωρεές ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα 
 
 
 
(2) Το µέρος του ενεργητικού του Ταµείου που προέρχεται από 
τις πηγές της παραγράφου (γ) της παραγράφου (1) δηµιουργεί 
το σταθερό αποθεµατικό του Ταµείου που δεν επαυξάνει τις 
εισφορές κάθε µέλους ούτε συνυπολογίζεται στις µερίδες του 
κάθε µέλους. 
 
(3) Οι εισφορές των µελών του Ταµείου καταβάλλονται σε 
λογαριασµό του Ταµείου που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου. Μέσω αυτού του λογαριασµού διεκπεραιώνονται 
όλες οι πράξεις που αφορούν εισπράξεις και πληρωµές που 
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Ταµείου και την επίτευξη 
του σκοπού του. 
 

Αρχική εισφορά µελών. 11 - (1) Για να αποκτηθεί η ιδιότητα του µέλους του Ταµείου, τα 
υποψήφια µέλη υποχρεούνται σε καταβολή αρχικής εισφοράς 
κατά τα οριζόµενα στις  παραγράφους (2) και (3). 
 
(2) Το ύψος της αρχικής εισφοράς κάθε µέλους, η οποία 
καταβάλλεται εφάπαξ τοις µετρητοίς, ορίζεται, ανά καλυπτόµενη 
υπηρεσία που το µέλος του Ταµείου δικαιούται να παρέχει, - 
 
(α) Σε δέκα τρεις χιλιάδες Λίρες Κύπρου ( ΛΚ13.000) για την 
επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (1)  του Μέρους Ι του 
Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου: 
 
Νοείται ότι  εφόσον µέλος παρέχει µόνον την επενδυτική 
υπηρεσία της υποπαραγράφου (i)  της παραγράφου (1) του 
Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου, τότε το 
καταβλητέο στο Ταµείο ποσό ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες Λίρες 
Κύπρου (ΛΚ 8.000 ). 



 12

 
(β) Σε δέκα χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ10.000) για την 
επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (2) του Μέρους Ι του 
Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου. 
 
(γ) Σε δέκα πέντε χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ15.000) για την 
επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (3) του Μέρους Ι του 
Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου. 
 
(δ) Σε δέκα χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ10.000) για την 
επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (4) του Μέρους Ι του 
Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου. 
 
(ε) Σε δώδεκα χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ12.000) για την 
παρεπόµενη  υπηρεσία της παραγράφου (1) του Μέρους ΙΙΙ του 
Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου. 
 
  
 
Νοείται ότι η εισφορά τράπεζας που είναι ιδρυτικό µέλος του 
Ταµείου φέρεται προς δηµιουργία του ιδρυτικού κεφαλαίου του, 
όπως αυτό προσδιορίζεται στον Κανονισµό 8. 
 

 (3) Η ιδιότητα του µέλους του Ταµείου δεν αποκτάται πριν από 
την ολοσχερή καταβολή της αρχικής εισφοράς του σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό. 

  
 

Τακτική ετήσια εισφορά 
µελών. 

12. -(1) Η τακτική ετήσια εισφορά κάθε µέλους του Ταµείου, 
ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι ένα τοις χιλίοις (1 ‰) των 
επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων των 
πελατών του µέλους, όπως αυτά ορίζονται στο Πρώτο 
Παράρτηµα, και καταβάλλεται µεταξύ 16ης και 31ης Μαρτίου κάθε 
έτους, υπολογιζόµενη επί των επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων του αµέσως προηγούµενου έτους. 
 
(2) Το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε µέλους προσδιορίζεται 
µε Απόφαση του Ταµείου βάσει του ποσοστού της παραγράφου 
(1), τηρουµένων όσων ορίζονται στον Κανονισµό 13, και 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που του δίδει κάθε µέλος µέχρι 31ης 
Ιανουαρίου κάθε έτους για τα επιλέξιµα κεφάλαια και 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
 
(3) Η απόφαση κατά την παράγραφο (2) ανακοινώνεται στα 
µέλη του Ταµείου το αργότερο µέχρι την τελευταία ηµέρα του 
Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
 
(4)  Το Ταµείο µε την απόφαση, κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο (2) δύναται να επιτρέπει όπως, αντί της καταβολής 
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µετρητών, το µέλος του Ταµείου προσκοµίζει στο Ταµείο 
τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση και άνευ όρων 
υπέρ αυτού, το ακριβές περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται µε 
την απόφαση της παραγράφου (2): 
 
Νοείται ότι η ρύθµιση αυτή είναι κάθε χρόνο ενιαία για όλα τα 
µέλη του Ταµείου. 
 
(5)  Το Ταµείο έχει ελεύθερη πρόσβαση στα λογιστικά στοιχεία 
κάθε µέλους του Ταµείου, καθώς και στα βιβλία που αυτό τηρεί 
σύµφωνα µε την ισχύουσα στη ∆ηµοκρατία νοµοθεσία προς 
έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που του παρέχονται από τα 
µέλη του, συνεργάζεται δε προς το σκοπό αυτό µε την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. 
 

  
 

Παύση υποχρέωσης 
καταβολής ετήσιας  
τακτικής εισφοράς 
µελών. 

13. -(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ατοµική µερίδα 
µέλους του Ταµείου, όπως αυτή αποτιµάται στο τέλος 
κάθε ηµερολογιακού έτους,  υπερβεί το ποσοστό του 
ηµίσεως επί τοις εκατό (0,5%) του αθροίσµατος των 
κατά το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό έτος 
επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 
του µέλους, το εν λόγω µέλος δεν υποχρεούται σε 
καταβολή ετήσιας τακτικής εισφοράς που θα οδηγούσε 
σε αύξηση της ατοµικής του µερίδας πέραν του ποσού 
αυτού ή, κατά περίπτωση, υποχρεούται σε καταβολή 
περιορισµένης εισφοράς: 
 
Νοείται ότι για τον υπολογισµό του παραπάνω ορίου 
λαµβάνεται υπόψη και η καταβλητέα το έτος εκείνο 
ετήσια τακτική εισφορά: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι για τον υπολογισµό του 
καταβλητέου από κάθε µέλος του Ταµείου ποσού 
συνυπολογίζονται και οι τραπεζικές εγγυητικές 
επιστολές της παραγράφου (4) του Κανονισµού 12. 
 
(2) Με τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 
(3), το Ταµείο δύναται, να περιορίσει την υποχρέωση 
καταβολής ετήσιας τακτικής εισφοράς για µέλη του, των 
οποίων η ατοµική µερίδα ανέρχεται σε ποσοστό 
κατώτερο του οριζοµένου στην παράγραφο (1) του 
Κανονισµού 12, εφόσον επιτευχθεί ασφαλιστική κάλυψη 
του Ταµείου ή των µελών του, που διασφαλίζει 
ασφαλιστική αποζηµίωση ίση τουλάχιστον µε το ποσό 
που απαιτείται για τη συµπλήρωση, σε σχέση µε το 
υφιστάµενο εκάστοτε ενεργητικό του Ταµείου, του 
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ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συνόλου 
των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών 
µέσων όλων των µελών του Ταµείου του αµέσως 
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται ειδικότερα στο Πρώτο Παράρτηµα,  
 
(3) Για να παράσχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τη 
σύµφωνη γνώµη της προς περιορισµό της υποχρέωσης 
καταβολής ετήσιας τακτικής εισφοράς σύµφωνα µε την 
παράγραφο (2), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
εξετάζει κυρίως τους όρους του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου που αφορούν τις προϋποθέσεις καταβολής 
του ασφαλίστρου και ιδίως εκείνους που σχετίζονται µε 
το αντικείµενο που καλύπτει η ασφάλιση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τρίτο Παράρτηµα 

(4) Εφόσον η αξία της ατοµικής µερίδας µέλους του 
Ταµείου, όπως αυτή αποτιµάται στο τέλος κάθε 
ηµερολογιακού έτους, υπερβεί ποσοστό ένα επί τοις 
εκατό (1%) του µέσου όρου των κατά τα αµέσως 
προηγούµενα δύο έτη επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων του µέλους, το επιπλέον 
του ποσού αυτού επιστρέφεται στο εν λόγω µέλος 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 
ορίζονται στο Τρίτο Παράρτηµα. 
 

  
Έκτακτη 
συµπληρωµατική 
εισφορά µελών. 

14.-(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή δύναται, µε απόφασή 
της – 
 

(α) να καλεί τα µέλη του Ταµείου σε καταβολή 
έκτακτης συµπληρωµατικής εισφοράς, 
εφόσον κρίνει ανεπαρκή τα υπάρχοντα προς 
καταβολή αποζηµιώσεων µέσα, ιδίως δε εάν 
προκύψει περίπτωση διαδικασίας 
εκκαθάρισης µέλους του Ταµείου· 

 
 (β) να καθορίζει το ύψος της έκτακτης 

συµπληρωµατικής εισφοράς ως ποσό που 
πρέπει να καταβάλλουν τα µέλη του Ταµείου 
για να ανέλθει η ατοµική µερίδα ενός εκάστου 
εξ αυτών σε συγκεκριµένο ποσοστό των 
επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων του µέλους κατά 
το τελευταίο ηµερολογιακό έτος, όπως 
ορίζεται ειδικότερα στο Πρώτο Παράρτηµα: 

 
        Νοείται ότι, µε την επιφύλαξη της 
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παραγράφου (δ), το ύψος και ο τρόπος 
υπολογισµού του ποσοστού αυτού ορίζεται 
ενιαία για όλα τα µέλη του Ταµείου·  

 
      (γ) να καθορίζει τον τρόπο, την προθεσµία και 

λοιπές διατυπώσεις καταβολής της έκτακτης 
συµπληρωµατικής εισφοράς· 

 
      (δ) να ορίζει ανώτατο όριο για το καταβλητέο ανά 

µέλος του Ταµείου ποσοστό σε σχέση µε τα 
επιλέξιµα κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά 
µέσα του κατά το αµέσως προηγούµενο έτος: 

 
        Νοείται ότι, η ∆ιαχειριστική 

Επιτροπή κατά τον προσδιορισµό του 
ύψους της έκτακτης συµπληρωµατικής 
εισφοράς, του τρόπου και της προθεσµίας 
καταβολής της, λαµβάνει υπόψη τα εύλογα 
συµφέροντα των µελών του Ταµείου. 

 
      (2) Το Ταµείο κοινοποιεί στα µέλη του την απόφαση 
που εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (1), 
ενηµερώνοντας κάθε µέλος του σ’ ότι αφορά το ποσό 
της οφειλόµενης έκτακτης συµπληρωµατικής εισφοράς 
του. 
  
      (3) Μετά από εισήγηση του Ταµείου, η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου δύναται να παρατείνει µέχρι και 
ένα έτος την προθεσµία καταβολής της εισφοράς 
συγκεκριµένου µέλους του Ταµείου, κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος, εφόσον κρίνει, µε βάση τα προς τούτο 
παρασχεθέντα στοιχεία από το µέλος του Ταµείου, ότι 
καταβολή της εισφοράς θα οδηγούσε το συγκεκριµένο 
µέλος σε κατάσταση αδυναµίας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του. 
 
      (4) Μετά από εισήγηση του Ταµείου, η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου δύναται να αποφασίσει ότι και σε 
περίπτωση έκτακτης συµπληρωµατικής εισφοράς η 
υποχρέωση των µελών του Ταµείου δύναται να 
εκπληρώνεται ολικώς ή µερικώς, αντί της καταβολής 
µετρητών-  
 

(α) µε τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη 
ζήτηση και άνευ όρων υπέρ αυτών ή του Ταµείου, 
το ακριβές περιεχόµενο της οποίας δύναται να 
καθορίζει µε την παραπάνω απόφασή της η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου· ή  
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(β) µε ασφαλιστική κάλυψη του Ταµείου ή των µελών 
του Ταµείου, που διασφαλίζει ασφαλιστική αποζηµίωση 
ίση τουλάχιστον µε το ποσό που απαιτείται για τη 
συγκέντρωση του οριζοµένου στην παράγραφο (2) 
ποσού.  

  
 
Αρχική και ετήσια 
τακτική εισφορά νέων 
µελών και ειδική 
εισφορά παλαιών 
µελών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρώτο Παράρτηµα. 

15. – (1) Κάθε νέο µέλος του Ταµείου υποχρεούται σε 
καταβολή της αρχικής εισφοράς, όπως αυτή 
προσδιορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισµού 11.
 
(2) Για τον προσδιορισµό του ύψους της οφειλόµενης 
από νέο µέλος ετήσιας τακτικής εισφοράς εφαρµόζονται 
αναλόγως τα κριτήρια του Κανονισµού 12 σε 
συνδυασµό µε το Πρώτο Παράρτηµα.  
 

 (3) Όταν µέλος του Ταµείου αποκτήσει κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του, άδεια παροχής µιας επιπλέον εκ των 
υπηρεσιών της παραγράφου (2) του Κανονισµού 11, σε 
σχέση µε αυτές που δικαιούτο µέχρι τότε να παρέχει, 
υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον εισφορά στο Ταµείο 
ίση µε το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που 
προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου (2) του Κανονισµού 11, και που αφορά τη 
νέα υπηρεσία που αρχίζει να παρέχει. 
 

 (4) Η καταβολή της επιπλέον εισφοράς της κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο (3) πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν το µέλος αρχίσει να παρέχει τη νέα 
υπηρεσία. 
 

∆ανεισµός.  16. – (1) Εφόσον το Ταµείο κρίνει ότι τα ρευστά 
διαθέσιµα του Ταµείου δεν επαρκούν για την καταβολή 
οφειλοµένων ή πιθανολογουµένων αποζηµιώσεων προς 
τους καλυπτόµενους πελάτες, δύναται να συνάπτει 
δάνεια ή λοιπές πιστώσεις µε τράπεζες εντός ή εκτός 
της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1), το Ταµείο 
καλεί   εντός µηνός από τη σύναψη της σύµβασης του 
δανείου ή της πιστώσεως, τα µέλη του Ταµείου σε  
καταβολή έκτακτης συµπληρωµατικής εισφοράς, 
συνολικού ύψους ίσου προς το ληφθέν δάνειο ή τη 
ληφθείσα πίστωση, τηρουµένων για τον προσδιορισµό 
της αναλογίας της εισφοράς κάθε µέλους, των 
διαλαµβανοµένων στον Κανονισµό 14 κριτηρίων. 
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(3) Το Ταµείο προσδιορίζει και κοινοποιεί στα µέλη του, 
τον τρόπο, την προθεσµία και τις τυχόν λοιπές 
διατυπώσεις καταβολής της έκτακτης συµπληρωµατικής 
εισφοράς κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (2). 
 
 
 
(4) Για σκοπούς του παρόντος Κανονισµού, οι διατάξεις 
του Κανονισµού 14 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 
 
  
 
 

Ασφαλιστική κάλυψη. 17.- (1) Το Ταµείο δύναται να συνάπτει ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο για την ασφαλιστική κάλυψη των 
υποχρεώσεων του, εν όλω ή εν µέρει, έναντι των 
καλυπτοµένων πελατών, τα δε προς τούτο 
καταβαλλόµενα ασφάλιστρα λογίζονται στα διαχειριστικά 
έξοδα του Ταµείου. 
 
(2) Την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη δύνανται να 
παρέχουν µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
νοµίµως εγκατεστηµένες στη ∆ηµοκρατία ή σε κράτος 
µέλος. 
 
(3) Το Ταµείο ανακοινώνει στην Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο που συνάπτει 
στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, καθώς και κάθε 
τροποποίησή του, συµπεριλαµβανοµένης της λύσης 
του. 
 

 
ΜΕΡΟΣ IV 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
 
Ενηµέρωση επενδυτών. 18.- (1) Τα µέλη του Ταµείου ενηµερώνουν τους 

επενδυτές πελάτες τους για –  
 

(α) την παρεχόµενη από το Ταµείο κάλυψη· 
 

(β) τους καλυπτόµενους πελάτες· 
 

(γ) το µέγιστο ύψος της καταβαλλόµενης στους 
πελάτες αποζηµίωσης για το σύνολο των 
απαιτήσεων τους·  

 
(δ) τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις καταβολής 

της αποζηµίωσης, στην ελληνική και αγγλική 
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γλώσσα. 
 
 
(2) Η πληροφόρηση των επενδυτών γίνεται πρωτίστως 
µε την ελεύθερη διάθεση στα κεντρικά γραφεία και τα 
υποκαταστήµατα του µέλους του Ταµείου σχετικών 
αναλυτικών ενηµερωτικών φυλλαδίων στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα, τα οποία θα είναι διατυπωµένα  µε 
τρόπο εύληπτο και σαφή, καθώς και µε τη δηµοσίευση 
των παραπάνω πληροφοριών στην ιστοσελίδα κάθε 
µέλους  του Ταµείου στο διαδίκτυο.  
 
(3) Κατόπιν σχετικού αιτήµατος καλυπτόµενων 
πελατών, µέλος του Ταµείου υποχρεούται να παρέχει 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις διατυπώσεις και 
προϋποθέσεις καταβολής αποζηµίωσης.  
  

∆ιάθεση ενηµερωτικών 
φυλλαδίων από τα µέλη 
του Ταµείου. 

19. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου, τα µέλη του 
Ταµείου οφείλουν να µεριµνούν για να υπάρχει 
διαθέσιµος, επαρκής αριθµός ενηµερωτικών φυλλαδίων 
στα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήµατά τους, 
καθώς και στα γραφεία των αντιπροσώπων τους ή 
άλλων συνεργαζοµένων µε αυτά προσώπων. 
 

Απαγόρευση 
διαφήµισης. 

20. Απαγορεύεται στα µέλη του Ταµείου η προβολή για 
διαφηµιστικό σκοπό της συµµετοχής τους στο Ταµείο 
µέσω διαφηµιστικών εντύπων ή άλλων µηνυµάτων που 
διαδίδονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, νοουµένου ότι 
επιτρέπεται η απλή ενηµερωτική µνεία σ΄ αυτήν. 
 

Ενηµέρωση στους 
πελάτες από.τράπεζες 
που δεν συµµετέχουν 
στο Ταµείο. 

21. Τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία 
και εξαιρούνται από την υποχρέωση συµµετοχής τους 
στο Ταµείο, ενηµερώνουν σχετικώς τους επενδυτές, 
αφού συνεννοηθούν µε το Ταµείο για την ανεύρεση και 
χρησιµοποίηση του προσφορότερου τρόπου 
ανακοίνωσης της συµµετοχής τους σε αλλοδαπό 
σύστηµα  αποζηµίωσης επενδυτών. 

 
ΜΕΡΟΣ V 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

 
Αδυναµία µέλους του 
Ταµείου να εκπληρώσει 
υποχρεώσεις του έναντι 
επενδυτών. 

22.- (1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 55 του 
Νόµου, το  Ταµείο αποζηµιώνει τους καλυπτόµενους 
πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από τις 
παρεχόµενες από τα µέλη του καλυπτόµενες  
υπηρεσίες, εφόσον διαπιστωθεί αδυναµία του µέλους να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τους 
όρους και τη διαδικασία του παρόντος Μέρους, παρά το 
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γεγονός ότι υφίσταται σχετική υποχρέωση του µέλους 
του Ταµείου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τους όρους 
που διέπουν τη σύµβασή του µε τον καλυπτόµενο 
πελάτη και ανεξάρτητα από το εάν η υποχρέωση αυτή 
του µέλους του Ταµείου θεµελιώνεται στη σύµβαση ή σε 
αδικοπραξία. . 
 

 (2)  Η αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
µέλους του Ταµείου συνίσταται σε αδυναµία του-  
 
(α) είτε να αποδώσει στους καλυπτόµενους πελάτες του 
κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που 
βρίσκονται στην κατοχή του, άµεσα ή έµµεσα, στο 
πλαίσιο παροχής από αυτό στους εν λόγω πελάτες 
καλυπτοµένων υπηρεσιών, και τα οποία αυτοί ζήτησαν 
από το µέλος να αποδώσει, ασκώντας σχετικό τους 
δικαίωµα· 

 (β) είτε να παραδώσει στους καλυπτόµενους πελάτες 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που τους ανήκουν και, τα 
οποία το µέλος του Ταµείου κατέχει, διαχειρίζεται ή 
φυλάττει για λογαριασµό τους, συµπεριλαµβανοµένης 
της περίπτωσης που το µέλος έχει τη διοικητική 
διαχείριση των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

  
  
Προϋποθέσεις 
ενεργοποίησης της 
διαδικασίας καταβολής 
αποζηµίωσης από το 
Ταµείο. 

23.– (1) Το Ταµείο εκκινεί τη διαδικασία καταβολής 
αποζηµίωσης εφόσον συντρέξει µία τουλάχιστον από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 55 του Νόµου: 
 
 

  
  

 
 (2) Η συνδροµή της περίπτωσης της υποπαραγράφου 

(α) της παραγράφου (1) τεκµαίρεται - 
 

 (α) εάν  το µέλος του Ταµείου υποβάλει στο Ταµείο ή 
και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έγγραφη 
δήλωση αδυναµίας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του προς τους πελάτες του,  
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Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1993 
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. 

(β) εάν το µέλος του Ταµείου καταθέσει το ίδιο αίτηση 
εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις του Μέρους V του 
περί Εταιρειών Νόµου, ή 

 (γ) εάν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει 
ανακαλέσει ή αναστείλει την άδεια παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών του µέλους του Ταµείου 
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 30 του 
περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου και 
διαπιστώσει ότι το µέλος του Ταµείου δεν 
προβλέπεται στο προσεχές µέλλον να είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι 
των πελατών του για λόγους που δεν οφείλονται 
σε προσωρινή έλλειψη ρευστότητας που είναι 
άµεσα αντιµετωπίσιµη. 

  
 (3) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφασίζει για τη 

συνδροµή της περίπτωσης της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόµου, είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος που της 
υποβάλλει καλυπτόµενος πελάτης του µέλους του 
Ταµείου, το Ταµείο, άλλη αρµόδια εποπτική αρχή και 
οποιοσδήποτε άλλος έχει έννοµο συµφέρον: 

 
 Νοείται ότι, µε την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (α) 

της παραγράφου (5), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
εκδίδει την απόφασή της για την έναρξη της διαδικασίας 
καταβολής αποζηµιώσεων από το Ταµείο εντός ευλόγου 
χρόνου αφότου διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εκδόσεως αυτής της απόφασης και τη 
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 
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 (4) Η  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  για να αποφασίσει 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (3) δύναται 
να ζητήσει από το µέλος του Ταµείου να εκθέσει τις 
απόψεις του εντός σύντοµης προθεσµίας που του 
τάσσει, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την πρόσκληση για την 
έκθεση των απόψεων. 
 

 (5) (α) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να 
παρατείνει µέχρι ενός τριµήνου την έκδοση της 
απόφασής της που προβλέπεται στην παράγραφο (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόµου για την 
έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζηµιώσεων από 
το Ταµείο.  
 

 (β) Η παράταση αποφασίζεται εφόσον δεν υφίσταται 
βεβαιότητα ως προς το αναστρέψιµο ή όχι της 
αδυναµίας του µέλους του Ταµείου να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του και, ιδίως, όταν η αδυναµία οφείλεται 
κυρίως σε πρόβληµα ρευστότητας του µέλους, το οποίο 
ευλόγως προσδοκάται ότι µπορεί να αντιµετωπισθεί. 
 

 (γ)  Μέλος του Ταµείου δικαιούται να ζητήσει από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να εκδώσει απόφαση για 
την παράταση της προθεσµίας σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο (α), εξηγώντας τους λόγους για τους 
οποίους υποβάλλει το σχετικό αίτηµα. 
 

 (δ) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαµβάνει την 
απόφαση της υποπαραγράφου (α) µε γνώµονα τη 
διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 
και αφού σταθµίσει τα συµφέροντα των πελατών και του 
µέλους του Ταµείου. 
 

 (6) Στην περίπτωση της παραγράφου (5), η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαγορεύσει στο εν 
λόγω µέλος του Ταµείου τη διάθεση συγκεκριµένων 
περιουσιακών στοιχείων του, µε σκοπό τη διαφύλαξη 
των συµφερόντων των πελατών και των εν γένει 
δανειστών του, ή να λάβει άλλα, κατά την κρίση της, 
πρόσφορα µέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού: 
 

 Νοείται ότι τη λήψη των παραπάνω µέτρων δύναται να 
ζητήσει και το ίδιο το µέλος του Ταµείου.  
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∆ιαδικασία πρόσκλησης 
καλυπτοµένων πελατών 
προς υποβολή 
αιτήσεων.  
 
 

24. -(1) Εφόσον εκδοθεί απόφαση  
(α) του δικαστηρίου σύµφωνα µε την παράγραφο 

(β) της παραγράφου (1) του άρθρου 55 του 
Νόµου· ή  

(β) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 
του Νόµου,  

για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής 
αποζηµιώσεων, το Ταµείο δηµοσιεύει σε τρεις 
τουλάχιστον εφηµερίδες ευρείας παγκύπριας 
κυκλοφορίας, πρόσκληση προς τους καλυπτόµενους 
πελάτες για να προβάλλουν τις απαιτήσεις τους έναντι 
του µέλους του Ταµείου από τις καλυπτόµενες 
υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των 
σχετικών αιτήσεων, την προθεσµία υποβολής τους και 
το περιεχόµενό τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
ειδικότερα στο Μέρος V . 
 

  
 

 (2) Η δηµοσιευόµενη που προβλέπεται κατά την 
παράγραφο (1)  περιέχει τουλάχιστον- 
 
(α) το όνοµα και τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 
του µέλους του Ταµείου, ως προς το οποίο έχει 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζηµίωσης 
καλυπτόµενων πελατών µέσω του Ταµείου, 
 

 (β) την προθεσµία υποβολής αιτήσεων αποζηµίωσης, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε µηνών 
αλλά ούτε και µεγαλύτερη των εννέα µηνών από την 
τελευταία των δηµοσιεύσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο (1), 
 
(γ) τον τρόπο και τη διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων 
και 
 
(δ) την  διεύθυνση, στην οποία οι επενδυτές δύνανται να 
πληροφορηθούν το ακριβές περιεχόµενο των 
υποβλητέων αιτήσεων, παραλαµβάνοντας σχετικό 
έντυπο που θέτει στη διάθεσή τους το Ταµείο. 
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 (3) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καταχωρεί την 
πρόσκληση της παραγράφου (1) στην ιστοσελίδα της 
καθόλη τη διάρκεια της προθεσµίας υποβολής 
αιτήσεων: 
 
Νοείται ότι η µη τήρηση από κάποιο από τα παραπάνω 
πρόσωπα της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου 
δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της διαδικασίας, 
παρά µόνον την επιβολή σ’ αυτό κυρώσεων σύµφωνα 
µε το άρθρο 54 των παρόντων Κανονισµών. 
 

 (4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταµείο, µε 
ανακοίνωσή του που υπόκειται στους όρους 
δηµοσιότητας κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (2), 
δύναται να παρατείνει την προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων αποζηµίωσης µέχρι τρεις µήνες.  
 

∆ιακοπή προθεσµίας 
υποβολής αιτήσεων. 

25. (1) Τηρουµένης της διατάξεως της παραγράφου (4) , 
εφόσον καλυπτόµενος πελάτης χωρίς δική του 
υπαιτιότητα, είτε δεν έλαβε γνώση της πρόσκλησης 
προς υποβολή αιτήσεων αποζηµίωσης, είτε δεν ήταν σε 
θέση να υποβάλει εµπροθέσµα την αίτηση αυτή, 
διακόπτεται ως προς αυτόν η προθεσµία που 
προβλέπεται στον Κανονισµό 24:  
 

 Νοείται ότι διακοπή της προθεσµίας επέρχεται σε 
περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, εφόσον αυτό 
αποδεδειγµένα απέτρεψε την τήρηση της προθεσµίας 
για την υποβολή αιτήσεως αποζηµίωσης ή για τη 
συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούµενων 
στοιχείων. 
 

 (2) Ενδείξεις για τη συνδροµή στο πρόσωπο του 
καλυπτοµένου πελάτη ανυπαίτιου κωλύµατος που 
συνιστά λόγο διακοπής της προθεσµίας υποβολής 
αιτήσεως αποζηµίωσης συµπεριλαµβάνουν ιδίως- 
 

 (α) αποδεδειγµένη απουσία του καλυπτόµενου πελάτη 
στην αλλοδαπή για χρονικό διάστηµα που να 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το ήµισυ της προθεσµίας 
υποβολής εµπρόθεσµης αίτησης, ή 
 

 (β) ασθένεια που βεβαιώνεται από γιατρό ότι  συνιστά 
σοβαρό κώλυµα υποβολής αίτησης, για χρονικό 
διάστηµα που να περιλαµβάνει τουλάχιστον το ήµισυ 
της προθεσµίας υποβολής εµπρόθεσµης αίτησης, ή  
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 (γ) παραµονή του σε σωφρονιστικό ίδρυµα για χρονικό 
διάστηµα που να περιλαµβάνει τουλάχιστον το ήµισυ 
της προθεσµίας υποβολής εµπρόθεσµης αίτησης. 
 

 
 (3) Εφόσον η προθεσµία που αναφέρεται στον 

Κανονισµό 24 έχει διακοπεί κατά τα οριζόµενα στις 
παραγράφους (1) και (2), αυτή αρχίζει και πάλι από την 
ηµέρα που εξέλιπε ο λόγος της διακοπής της. 
 

 (4) Τηρουµένης της διατάξεως της παραγράφου (8) του 
Κανονισµού 9, καλυπτόµενος πελάτης, ως προς τον 
οποίο συντρέχει λόγος διακοπής της προθεσµίας, δεν 
δύναται να υποβάλει αίτηση αποζηµίωσης µετά την 
πάροδο οκτώ  µηνών από την εκπνοή της προθεσµίας 
της παραγράφου (1) του Κανονισµού 24. 
 

 (5) Καλυπτόµενος πελάτης, ο οποίος υποβάλλει 
εκπρόθεσµα προς το Ταµείο αίτηση για καταβολή 
αποζηµιώσεως σύµφωνα µε την παράγραφο (1), οφείλει 
να υποβάλλει, πέραν των στοιχείων που αποτελούν το 
απαραίτητο ελάχιστο περιεχόµενο της αιτήσεως 
σύµφωνα τον Κανονισµό 26, και υπεύθυνη δήλωση µε 
την οποία εκθέτει τον λόγο για τον  οποίο δεν ήταν σε 
θέση να απαιτήσει εγκαίρως την αποζηµίωση, 
επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα προς απόδειξη των 
ισχυρισµών του δικαιολογητικά.  
 

Περιεχόµενο 
υποβαλλοµένων στο 
Ταµείο αιτήσεων 
αποζηµίωσης. 

26. -(1) Οι αιτήσεις αποζηµίωσης καλυπτοµένων 
πελατών, µε τις οποίες προβάλλονται οι απαιτήσεις τους 
κατά µέλους του Ταµείου, υποβάλλονται γραπτώς στο 
Ταµείο. 
 

 (2) Οι αιτήσεις αποζηµίωσης πρέπει να περιλαµβάνουν– 
 
(α) το όνοµα του αιτητή  
(β) τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και  
τηλεοµοιοτύπου, καθώς και τυχόν ηλεκτρονική 
διεύθυνση του αιτητή, 
 

 (γ) τον κωδικό πελάτη που είχε ο αιτητής στο µέλος του 
Ταµείου, 
 
(δ) τα στοιχεία της σύµβασης καλυπτοµένων υπηρεσιών 
µεταξύ του µέλους του Ταµείου και του αιτητή , 
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 (ε) το είδος και το ύψος των προβαλλοµένων 
απαιτήσεων του αιτητή και 
 
(στ) παράθεση των στοιχείων από τα οποία 
προκύπτουν οι προβαλλόµενες απαιτήσεις του αιτητή 
και το ύψος τους. 
 

 (3) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (2), το 
Ταµείο δύναται να ζητήσει και άλλα στοιχεία, που να 
περιέχονται στη αίτηση αποζηµίωσης, τα οποία και 
γνωστοποιεί µε δηµοσίευση του σε τρεις τουλάχιστον 
εφηµερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας καθώς και 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, θέτει δε στη 
διάθεση των επενδυτών, στα γραφεία του ή και στα 
γραφεία του µέλους του Ταµείου, κατάλογο των 
στοιχείων αυτών. 
 

∆ιαδικασία καταγραφής 
και αξιολόγησης 
προβαλλοµένων 
απαιτήσεων 
αποζηµίωσης. 

27.-(1) Το Ταµείο ορίζει ένα τουλάχιστον εγκεκριµένο 
ελεγκτή και ένα τουλάχιστον δικηγόρο, µε γνώση θέµατα 
κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι, αφού ελέγξουν αρχικώς τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων (1) και (2) του 
Κανονισµού 28, αξιολογούν τις υποβαλλόµενες στο 
Ταµείο αιτήσεις και εισηγούνται στη ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή για την αποδοχή τους εν όλω ή εν µέρει ή την 
απόρριψή τους. 
 

 (2) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των προσώπων 
που αναφέρονται στην παράγραφο (1), το καθένα 
υποβάλλει χωριστή εισήγηση. 
 

 (3) Η αµοιβή των προσώπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο (1) συµφωνείται µεταξύ του Ταµείου και των 
συγκεκριµένων προσώπων, βαρύνει το µέλος του 
Ταµείου και, εφόσον παραστεί ανάγκη, καταβάλλεται 
από το Ταµείο. 
 

 (4) Τα οριζόµενα στην παράγραφο (1) πρόσωπα, 
προκειµένου να αξιολογήσουν τις αιτήσεις- 
 
(α) ζητούν από το µέλος του Ταµείου να εκφέρει άποψη 
ως προς το βάσιµο των προβαλλοµένων από τους 
αιτητές αξιώσεων και,  

σε περίπτωση αµφισβήτησης, να προσκοµίσει τα 
σχετικά δικαιολογητικά και  

 
 (β) αξιολογούν βάσει των στοιχείων που διαθέτουν τις 

αιτήσεις, καθορίζοντας και το αναλογούν στον κάθε 
αιτητή  ποσό της αποζηµίωσης.   
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 (5) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 
έχουν πλήρη πρόσβαση στα βιβλία που τηρούνται από 
τα µέλη του Ταµείου, προκειµένου να επιτελέσουν το 
έργο τους, υποχρεούµενοι σε απόλυτη εχεµύθεια έναντι 
τρίτων ως προς τις πληροφορίες που περιέρχονται σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: 
 
Νοείται ότι η εν λόγω υποχρέωση εχεµύθειας κάµπτεται 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η άσκηση των 
καθηκόντων τους, καθώς και έναντι της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. 
 
 

Απόφαση της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής επί των 
υποβληθεισών 
αιτήσεων. 

28. -(1) Μετά την υποβολή αιτήσεων κατά τα οριζόµενα 
στον Κανονισµό 26, η κατά τον Κανονισµό 35 
∆ιαχειριστική Επιτροπή, ελέγχει ιδίως εάν- 

(α) ο αιτητής ανήκει στην κατηγορία των 
καλυπτοµένων πελατών,  
(β) η αίτηση υπεβλήθη εµπροθέσµως,  
(γ) συντρέχει η περίπτωση του εδαφίου (2) του 
άρθρου 55 του Νόµου και 
(δ) πληρούνται γενικώς οι προϋποθέσεις του Νόµου 
και των παρόντων Κανονισµών για την έγκυρη 
υποβολή της αίτησης αποζηµίωσης. 

 
 (2) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση σε  

περίπτωση που ο αιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
των υποπαραγράφων (α) έως και (δ) ή, εάν κατά την 
κρίση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής συντρέχει ένας 
τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους: 
 

(α) Ο αιτητής χρησιµοποίησε απατηλά µέσα 
προκειµένου να εξασφαλίσει την καταβολή 
αποζηµίωσης από το Ταµείο, ιδιαίτερα δε εάν 
υπέβαλε εν γνώσει του ψευδή στοιχεία· 

 
 (β) η ζηµία που υπέστη ο αιτητής απορρέει ουσιωδώς 

από συντρέχουσα αµέλεια ή πταίσµα του σε σχέση µε τη 
ζηµία που υπέστη ο ίδιος και τη γενεσιουργό της αιτία, 
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην υποπαράγραφο 
(9) της παραγράφου (1) του ∆ευτέρου Παραρτήµατος. 
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 (3)  Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, κατά την εξέταση των 
αιτήσεων, λαµβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των 
προσώπων κατά τα οριζόµενα στη παράγραφο (1) του 
Κανονισµού 27 και αποφασίζει επί την αιτήσεων που 
έχουν υποβληθεί στο Ταµείο προσδιορίζοντας το ύψος 
της αποζηµίωσης που αναλογεί σε κάθε καλυπτόµενο 
πελάτη αιτητή. 
 

Αναζήτηση 
αδικαιολογήτως 
καταβληθείσας 
αποζηµίωσης.  

29. Το Ταµείο δύναται να απαιτήσει οποτεδήποτε από 
καλυπτόµενο πελάτη επιστροφή της καταβληθείσας σ’ 
αυτόν αποζηµίωσης, εφόσον διαπιστώσει εκ των 
υστέρων ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του 
οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης της αίτησής του 
σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς. 
  

 
Καθορισµός ύψους 
καταβλητέας 
αποζηµίωσης. 

30. -(1) Για την εξακρίβωση των απαιτήσεων αιτητή κατά 
µέλους του Ταµείου, καθώς και τυχόν ανταπαιτήσεων 
του µέλους του Ταµείου κατά του αιτητή, λαµβάνονται 
υπόψη τα βιβλία που τηρεί και τα στοιχεία που εκδίδει το 
µέλος του Ταµείου, καθώς και τα προσκοµιζόµενα από 
τον αιτητή δικαιολογητικά. 

  
 (2) Το ύψος της καταβλητέας σε κάθε καλυπτόµενο 

πελάτη αποζηµίωσης υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
νοµικούς και συµβατικούς όρους που διέπουν τη σχέση 
του καλυπτόµενου πελάτη µε το µέλος του Ταµείου, 
τηρουµένων των κανόνων για συµψηφισµό που 
εφαρµόζονται για τον υπολογισµό των απαιτήσεων 
µεταξύ του καλυπτόµενου πελάτη και του µέλους του 
Ταµείου. 

  
 (3) Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που 

αφορούν την αποζηµίωση στον καλυπτόµενο πελάτη 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (2) γίνεται µε βάση 
την αξία  τους κατά την ηµέρα - 
(α) της δηµοσίευσης της δικαστικής απόφασης  της 
παραγράφου  (β)  του άρθρου 55 του Νόµου, ή  
(β) της δηµοσίευσης της απόφασης της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 55 του Νόµου. 
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 (4) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (6), ο  
υπολογισµός της καταβλητέας αποζηµίωσης 
προέρχεται από το άθροισµα του συνόλου των 
εξακριβωµένων απαιτήσεων του καλυπτόµενου πελάτη 
κατά του µέλους του Ταµείου, από όλες τις 
καλυπτόµενες υπηρεσίες που του παρείχε το µέλος και 
ανεξαρτήτως του αριθµού λογαριασµών, των οποίων 
αυτός είναι δικαιούχος, του νοµίσµατος και του τόπου 
παροχής των υπηρεσιών αυτών. 

 
 

 (5) Εφόσον το κατά τον παρόντα Κανονισµό 
προσδιοριζόµενο ποσό της απαίτησης υπερβαίνει 
το αντίστοιχο σε κυπριακές λίρες ποσό των είκοσι 
χιλιάδων Ευρώ (€20.000),  στον αιτητή 
καταβάλλεται ως αποζηµίωση κατ’ αποκοπήν σε 
κυπριακές λίρες το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ 
(€20.000): 

           Νοείται ότι, για τον καθορισµό της ισοτιµίας της 
κυπριακής λίρας έναντι του Ευρώ, λαµβάνεται 
υπόψη η µέση ισοτιµία συναλλάγµατος, όπως 
καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 
την ηµέρα κατά την οποία εκδίδεται - 

(i) η απόφαση του δικαστηρίου σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 
του Νόµου· ή 

(ii) η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής 
αποζηµιώσεων από το Ταµείο σύµφωνα µε την 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του 
Νόµου,  

 
κατά περίπτωση. 
 
 

 (6) (α) Εφόσον µέλος του Ταµείου παρέχει σε πελάτες 
του υπηρεσίες µέσου υποκαταστήµατος που 
βρίσκεται σε τρίτη χώρα, το ύψος της ανώτατης 
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης στους πελάτες του 
υποκαταστήµατος ανέρχεται, ανά πελάτη, κατ’ 
αποκοπή στο ποσό που καταβάλλει το τυχόν 
σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών που λειτουργεί 
στη εν λόγω Τρίτη χώρα, χωρίς όµως το ποσό αυτό 
να δύναται να υπερβαίνει το οριζόµενο στην 
παράγραφο (5). 
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 (β) εάν στη τρίτη χώρα κατά τα αναφερόµενα στην 
υποπαράγραφο (α) δεν λειτουργεί σύστηµα 
αποζηµίωσης επενδυτών, το ποσό της ανώτατης 
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης ανέρχεται ανά 
πελάτη του υποκαταστήµατος σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες λίρες Κύπρου 
(Λ.Κ.2.000): 
 

Νοείται ότι, το ποσό αυτό προσδιορίζεται στο νόµισµα της 
εν λόγω τρίτης χώρας κατά την έναρξη λειτουργίας του 
υποκαταστήµατος και αναπροσαρµόζεται την 1η 
Ιανουαρίου κάθε δεύτερου ηµερολογιακού έτους µετά το 
έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα ο αµέσως προηγούµενος 
προσδιορισµός, µε βάση την µέση ισοτιµία 
συναλλάγµατος, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου για το νόµισµα που αφορά την εν 
λόγω χώρα, κατά την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως 
προηγουµένου έτους.  

  
(7)  Τα µέλη του Ταµείου λαµβάνουν κάθε αναγκαίο 
µέτρο για την ενηµέρωση του Ταµείου, της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και των πελατών κάθε 
υποκαταστήµατος που βρίσκεται σε Τρίτη χώρα για το 
ύψος της ανώτατης καταβαλλόµενης στους πελάτες του 
εν λόγω υποκαταστήµατος αποζηµίωσης. 
 
 

  
Συνδικαιούχοι κοινού 
λογαριασµού.  

31. Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχοι κοινού 
λογαριασµού µέλους του Ταµείου είναι περισσότεροι 
καλυπτόµενοι πελάτες- 
 
(α) το ανώτατο ποσό που καταβάλλεται για όλους τους 
συνδικαιούχους του λογαριασµού ανέρχεται στο ποσό 
που προβλέπεται στην παράγραφο (5) ή, κατά 
περίπτωση, στην παράγραφο (6) του Κανονισµού 30 και  
 
(β) η αποζηµίωση προσδιορίζεται συνολικά για όλους 
τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασµού και 
επιµερίζεται µεταξύ τους κατά τον τρόπο που 
προσδιορίζεται στην µεταξύ των συνδικαιούχων και του 
µέλους του Ταµείου συµφωνία, άλλως, ελλείψει τέτοιας 
συµφωνίας, επιµερίζεται µεταξύ τους ισοµερώς. 
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Αποτίµηση της αξίας 
των απαιτήσεων 
καλυπτόµενων πελατών 
και διαδικασία 
ανακοινώσεώς της.   

32. – (1) Με το πέρας της αποτίµησης, το Ταµείο-  
(α) εκδίδει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι πελάτες 

του µέλους του Ταµείου που είναι δικαιούχοι 
αποζηµίωσης, µε προσδιορισµό του χρηµατικού 
ποσού που δικαιούται ο καθένας, και, το οποίο 
κοινοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και 
στο µέλος του Ταµείου εντός  πέντε εργασίµων 
ηµερών από την έκδοσή του και 

  (β) ανακοινώνει σε κάθε επηρεαζόµενο πελάτη το 
πόρισµά του το αργότερο εντός δέκα πέντε ηµερών 
από την έκδοση του πρακτικού της 
υποπαραγράφου (α), µε προσδιορισµό του 
συνολικού ποσού αποζηµίωσης  που αυτός  
δικαιούται. 

 
 (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς διακρίβωση 

της τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας στη 
∆ηµοκρατία νοµοθεσίας κατά την εξέταση των αιτήσεων 
και τον υπολογισµό του ύψους της ανά καλυπτόµενο 
πελάτη αναλογούσας αποζηµίωσης, δύναται: 
 

  
(α) να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από το 
Ταµείο, το µέλος του Ταµείου και τον αιτητή· 

  
 
 
(β) Να διενεργεί οποιαδήποτε έρευνα απαιτείται, 
εφαρµοζοµένων σχετικώς των διατάξεων των περί 
Τραπεζικών Εργασιών Νόµων του 1997 µέχρι 2004 και 
ιδίως εκείνων που θεσπίζουν τις εξουσίες της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου για είσοδο και έρευνα.  
 

 (3) Ο αιτητής στον οποίο ανακοινώνεται από το Ταµείο 
το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που δικαιούται, εφόσον 
διαφωνεί µε την απόφαση του Ταµείου, έχει δικαίωµα, 
εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την ανακοίνωση 
της απόφασης, να προσφύγει στην Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου, αιτιολογώντας επαρκώς την προβαλλόµενη 
αξίωσή του. 
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 (4) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εφόσον 
διαπιστώσει λάθη ή ανακρίβειες ως προς την 
αξιολόγηση από το Ταµείο των αιτήσεων για καταβολή 
αποζηµίωσης και τον προσδιορισµό της αναλογούσας 
στον αιτητή αποζηµίωσης, λαµβανοµένων υπόψη και 
των τυχόν υποµνηµάτων που υποβάλλονται σ’ αυτήν 
από αιτητές, δύναται να απαιτήσει από το Ταµείο τη 
διόρθωση των καταβλητέων αποζηµιώσεων µε 
απόφασή της που γνωστοποιείται στο Ταµείο εντός 
προθεσµίας σαράντα πέντε ηµερών από την 
κοινοποίηση σ’ αυτήν του πρακτικού των δικαιούχων 
αποζηµίωσης σύµφωνα µε την παράγραφο (1) του 
Κανονισµού 32. 

  
Προθεσµία και 
διαδικασία καταβολής 
αποζηµίωσης. 

33.– (1) Το Ταµείο υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε 
καλυπτόµενο πελάτη  αιτητή την κατά τους Κανονισµούς 
30 έως και 32  αποζηµίωση εντός προθεσµίας τριών 
µηνών από την αποστολή στην Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου του πρακτικού των δικαιούχων αποζηµίωσης 
σύµφωνα µε την παράγραφο (1) του Κανονισµού 32. 
 
(2) Η καταβολή της αποζηµίωσης από το Ταµείο γίνεται 
σε τραπεζικό λογαριασµό του καλυπτόµενου πελάτη 
αιτητή, που αυτός έχει υποδείξει εγγράφως στο Ταµείο. 
 
(3) Κάθε καταβαλλόµενη σε καλυπτόµενο πελάτη 
αποζηµίωση βαρύνει αρχικώς την περιουσία του 
Ταµείου που αντιστοιχεί στις ατοµικές µερίδες των 
µελών του και εν συνεχεία τα περιουσιακά στοιχεία του 
σταθερού αποθεµατικού.  
 

Αποτελέσµατα 
καταβολής 
αποζηµίωσης.  

34. Η καταβολή οιασδήποτε αποζηµίωσης από το 
Ταµείο συνεπάγεται αυτοδικαίως υποκατάσταση του 
Ταµείου στα δικαιώµατα του αποζηµιωθέντος 
καλυπτόµενου πελάτη   αιτητή  έναντι του µέλους του 
Ταµείου για ποσό ίσο προς την καταβληθείσα σ’ αυτόν 
αποζηµίωση.   
 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ VI 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
∆ιοίκηση του Ταµείου.  35. (α) Η διοίκηση του Ταµείου, που συµπεριλαµβάνει 

τη διαχείριση και εκπροσώπησή του, ασκείται από 
πενταµελή ∆ιαχειριστική Επιτροπή κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο παρόν Μέρος. 
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(β) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή ασκεί όλες τις 
προβλεπόµενες στους παρόντες Κανονισµούς 
εξουσίες και αρµοδιότητες και εκπροσωπεί το Ταµείο 
δικαστικώς και εξωδίκως, ενώ είναι αρµόδια να 
αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκησή 
του, τη διαχείριση της περιουσίας του και τη γενική 
επιδίωξη του σκοπού του, τηρουµένων των διατάξεων 
του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών.   

  
 
 
 

  
Σύνθεση της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής.  

36. -(1)  Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή απαρτίζεται από 
πέντε µέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία 
άλλα µέλη. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι ως εκ της 
θέσης τους ο εκάστοτε ∆ιοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και ο εκάστοτε προϊστάµενος 
της ∆ιεύθυνσης Ρυθµίσεως και Εποπτείας Τραπεζικών 
Ιδρυµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
αντίστοιχα. 
 

 (2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, τον 
πρόεδρο της Επιτροπής αναπληρώνει ο αντιπρόεδρός 
της  και τον αντιπρόεδρο αναπληρώνει ανώτερος 
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Ρυθµίσεως και Εποπτείας 
Τραπεζικών Ιδρυµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου τον οποίο υποδεικνύει ο ∆ιοικητής. 
 
 
(3) Τα τρία άλλα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
διορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας και είναι δύο εκπρόσωποι των τραπεζών ο 
ένας εκ των οποίων προτείνεται  από τον Σύνδεσµο 
Εµπορικών  Τραπεζών Κύπρου και ο άλλος από τον 
Σύνδεσµο Τραπεζών ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων 
Κύπρου αντίστοιχα και ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργού Οικονοµικών που προτείνεται από τον 
εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών. Τα πρόσωπα αυτά 
πρέπει να είναι εγνωσµένου κύρους και να διαθέτουν 
ευρεία πείρα και γνώσεις σε θέµατα παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµικών ή και 
τραπεζικών και λογιστικών θεµάτων. 
 
(4) Ύστερα από πρόταση που προέρχεται από τους 
φορείς τους, ο ∆ιοικητής τη Κεντρική Τράπεζας, 
διορίζει τρία άλλα µέλη τα οποία αναπληρούν τα µέλη 
που αναφέρονται στην παράγραφο (3) του παρόντος 
Κανονισµού, σε περίπτωση που αυτά κωλύονται στην 
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άσκηση των καθηκόντων τους λόγω ασθενείας, 
απουσίας, ή άλλης εύλογης αιτίας: 
 
Νοείται ότι τα αναπληρωµατικά µέλη πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (3) του 
παρόντος Κανονισµού. 
 
(5) Η θητεία των µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
που αναφέρονται στις παραγράφους (3) και (4) του 
παρόντος Κανονισµού είναι πενταετής, δύναται όµως 
να ανανεωθεί για ακόµη µια πενταετία ή να παραταθεί 
µέχρι το διορισµό νέας ∆ιαχειριστικής επιτροπής, 
νοουµένου ότι η παράταση δεν υπερβαίνει τους τρεις 
µήνες. 
 
(6) Η θητεία οποιουδήποτε µέλους της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής διακόπτεται µόνο αν κατά τη διάρκεια αυτής 
προκύψουν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν υπό 
αµφισβήτηση την αξιοπιστία που είναι απαραίτητη για 
την άσκηση του λειτουργήµατός του ή επειδή αυτό 
αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους 
υγείας ή λόγω θανάτου: 
 
Νοείται ότι  σε περίπτωση χηρείας θέσεως µέλους πριν 
από τη λήξη της θητείας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας διορίζει νέο µέλος 
που προτείνεται από τον φορέα από τον οποίο 
προερχόταν το εν λόγω µέλος, για το υπόλοιπο της 
θητείας του. 
 
 (7) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας  
της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται εξ αιτίας 
της χηρείας θέσεως µέλους της εφόσον ο αριθµός των 
µελών δεν είναι µικρότερος από τρία. 
 
 
 

  
Συγκρότηση σε σώµα 
της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. 

37. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή συγκροτείται σε σώµα το 
αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία 
διορισµού των µελών της.  
 

 
Σύγκληση 
συνεδριάσεων της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. 

38. -(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή συνέρχεται σε 
συνεδρία µε πρόσκληση του Προέδρου ή του  
αναπληρούντα αυτόν, σε ηµέρα και ώρα που ορίζεται 
από αυτόν, τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο και 
εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιµο.  
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 (2) Η πρόσκληση προς σύγκληση της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής γνωστοποιείται στα µέλη της δύο 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση 
και  περιέχει µε σαφήνεια τα  θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται 
µόνον  εφόσον παρίστανται, αυτοπροσώπως ή δια του 
αναπληρωτή τους, όλα τα µέλη της Επιτροπής και 
κανείς δεν ενίσταται στη λήψη αποφάσεων. 
 
(3) Mε αίτηση ενός τουλάχιστον εκ των µελών, ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής:  
(α) συγκαλεί την ∆ιαχειριστική Επιτροπή, ορίζοντας 
ηµέρα συνεδρίασής της, που δεν απέχει περισσότερο 
από πέντε ηµέρες από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης και 

 (β) θέτει κάθε προτεινόµενο θέµα στην ηµερήσια 
διάταξη της πρώτης µετά την υποβολή της σχετικής 
αίτησης συνεδρίασης. 

 
 (4) Η  ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει για 

οποιοδήποτε ζήτηµα που άπτεται του τρόπου 
διεξαγωγής των συνεδριών της, δικαιούµενη να 
επιτρέψει την παρουσία άλλων προσώπων κατά τις 
τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες της, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο προς διεκπεραίωση του έργου της. 
 

 (5) Στις Συνεδριάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο 
Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας ή 
αντιπρόσωπός του. 

 
 
Αντικατάσταση µελών 
της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής λόγω 
αδικαιολόγητης 
απουσίας. 

39.- (1) Εφόσον µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της για 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών, ο φορέας που 
το έχει ορίσει οφείλει να το αντικαταστήσει, σε εύλογο 
χρόνο αφού πληροφορηθεί το γεγονός: 
 
Νοείται ότι δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία η 
συµµετοχή στις συνεδριάσεις µέσω του αναπληρωτή 
του µέλους. 
 
(2) Ο Πρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ή ο 
Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση, οφείλουν να 
ενηµερώνουν τον φορέα που έχει ορίσει το µέλος, σε 
περίπτωση απουσίας του µέλους ή του αναπληρωτή του 
από τις συνεδριάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής για 
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διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών. 
  
Απαρτία και λήψη 
αποφάσεων της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. 

40.- (1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δια του αναπληρωτή τους 
τουλάχιστον τρία µέλη της. 
 

 (2) Οι αποφάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων 
µελών της. 

  
 (3) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της 

∆ιαχειριστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, που 
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 
τα λοιπά µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, που 
παρίστανται στη συνεδρίαση.  
 

Αµοιβή της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. 

41. Κάθε αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής και των αναπληρωτών τους 
εγκρίνεται εκ των προτέρων µε ειδική Απόφαση της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής, που λαµβάνεται µε 
πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) µελών της.  
 

Παύση µελών της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής.  

42. -(1) Οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη µέλους 
της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, τακτικού ή 
αναπληρωµατικού, δυνάµενη να θέσει υπό 
αµφισβήτηση την απαραίτητη προς άσκηση του 
λειτουργήµατός του αξιοπιστία, συνιστά λόγο παύσης 
του εν λόγω µέλους από τα καθήκοντά του µε Απόφαση 
του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
(2) Το παυθέν µέλος αντικαθίσταται από τον φορέα που 
είχε ορίσει το µέλος κατά τον προβλεπόµενο στον 
Κανονισµό 36 τρόπο.  

 
Αναπλήρωση 
εκλιπόντων και 
παραιτηθέντων 
µελών. 

43.  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν ή 
παραιτηθούν µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ή ο 
αναπληρωτής του, ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, µε 
απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας, διορίζει νέο µέλος, τακτικό ή 
αναπληρωµατικό, για τον εναποµείναντα χρόνο της θητείας 
του εκλιπόντος ή του παραιτηθέντος µέλους, τηρώντας τη 
διαδικασία του Κανονισµού 36. 
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Ευθύνη µελών της 
∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. 

44. - (1)  Τα µέλη του Ταµείου δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή 
άλλης νοµικής διαδικασίας για αποζηµιώσεις σχετικά µε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων και ευθυνών τους δυνάµει των παρόντων 
Κανονισµών εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη 
δεν είναι καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσµα σοβαρής 
αµέλειας 
 
(2)  Οι αξιώσεις του Ταµείου έναντι των µελών της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής παραγράφονται µετά πάροδο 
τριών  ετών από την τέλεση της πράξης:  
 
      Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για ζηµία από δόλο, η 
παραγραφή είναι δεκαετής. 
 

 (3)  Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής δύνανται να 
χρησιµοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες που 
περιέρχονται σε γνώση τους, αποκλειστικά για την 
εκπλήρωση του έργου της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και 
υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για 
εµπιστευτικά θέµατα του Ταµείου, των οποίων έλαβαν 
γνώση µε την ιδιότητά τους ως µέλη της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής: 
 
 

 Νοείται ότι η διάταξη αυτή δεν κωλύει την ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή να παρέχει πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου ως προς θέµατα που άπτονται των 
αρµοδιοτήτων της.  
 

 (4) Η υποχρέωση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (3) 
ισχύει και για κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η 
∆ιαχειριστική Επιτροπή αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή 
αρµοδιοτήτων της ή το οποίο απασχολείται στο Ταµείο ή 
παρέχει εν γένει τις υπηρεσίες του σ’ αυτό. 
 

Ερµηνευτική 
διάταξη. 

45.  Όπου στους παρόντες Κανονισµούς γίνεται λόγος για 
µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, νοούνται και οι νόµιµοι 
αναπληρωτές τους. 
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ΜΕΡΟΣ VII 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 
 

 
Σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης. 

46.- (1) Με Απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
συγκαλείται ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 
µελών του Ταµείου εντός τεσσάρων  µηνών από τη 
λήξη του οικονοµικού έτους του Ταµείου ενώ 
συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε 
ληφθεί σχετική Απόφαση της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. 
 

 (2) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, στην οποία καθορίζονται τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος 
πραγµατοποίησής της, αποστέλλεται µε µέριµνα της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής στα µέλη του Ταµείου µε 
επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, πρέπει δε να έχει 
περιέλθει σ’ αυτά τουλάχιστον έξι ηµέρες πριν από την 
ηµέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 
 

 (3) Τέσσερα τουλάχιστον µέλη του Ταµείου δύνανται µε 
αίτησή τους στην ∆ιαχειριστική Επιτροπή να ζητήσουν 
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, 
καθορίζοντας και τα θέµατα της συζήτησης, η δε 
∆ιαχειριστική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει 
έκτακτη  Γενική Συνέλευση  εντός µηνός αφότου 
περιέλθει σ’ αυτήν η ως άνω αίτηση. 
 

  
Απαρτία.   47. -(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ 
αυτήν τουλάχιστον το ήµισυ  του συνόλου των µελών 
του Ταµείου.  
 
(2) Μέλος του Ταµείου επιτρέπεται να 
αντιπροσωπεύσει στη Συνέλευση  µέχρι δύο άλλα µέλη 
του. 
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 (3)  Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της παραγράφου (1), 
η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι το αργότερο σε 
δέκα ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που 
µαταιώθηκε, προσκαλούµενη από την ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο (2) του 
Κανονισµού 46, τέσσερις τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
την ηµέρα της συνεδρίασης, βρίσκεται δε κατά την 
επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής 
ηµερησίας διάταξης ανεξαρτήτως του αριθµού των 
παρευρισκοµένων µελών του Ταµείου. 
 
 
 

Λήψη αποφάσεων. 48. -(1) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα µέλη 
του Ταµείου, καθένα από τα οποία έχει δικαίωµα µιας 
ψήφου. 
 

 (2) Κάθε µέλος του Ταµείου συµµετέχει στη Γενική 
Συνέλευση µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του. 
 

 (3) Η Γενική Συνέλευση λαµβάνει της αποφάσεις της µε 
απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων και 
αντιπροσωπευοµένων  µελών της.  

  
Οικονοµικό έτος του 
Ταµείου. 

49. - (1) Το οικονοµικό έτος του Ταµείου αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου 
έτους.  
 
(2) Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονοµικό έτος του 
Ταµείου αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης 
λειτουργίας του Ταµείου, όπως αυτή προσδιορίζεται 
στον Κανονισµό 59, και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του 
εποµένου έτους. 
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Τακτικός έλεγχος της 
οικονοµικής διαχείρισης 
και των ετήσιων 
λογαριασµών του 
Ταµείου. 

50.- (1) Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας ελέγχει 
τουλάχιστον ετησίως την οικονοµική διαχείριση του 
Ταµείου και τους ετήσιους λογαριασµούς του που 
καταρτίζει η ∆ιαχειριστική Επιτροπή για κάθε 
οικονοµικό έτος, κατά τα διαλαµβανόµενα στον 
Κανονισµό 51: 
 
Νοείται ότι η  έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας για την εκάστοτε παρελθούσα χρήση  
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον είκοσι ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης του Ταµείου. 
 
(2)  Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (1), 
η ∆ιαχειριστική Επιτροπή δύναται να διορίζει και ένα 
εγκεκριµένο ελεγκτή για να διενεργεί  έλεγχο της 
οικονοµικής διαχείρισης του Ταµείου και των ετησίων 
λογαριασµών του Ταµείου που καταρτίζει η 
∆ιαχειριστική Επιτροπή για κάθε οικονοµικό έτος, κατά 
τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 51. 
 

Ετήσιοι λογαριασµοί. 51. – (1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή υποχρεούται σε 
τήρηση ετήσιων λογαριασµών του Ταµείου ανά 
οικονοµικό έτος, η ακρίβεια και πληρότητα των οποίων 
ελέγχεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 50. 
 

 (2) Το αργότερο ένα µήνα πριν από το τέλος εκάστου 
τρέχοντος οικονοµικού έτους συντάσσεται, µε µέριµνα 
της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, ο προϋπολογισµός του 
επόµενου οικονοµικού έτους. 
 

 (3) Το αργότερο τρεις µήνες µετά την έναρξη εκάστου 
οικονοµικού έτους συντάσσεται, µε µέριµνα της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής, ο απολογισµός του 
προηγουµένου οικονοµικού έτους, ο οποίος, µαζί µε 
τον ισολογισµό, τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων 
και την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ή και του  
διορισµένου κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 
50 εγκεκριµένου ελεγκτή, υποβάλλεται στη Γενική 
Συνέλευση των µελών του Ταµείου. 
 

 (4) Ο ισολογισµός, ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων 
και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ή και του 
εγκεκριµένου  ελεγκτή κοινοποιούνται επίσης στην 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Υπουργό 
Οικονοµικών εντός είκοσι (20) ηµερών από τη 
συζήτησή τους στη Γενική Συνέλευση.  
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Επενδυτική πολιτική του 
Ταµείου – τοποθέτηση 
διαθεσίµων.  

52.  Εκτός από τα ποσά που είναι απαραίτητα για την 
κάλυψη των άµεσων εξόδων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του Ταµείου, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή 
επενδύει τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ταµείου σε 
γραµµάτια ή άλλους τίτλους του δηµοσίου σε 
κυπριακές λίρες ή σε ισοδύναµους τίτλους της 
αλλοδαπής µε εναποµένουσα διάρκεια µέχρι δώδεκα 
µήνες.  
 
 
 
 
 

  
  

 
  
Έκτακτος έλεγχος του 
Ταµείου. 

53. -(1) Ο Υπουργός Οικονοµικών , η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου ή η Γενική Συνέλευση δύνανται 
να διατάξουν τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου του 
Ταµείου είτε από εγκεκριµένους ελεγκτές που αυτοί 
ορίζουν είτε, προκειµένου περί του Υπουργού 
Οικονοµικών, και από τον Γενικό Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας.    

  
 

 
ΜΕΡΟΣ VIΙΙ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
 
 
Επιβολή κυρώσεων 
από την Κεντρική 
Τράπεζα της 
Κύπρου.  
 

54. Σε περίπτωση παράβασης από  οποιοδήποτε 
πρόσωπο των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών, η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιβάλλει διοικητικό 
πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (3)  του 
άρθρου 72 του Νόµου.  
 

 
Μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων 
µέλους έναντι του 
Ταµείου. 

55. – (1) Σε περίπτωση κατά την οποία µέλος του Ταµείου 
δεν καταβάλλει εµπροθέσµως τις προβλεπόµενες στους 
Κανονισµούς 12, 14 και 15 εισφορές του ή δεν 
εκπληρώνει άλλες υποχρεώσεις του έναντι του Ταµείου, 
το Ταµείο του τάσσει εύλογη προθεσµία προς 
εκπλήρωση της οφειλόµενης υποχρέωσής του, που δεν 
µπορεί να είναι κατώτερη των ενός µηνός. 
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 (2)  Το µέλος του Ταµείου οφείλει να καταβάλει την 
οφειλόµενη εισφορά του εντόκως, από της ηµέρας 
εκπνοής της προθεσµίας καταβολής της σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς 12, 14 και 15. 
 

 (3) Αν το µέλος του Ταµείου δεν εκπληρώσει την 
υποχρέωσή του δυνάµει των  παραγράφων (1) ή (2) 
εντός της προθεσµίας που του έταξε το Ταµείο σύµφωνα 
µε την παράγραφο (1), το Ταµείο ενηµερώνει την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δύναται να κινήσει εις 
βάρος του µέλους τη διαδικασία διαγραφής του από το 
Ταµείο κατά τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 56. 

  
∆ιαγραφή µέλους.  56. -(1) Εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 

(3) του Κανονισµού 55, το Ταµείο, αφού λάβει τη ρητή 
συναίνεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
γνωστοποιεί στο µέλος την απόφασή του για διαγραφή 
του µέλους, η οποία διαγραφή θα ισχύει σε δώδεκα (12) 
µήνες από την επίδοση της απόφασης, εφόσον εντός της 
εν λόγω δωδεκάµηνης προθεσµίας το µέλος του Ταµείου 
δεν έχει εκπληρώσει προσηκόντως τις παραπάνω 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του, τις οποίες απαριθµεί η 
ως άνω απόφαση.  
 

 (2) Εφόσον το µέλος του Ταµείου δεν εκπληρώσει 
προσηκόντως εντός της προθεσµίας που του τάσσεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο (1) τις ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις του, το Ταµείο διαγράφει οριστικά την 
τράπεζα που δεν συµµορφώθηκε στις υποχρεώσεις της  
από µέλος του Ταµείου και κοινοποιεί την απόφασή του  
στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο Σύνδεσµο 
Εµπορικών Τραπεζών Κύπρου και στον Σύνδεσµο 
Τραπεζών ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων Κύπρου. 
 

 (3) Το Ταµείο δηµοσιοποιεί τη διαγραφή µέλους του 
Ταµείου µε δηµοσιεύσεις σε τρεις τουλάχιστον εφηµερίδες 
ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας. 
 

 (4) Η διαγραφή µέλους από το Ταµείο δεν το απαλλάσσει 
από τις υποχρεώσεις του για καταβολή οφειλοµένων 
εισφορών. 
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 (5) Μετά τη διαγραφή από το Ταµείο µέλους του, το 
Ταµείο εξακολουθεί να ευθύνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών προς 
αποζηµίωση καλυπτοµένων πελατών ως προς αξιώσεις 
τους απορρέουσες από συναλλαγές οι οποίες 
διενεργήθηκαν πριν από τη διαγραφή του µέλους από το 
Ταµείο. 
 

Αναστολή και 
ανάκληση άδειας 
λειτουργίας. 

57. -(1) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το αργότερο 
εντός δέκα (10) ηµερών από τη διαγραφή του µέχρι τότε 
µέλους του Ταµείου, αναστέλλει εν όλω ή εν µέρει, 
αναλόγως της έκτασης µη συµµόρφωσης στις 
υποχρεώσεις, τη χορηγηθείσα προς το µέλος άδεια 
λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου, δυνάµενη να 
προχωρήσει και σε ανάκληση αυτής, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 30 του περί Τραπεζικών Εργασιών 
Νόµου.  
 
Νοείται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να 
προχωρήσει και νωρίτερα σε αναστολή ή και σε 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του µέλους του Ταµείου, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόµου. 
 

 (2) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά 
την παράγραφο (1) δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (3) Εφόσον το διαγραφέν µέλος του Ταµείου είναι 
τράπεζα κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας, η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου ενηµερώνει επίσης σχετικώς τις 
αρµόδιες εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους. 
 

 (4) Η µη συµµόρφωση διαγραφέντος µέλους προς την 
υποχρέωσή του να καταβάλλει οφειλόµενες στο Ταµείο 
εισφορές µετά την πάροδο της προθεσµίας 
συµµόρφωσης που του έχει τάξει η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου κατά την επιβολή της κύρωσης της αναστολής 
της άδειας λειτουργίας, συνιστά λόγο  ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας  του.  
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Ανάκτηση ιδιότητας 
µέλους του Ταµείου. 

58.- (1) Εφόσον κατά τη διάρκεια της αναστολής της 
άδειας λειτουργίας του διαγραφέντος µέλους του, το 
Ταµείο ενηµερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 
την εκπλήρωση από το διαγραφέν µέλος των 
οφειλοµένων υποχρεώσεών του, τούτο ανακτά 
αυτοδικαίως την ιδιότητα του µέλους του Ταµείου και η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφασίζει εντός πέντε 
εργασίµων ηµερών από την επίδοση σ’ αυτήν της 
απόφασης του Ταµείου για τη συνέχιση ή όχι του µέτρου 
της αναστολής άδειας λειτουργίας. 
 

 (2) Οι διατάξεις του Κανονισµού 56 δεν εφαρµόζονται σε 
περίπτωση τράπεζας που εδρεύει σε τρίτη χώρα, εφόσον 
αυτή προβεί, στην χώρα καταγωγής της, σε διευθετήσεις 
προς κάλυψη των επενδυτών πελατών της στην 
∆ηµοκρατία, η δε εξασφαλισθείσα κάλυψη διασφαλίζει τα 
συµφέροντα των τελευταίων κατά τρόπο τουλάχιστον 
ισοδύναµο προς τον προβλεπόµενο µε τους παρόντες 
Κανονισµούς για το Ταµείο: 
 
Νοείται ότι, µόνη αρµόδια για να εκτιµήσει το ισοδύναµο ή 
µη της παρεχόµενης από τις διευθετήσεις αυτές κάλυψης 
είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΧ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
Έναρξη λειτουργίας του 
Ταµείου. 

59. Το Ταµείο αρχίζει να λειτουργεί και εξασφαλίζει 
απαιτήσεις καλυπτόµενων πελατών έναντι των µελών 
του εντός µηνός από τη δηµοσίευση των παρόντων 
Κανονισµών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 

  
Συµµετοχή 
υφισταµένων  
Τραπεζών στο Ταµείο. 

60. Οι λειτουργούσες στη ∆ηµοκρατία κατά την έναρξη 
ισχύος των παρόντων Κανονισµών τράπεζες, εφόσον 
παρέχουν καλυπτόµενες υπηρεσίες, υποχρεούνται να 
γίνουν µέλη του Ταµείου το αργότερο ένα µήνα µετά τη 
δηµοσίευση των παρόντων Κανονισµών στην Επίσηµη 
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Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  
 

 
Έναρξη ισχύος. 61. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζουν 

διαφορετικά, οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ 
από τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισµοί 12, 13, 14 και 15) 
 

Επιλέξιµα κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά µέσα πελατών 
 

1. Για τον υπολογισµό των επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό 
του ηµερήσιου αθροίσµατος των κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών 
µέσων όλων των καλυπτοµένων πελατών του µέλους του Ταµείου, τα 
οποία το µέλος του Ταµείου κατείχε άµεσα ή έµµεσα οιαδήποτε ηµέρα 
κατά το παρελθόν ηµερολογιακό έτος, όπως αυτά απεικονίζονται στον 
οικείο Φάκελο των Βιβλίων και Εντύπων Στοιχείων του µέλους του 
Ταµείου και ως προς τα οποία, γενικώς, υπείχε ή θα υπείχε 
υποχρέωση καταβολής ή παράδοσης στον καλυπτόµενο πελάτη, 
ληξιπρόθεσµη ή όχι. 

 
2. Αν το άθροισµα των κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά 

πελάτη υπερβαίνει το ποσό σε Κυπριακές Λίρες των είκοσι χιλιάδων 
Ευρώ (€20.000), το  µέρος κατά το οποίο το άθροισµα αυτό υπερβαίνει 
το ως άνω ποσό δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των 
επιλέξιµων κεφαλαίων.  

 
3. Προκειµένου για πελάτες υποκαταστηµάτων εκτός της ∆ηµοκρατίας ή 

κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον υπολογισµό των 
επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων λαµβάνεται 
υπόψη ανά πελάτη το ποσό ανώτατης αποζηµίωσης, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην παράγραφο (6) του Κανονισµού 30.   

 
Νοείται ότι για τον καθορισµό της ισοτιµίας Κυπριακής Λίρας και Ευρώ 
λαµβάνεται υπόψη η µέση ισοτιµία συναλλάγµατος όπως καθορίζεται από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο τέλος της τελευταίας εργάσιµης 
ηµέρας του παρελθόντος ηµερολογιακού έτους. 

 
4. Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων γίνεται µε βάση τους 
κανόνες του άρθρου 112 των περί των Οργανισµών Συλλογικών 
Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεµάτων Νόµων του 
2002 και 2003. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισµός 7, 28) 
Μη καλυπτόµενοι πελάτες 

 
1. Τηρουµένων και των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55 του Νόµου, 
το Ταµείο δεν αποζηµιώνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών: 
 
(1) Τις παρακάτω κατηγορίες θεσµικών και επαγγελµατιών επενδυτών: 

(α) Ε.Π.Ε.Υ., 
(β) νοµικών προσώπων που είναι συνδεδεµένα µε το µέλος του Ταµείου 
και, γενικώς, ανήκουν στον αυτό όµιλο επιχειρήσεων µε αυτό, 
(γ) τραπεζών, 
(δ) συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, 
(ε) ασφαλιστικών εταιριών, 
(στ) οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και των 
εταιρειών διαχείρισής τους, 
(ζ) ιδρυµάτων και ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, 
(η) επενδυτών που έχουν χαρακτηρισθεί από το µέλος ως επαγγελµατίες, 
κατόπιν αιτήµατός τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 14 και 
15 του  Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. 

 
(2)  Τα Κράτη και υπερεθνικούς οργανισµούς. 
 
(3) Τις κεντρικές, οµοσπονδιακές, οµόσπονδες, επαρχιακές και τοπικές 
διοικητικές αρχές. 
 
(4) Επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε το µέλος του Ταµείου, κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο Πέµπτο Παράρτηµα του Νόµου. 
 
(5) ∆ιευθυντικά και διοικητικά στελέχη του µέλους του Ταµείου. 
 
(6) Μετόχους του µέλους του Ταµείου, των οποίων η συµµετοχή άµεσα ή 
έµµεσα στο κεφάλαιο του µέλους του Ταµείου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% 
του µετοχικού του κεφαλαίου, ή εταίρους του που ευθύνονται προσωπικά για 
τις υποχρεώσεις του µέλους του Ταµείου, καθώς και πρόσωπα υπεύθυνα για 
τη διενέργεια του προβλεπόµενου στη νοµοθεσία οικονοµικού ελέγχου του 
µέλους του Ταµείου, όπως οι εγκεκριµένοι ελεγκτές του. 
 
(7) Επενδυτές που κατέχουν σε επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε το µέλος του 
Ταµείου και, γενικώς, του οµίλου, στον οποίο ανήκει και το µέλος του Ταµείου, 
θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες µε τις απαριθµούµενες στις περιπτώσεις (5) και 
(6). 
 
(8) Συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού και συζύγους των προσώπων που 
απαριθµούνται στις περιπτώσεις (5), (6) και (7), καθώς και τρίτους που 
ενεργούν για λογαριασµό των προσώπων αυτών. 
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(9) Εκτός των διαλαµβανόµενων στο εδάφιο (2) του άρθρου 55 του Νόµου 
επενδυτών, και επενδυτές-πελάτες µέλους του Ταµείου, οι οποίοι είναι 
υπαίτιοι για γεγονότα που αφορούν το µέλος του Ταµείου και έχουν 
προξενήσει τις οικονοµικές   δυσκολίες του ή έχουν συµβάλει στην επιδείνωση 
της οικονοµικής του κατάστασης ή οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα 
γεγονότα αυτά. 
 
(10) Επενδυτές υπό µορφή εταιρίας, η οποία λόγω του µεγέθους της, δεν 
επιτρέπεται να συντάσσει συνοπτικό ισολογισµό σύµφωνα µε τον περί 
Εταιρειών Νόµο ή αντίστοιχο νόµο κράτους µέλους. 
 
2. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (5), (6), (7) και (8) το Ταµείο αναστέλλει 
την καταβολή αποζηµιώσεως, ενηµερώνοντας σχετικώς τους 
ενδιαφεροµένους, µέχρις ότου αποφανθεί τελεσίδικα, µε σχετική του 
απόφαση, ως προς το αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής τους. 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισµός 13) 

Προϋποθέσεις επιστροφής χρηµατικών ποσών στα µέλη του Ταµείου  
 
 
 
1.  (α) Εφόσον η αξία της ατοµικής µερίδας µέλους του Ταµείου, όπως αυτή 
αποτιµάται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, υπερβεί  ποσοστό ένα επί 
τοις εκατό (1%) του µέσου όρου των κατά τα αµέσως προηγούµενα δύο 
ηµερολογιακά έτη επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων του 
µέλους, το Ταµείο καταβάλλει στο µέλος από το ενεργητικό του Ταµείου το 
ποσό που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον της αξίας της ατοµικής µερίδας του 
µέλους σε σχέση µε τον µέσο όρο των κατά τα αµέσως προηγούµενα δύο 
ηµερολογιακά έτη επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων του: 
 
Νοείται ότι, µετά την επιστροφή των χρηµατικών ποσών στο µέλος, µειούται 
αναλόγως η αξία της ατοµικής του µερίδας στο Ταµείο. 
 
(β) Για τον υπολογισµό της αξίας της ατοµικής µερίδας του µέλους δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι κάθε είδους εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί στο 
Ταµείο υπέρ του µέλους ούτε τυχόν υπέρ του µέλους υφισταµένη ασφαλιστική 
κάλυψη. 
 
(γ)  Η επιστροφή στο µέλος του Ταµείου των χρηµατικών ποσών σύµφωνα µε 
την υποπαράγραφο (α) πραγµατοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 
έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται η υποχρέωση του Ταµείου για επιστροφή 
χρηµατικών ποσών. 
 
2.  Εφόσον το σύνολο της αξίας της ατοµικής µερίδας µέλους του Ταµείου, 
όπως αυτή αποτιµάται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, και των 
τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που έχουν παρασχεθεί υπέρ του µέλους 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Κανονισµού 12 υπερβεί ποσοστό ένα επί 
τοις εκατό (1%) του µέσου όρου των κατά τα αµέσως προηγούµενα δύο 
ηµερολογιακά έτη επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων του 
µέλους, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή επιτρέπει στο µέλος τον περιορισµό των 
εγγυητικών επιστολών του, έτσι ώστε το σύνολο της αξίας της ατοµικής 
µερίδας του µέλους και των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών να ανέρχεται 
σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του µέσου όρου των κατά τα αµέσως 
προηγούµενα δύο ηµερολογιακά έτη επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων του µέλους 
 
3. Προϋπόθεση οιασδήποτε επιστροφής χρηµάτων ή µείωσης των εγγυητικών 
επιστολών είναι να µην υπολείπεται η αξία της ατοµικής µερίδας του µέλους 
του διπλασίου της εισφοράς που αυτό οφείλει βάσει των παρεχοµένων από 
αυτό υπηρεσιών, όπως προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 11. 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
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