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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4845 Τετάρτη,  14 Ιουλίου 2021 961 

                            

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 119(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (AΡ. 2) ΤΟΥ 2020 

 
Προοίμιο.  Για σκοπούς- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 173, 
12.6.2014,  
σ. 149· 
L 212, 
18.7.2014,  
σ. 47· 
L 309, 
30.10.2014,  
σ. 37. 

(α)  ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 14(5) και εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 2(1)(12) και 9(2) 
της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των 
καταθέσεων», ως διορθώθηκε, και 

   
 (β)  αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βασικού νόμου, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
   
Συνοπτικός 
τίτλος.  

5(Ι) του 2016 
41(I) του 2018 
22(Ι) του 2020 
74(Ι) του 2020. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμους του 2016 έως (Αρ. 2) του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συστήματος 
Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2016 έως 
2021. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, από τον ορισμό του όρου «διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά μέσα», της λέξης και του αριθμού «του 2016» (πέμπτη γραμμή) και της 
φράσης «του εδαφίου (1)» (έκτη γραμμή)· 

   
  (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
   
   

 
22(Ι) του 2016 
96(Ι) του 2021. 

«“μέτρο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή 
υποχρεώσεων σε μεταβατικό ίδρυμα” έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου· 

    
   “μέτρο πώλησης εργασιών” έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου·»· και 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
   «(2) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές 

πράξεις, εκτός εάν από το κείμενο του παρόντος Νόμου προκύπτει διαφορετική έννοια-  
    
   (α)  οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε 
διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

    
   (β)  οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της 

Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή την εν λόγω κανονιστική διοικητική 
πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

     «(9) Οι διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται σε κανονισμούς.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 
 
 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

11.2.2016 
18.3.2016 
25.5.2018 

6.3.2020 
 23.6.2020. 

«(6)(α) Όταν συντρέχει η προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) 
του ορισμού του όρου “μη διαθέσιμη κατάθεση” στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, αλλά 
δεν έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο όπως αναφέρεται στην προϋπόθεση της 
παραγράφου (β) του ίδιου ορισμού, και το πιστωτικό ίδρυμα δεν εφαρμόζει εντός 
τριών (3) ημερών τις οδηγίες της Επιτροπής που δίδονται σύμφωνα με τον  
Κανονισμό 12(1)(ε) των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016 έως 2020, η 
Επιτροπή δύναται να αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση των λογαριασμών 
ρευστών διαθεσίμων που τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα με την Κεντρική Τράπεζα ή/και 
με άλλο πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία, με αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή 
των καλυπτόμενων καταθέσεών του και προβαίνει σε τέτοιες πληρωμές εντός των 
χρονικών ορίων και διαδικασιών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο. 

   
  (β) Η Επιτροπή προβαίνει σε πληρωμές τηρουμένης της υποχρέωσης τήρησης 

του ποσού των ρευστών διαθεσίμων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 12(1)(ε) 
των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 
Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016 έως 2020. 

   
  (γ) Οι υπογράφοντες των σχετικών εντολών πληρωμών καθορίζονται από την 

Επιτροπή. 
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  (α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού,  της φράσης «εργαλείου πώλησης 
δραστηριοτήτων» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μέτρου πώλησης εργασιών» και της 
φράσης «εργαλείου μεταβατικού ιδρύματος» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μέτρου 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε μεταβατικό 
ίδρυμα»∙ 

   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
   «(3) Σε περίπτωση που το ΣΕΚ καταβάλλει αποζημίωση σε καταθέτες πιστωτικού 

ιδρύματος σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 4 και 
την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 10, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

    
   (α) Όταν συντρέχει η προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του 

ορισμού του όρου “μη διαθέσιμη κατάθεση” στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 και 
η αρμόδια αρχή έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού 
ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά δεν έχει εκδοθεί 
διάταγμα από δικαστήριο όπως αναφέρεται στην προϋπόθεση της 
παραγράφου (β) του ίδιου ορισμού, το ΣΕΚ απαιτεί και ανακτά άμεσα από το 
πιστωτικό ίδρυμα ποσό ίσο με τις πληρωμές τις οποίες καταβάλλει για 
αποζημίωση των καταθετών του πιστωτικού ιδρύματος· 

    
   (β) προς υλοποίηση των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο (α), το 

ΣΕΚ ειδοποιεί  γραπτώς το πιστωτικό ίδρυμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
τον Ειδικό Διαχειριστή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, να 
προβεί στις δέουσες ενέργειες για πληρωμή του εν λόγω ποσού στο ΣΕΚ από 
τα ρευστά διαθέσιμα του πιστωτικού ιδρύματος, ως αυτά ορίζονται σε 
κανονισμούς, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της απαίτησης του ΣΕΚ· 

    
   (γ)  κατόπιν λήψης της γραπτής ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 

(β), το πιστωτικό ίδρυμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Ειδικός 
Διαχειριστής, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο (β), 
αξιολογεί την επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων του πιστωτικού ιδρύματος 
και- 

    
   

 
 
 
 
 

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

119(I) του 2003  

(i) βεβαιώνει γραπτώς το ΣΕΚ ότι τα ρευστά διαθέσιμα 
του πιστωτικού ιδρύματος είναι ήδη κάτω από το 
διπλάσιο του υπολογιζόμενου συνολικού ποσού των 
απαιτήσεων που έχουν προτεραιότητα έναντι των 
καλυπτόμενων καταθέσεων κατά τις κανονικές δια-
δικασίες αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 33Ο 
του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και 
δεν καταβάλλει οποιαδήποτε πληρωμή  προς το ΣΕΚ 
πριν από την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης. ή 

  (δ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει αναλάβει τη διαχείριση λογαριασμού 
ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στη 
συνέχεια εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, τη διαχείριση 
αναλαμβάνει ο εκκαθαριστής. 

   
  (ε) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του άρθρου 28.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού. 

  
Τροποποίηση    
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στο εδάφιο (2) αυτού, των 
λέξεων «δύναται να» (πρώτη γραμμή). 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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4(Ι) του 2004   
151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004  
235(I) του 2004  

20(Ι) του 2005  
80(Ι) του 2008  

100(Ι) του 2009  
123(Ι) του 2009  

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

14(Ι) του 2013 
87(Ι) του 2013  

102(Ι) του 2013  
141(Ι) του 2013  

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

109(Ι) του 2015  
152(Ι) του 2015  
168(Ι) του 2015  

21(Ι) του 2016  
5(Ι) του 2017  

38(Ι) του 2017  
169(Ι) του 2017  

28(Ι) του 2018  
89(I) του 2018 

153(Ι) του 2018 
80(Ι) του 2019  

149(I) του 2019  
21(Ι) του 2020 
73(Ι) του 2020 
28(Ι) του 2021 
94(Ι) του 2021 

 95(Ι) του 2021. 
   (ii) βεβαιώνει γραπτώς το ΣΕΚ ότι το υπόλοιπο των 

ρευστών διαθεσίμων, μετά την πληρωμή στο ΣΕΚ,  
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το διπλάσιο του 
υπολογιζόμενου συνολικού ποσού των απαιτήσεων 
που έχουν προτεραιότητα έναντι των καλυπτόμενων 
καταθέσεων κατά τις κανονικές διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 33Ο του περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποζημίωσή τους στην εκκαθάριση, 
και πληρώνει στο ΣΕΚ ποσό ίσο με τη διαφορά του 
υπολοίπου των ρευστών διαθεσίμων με το διπλάσιο 
του υπολογιζόμενου συνολικού ποσού των απαιτή-
σεων που έχουν προτεραιότητα έναντι των καλυ-
πτόμενων καταθέσεων, με μέγιστο ποσό το συνολικό 
ποσό της απαίτησης του ΣΕΚ σύμφωνα με τη γραπτή 
ειδοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο (β)· 

     
   (δ) σε περίπτωση που η πληρωμή την οποία λαμβάνει το ΣΕΚ, σύμφωνα με την 

παράγραφο (γ), δεν καλύπτει το συνολικό ποσό της απαίτησης που 
περιλαμβάνεται στην γραπτή ειδοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 
(β), το ΣΕΚ για το υπολειπόμενο ποσό έχει το δικαίωμα υποκατάστασης στα 
δικαιώματα των καταθετών σε διαδικασίες εκκαθάρισης, μέχρι την πλήρη 
κάλυψη της απαίτησής του· 

    
   (ε) η προβλεπόμενη στις παραγράφους (α)  έως (δ) διαδικασία δεν επηρεάζει τη 

σειρά προτεραιότητας καλυπτόμενων καταθέσεων στην εκκαθάριση σύμφω-
να με το άρθρο 33Ο του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου· 

    
   (στ)  όταν συντρέχει η προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του 

ορισμού του όρου “μη διαθέσιμη κατάθεση” στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, το 
ΣΕΚ έχει το δικαίωμα υποκατάστασης στα δικαιώματα των καταθετών σε 
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διαδικασίες εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης για ποσό ίσο προς τις 
πληρωμές στις οποίες προβαίνει το ΣΕΚ.»· και 

    
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(3Α)  Όταν το ΣΕΚ προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) της 

παραγράφου (α) και την παράγραφο (β) του άρθρου 4, την παράγραφο (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 10 και με το εδάφιο (1) του άρθρου 14, το ΣΕΚ έχει απαίτηση έναντι του 
σχετικού πιστωτικού ιδρύματος για ποσό ίσο με τις πληρωμές στις οποίες προβαίνει το 
ΣΕΚ και η εν λόγω απαίτηση κατατάσσεται στην ίδια σειρά προτεραιότητας, όπως οι 
καλυπτόμενες καταθέσεις βάσει του άρθρου 33Ο του περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμου.». 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

