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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4480 Παρασκεσή, 19 Δεκεμβρίοσ 2014 1085 

      

Ο πεπί Μησανών Παιγνιδιού, Μησανών Επιδεξιόηηηαρ και Μησανών Ψςσαγωγίαρ (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ 
ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο 
Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 192(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 

 ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1996 ΜΔΥΡΗ 1999 
 

  Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

32(Η) ηνπ 1996 
50(Η) ηνπ 1998 

90(Η) ηνπ 1999. 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεραλψλ Παηγληδηνχ, Μεραλψλ Δπηδεμηφηεηαο θαη 
Μεραλψλ Φπραγσγίαο  (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί 
Μεραλψλ Παηγληδηνχ θαη Μεραλψλ Φπραγσγίαο  Νφκνπο ηνπ 1996 κέρξη 1999 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο νη πεξί Μεραλψλ Παηγληδηνχ, Μεραλψλ Δπηδεμηφηεηαο θαη Μεραλψλ Φπραγσγίαο  Νφκνη ηνπ 
1996 κέρξη 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 1  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 1 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε 
«Παηγληδηνχ» (πξψηε γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο θαη ησλ ιέμεσλ «Μεραλψλ 
Δπηδεμηφηεηαο». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «Έπαξρνο», ακέζσο κεηά ηε ιέμε «παηγληδηνχ» 
(ηξίηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή κεραλψλ επηδεμηφηεηαο»

.
 θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ 

νξηζκνχ απηνχ: 
   
  «“κεραλή επηδεμηφηεηαο” ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε κεραλή πνπ απνβιέπεη ζηελ παξνρή θέξδνπο 

ή άιινπ αληαιιάγκαηνο, ησλ νπνίσλ ε αμία δελ ππεξβαίλεη ηα πελήληα επξψ θαη ηεο νπνίαο ε 
ιεηηνπξγία, ν ρεηξηζκφο ή ε ρξήζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ άζθεζε επηδεμηφηεηαο απφ 
κέξνπο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηε ιεηηνπξγεί, ρεηξίδεηαη ή ρξεζηκνπνηεί θαη φρη ζηελ ηχρε

.
». 
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Σξνπνπνίεζε  
ηνπ ηίηινπ ηνπ 
Μέξνπο ΗΗ  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4. Ο ηίηινο ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφλ, ακέζσο 
κεηά ηηο ιέμεηο «ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ» (δεχηεξε γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο θαη ησλ 
ιέμεσλ «ΜΖΥΑΝΧΝ ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 3  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

5. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε 
«παηγληδηνχ» (πξψηε γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ  θφκκαηνο θαη ησλ ιέμεσλ «κεραλέο επηδεμηφηεηαο». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 6  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

6. Σν άξζξν 6 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 (α) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλή παηγληδηνχ» (δεχηεξε 
γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή κεραλή επηδεμηφηεηαο»

. 
θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (4) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλψλ παηγληδηνχ» (πξψηε 

γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή κεραλψλ επηδεμηφηεηαο». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 7  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

7. Σν άξζξν 7 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (1) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «κεραλή ςπραγσγίαο» (ηξίηε 
γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ή κεραλήο επηδεμηφηεηαο ή κεραλήο ςπραγσγίαο»

.
 θαη 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηνπ εδάθηνπ (4) απηνχ, ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο κε ην ζεκείν 

ηεο άλσ θαη θάησ ηειείαο θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 
   
       «Ννείηαη φηη, ην παξφλ εδάθην δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηηο πεξηπηψζεηο κεραλψλ 

επηδεμηφηεηαο.». 
  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 8  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

8. Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

  
 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλήο παηγληδηνχ» (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ 

«ή κεραλήο επηδεμηφηεηαο»
.
 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλήο παηγληδηνχ» 

(δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή κεραλήο επηδεμηφηεηαο»
.
 θαη 

   
 (γ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (δ) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλέο παηγληδηνχ» 

(πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή νη κεραλέο επηδεμηφηεηαο». 
   
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 9  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

9. To άξζξν 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν: 

  
 «Απαγφξεπζε 

 εηζφδνπ  
ζε αδεηνχρν  
ππνζηαηηθφ. 

    9.-(1) Καλέλα πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δψδεθα ρξφλσλ δελ επηηξέπεηαη λα 
εηζέξρεηαη ζε αδεηνχρα ππνζηαηηθά, λα ιεηηνπξγεί, ρεηξίδεηαη ή ρξεζηκνπνηεί 
νπνηαδήπνηε κεραλή παηγληδηνχ ή κεραλή ςπραγσγίαο, εθηφο αλ ζπλνδεχεηαη 
απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ. 

   
      (2) Ο πξνβιεπφκελνο ζην εδάθην (1) πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην ππνζηαηηθφ είλαη μελνδνρείν ή ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, φηαλ ην 
πξφζσπν είλαη έλνηθνο ηνπ μελνδνρείνπ ή ηνπ θαηαιχκαηνο. 

   
      (3) Καλέλα πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δεθαέμη ρξφλσλ δελ επηηξέπεηαη λα 

ιεηηνπξγεί, ρεηξίδεηαη ή  ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε κεραλή επηδεμηφηεηαο.». 
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Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

10. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν: 

 «Ώξεο 
ιεηηνπξγίαο. 

10. Ζ ιεηηνπξγία, ν ρεηξηζκφο ή ε ρξήζε κεραλψλ παηγληδηνχ ή κεραλψλ 
επηδεμηφηεηαο ή κεραλψλ ςπραγσγίαο επηηξέπεηαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ππνζηαηηθνχ.». 
 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 11 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

11. Σν άξζξν 11 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  
 (α) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλψλ παηγληδηνχ» 

(ηέηαξηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή κεραλψλ επηδεμηφηεηαο»
.
 θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (2) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλέο παηγληδηνχ» (ηέηαξηε 

γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή νη κεραλέο επηδεμηφηεηαο». 
 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

12. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, 
ακέζσο κεηά ηε ιέμε «εθδφζεθε» (ηξίηε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη ζε θάζε κεραλή παηγληδηνχ ή 
κεραλή επηδεμηφηεηαο ή κεραλή ςπραγσγίαο πνπ βξίζθεηαη ζηα ππνζηαηηθά πξέπεη λα αλαξηάηαη ή 
λα επηθνιιάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζήκαλζε αλαθνξηθά κε ηελ επηηξεπφκελε ειηθία ρξήζεο ηεο». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

13. Σν άξζξν 13 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο 
«κεραλέο παηγληδηνχ» (ηέηαξηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή ηηο κεραλέο επηδεμηφηεηαο». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 15. 

14. Σν άξζξν 15 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν: 
 

 «Αδηθήκαηα. 15.-(1) Αδεηνχρνο, ν νπνίνο- 
    
  (α) επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δψδεθα ρξφλσλ, 

ην νπνίν δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) 
ηνπ άξζξνπ 9, λα εηζέξρεηαη ή λα παξεπξίζθεηαη, ζην αδεηνχρν 
ππνζηαηηθφ, ή 

    
  (β) επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δεθαέμη ρξφλσλ, 

λα ζέηεη εληφο ηνπ αδεηνχρνπ ππνζηαηηθνχ ηνπ ζε ιεηηνπξγία, λα ρεηξίδεηαη 
ή λα ρξεζηκνπνηεί κεραλή επηδεμηφηεηαο, ή 

    
  (γ) επηηξέπεη νπνηαδήπνηε βίαηε ή εξηζηηθή ή πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα 

ζην αδεηνχρν ππνζηαηηθφ, ή 
    
  (δ) επηηξέπεη φπσο ηα αδεηνχρα ππνζηαηηθά είλαη ην ζπλεζηζκέλν θαηαθχγην 

ή κέξνο ζπλαληήζεσο πξνζψπσλ αλππφιεπηνπ ραξαθηήξα, ή  
    
  (ε) ρξεζηκνπνηεί κεραλή παηγληδηνχ ή κεραλή ςπραγσγίαο ή επηηξέπεη ή 

αλέρεηαη ηε ρξήζε ηέηνηαο κεραλήο γηα ζθνπνχο θέξδνπο, ή 
    
  (ζη) παξαβαίλεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο άδεηάο ηνπ, ή  
    
  (δ) παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε επηηαθηηθή ή απαγνξεπηηθή δηάηαμε ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, 
   
  είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν 
ρηιηάδεο επξψ ή/θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο θαη ην Γηθαζηήξην δχλαηαη επηπξνζζέησο 
νπνηαζδήπνηε πνηλήο, λα δηαηάμεη ηελ θαηάζρεζε ησλ κεραλψλ ζε ζρέζε κε ηηο 
νπνίεο δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα θαη ηελ αθχξσζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο. 
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   (2) Κάζε πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 7 είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρξφληα 
ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο επξψ ή/θαη ζηηο δχν απηέο 
πνηλέο θαη ην Γηθαζηήξην δχλαηαη επηπξνζζέησο νπνηαζδήπνηε πνηλήο, λα δηαηάμεη 
ηελ θαηάζρεζε ησλ κεραλψλ ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα. 

   
   (3) Πξφζσπν, ην νπνίν-  
   
  (α) ζέηεη ζε ιεηηνπξγία, ρεηξίδεηαη ή ρξεζηκνπνηεί κεραλή επηδεμηφηεηαο πνπ 

απνβιέπεη ζηελ παξνρή θέξδνπο ή άιινπ αληαιιάγκαηνο, ησλ νπνίσλ 
ε αμία  ππεξβαίλεη ηα πελήληα επξψ, ή 

  (β) επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηε ιεηηνπξγία, ην ρεηξηζκφ ή ηε ρξήζε κεραλήο 
επηδεμηφηεηαο πνπ απνβιέπεη ζηελ παξνρή θέξδνπο ή άιινπ 
αληαιιάγκαηνο, ησλ νπνίσλ ε αμία ππεξβαίλεη ηα πελήληα επξψ, 

  είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν 
ρηιηάδεο επξψ ή/θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο θαη ην Γηθαζηήξην δχλαηαη επηπξνζζέησο 
νπνηαζδήπνηε πνηλήο, λα δηαηάμεη ηελ θαηάζρεζε ησλ κεραλψλ ζε ζρέζε κε ηηο 
νπνίεο δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα θαη ηελ αθχξσζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 17 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

15. Ζ παξάγξαθνο (ε) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ 
απηήλ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλέο παηγληδηνχ» (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή νη κεραλέο 
επηδεμηφηεηαο». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

16. Σν άξζξν 18 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφ ηεο θξάζεο 
«κεραλέο ςπραγσγίαο ή κεραλέο παηγληδηνχ» (δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή), κε ηε θξάζε «κεραλέο 
παηγληδηνχ ή κεραλέο επηδεμηφηεηαο ή κεραλέο ςπραγσγίαο», κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο 
κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλέο παηγληδηνχ» (ηέηαξηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή κεραλέο επηδεμηφηεηαο» θαη 
κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλψλ παηγληδηνχ» (έβδνκε θαη φγδνε γξακκή), ησλ 
ιέμεσλ «ή ησλ κεραλψλ επηδεμηφηεηαο». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

17. Ο ηίηινο ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν 
λέν ηίηιν:  

 

 «Ο ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ, ΜΖΥΑΝΧΝ ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΝΟΜΟ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ, ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ». 
  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Γεχηεξνπ  
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

18. Σν Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  
 

 
  

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Μέξνπο Α απηνχ, κε ηνλ αθφινπζν λέν ηίηιν: 
  

«Ο ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ, ΜΖΥΑΝΧΝ ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΝΟΜΟ 

ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ, ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ»
.
 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ππνζεκείν (β)(iii) ηνπ ζεκείνπ 4 ηνπ Μέξνπο Α απηνχ θαη 

πξηλ απφ ηε ιέμε «ΤΝΟΛΟ», ζην ηέινο ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ 
ππνζεκείνπ (γ): 

   
  «(γ)  Μεραλέο επηδεμηφηεηαο:  αξ..... δηθαηψκαηα…...........»

.
 

 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Μέξνπο Β απηνχ, κε ηνλ αθφινπζν λέν ηίηιν: 
   
  «Ο ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ, ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΝΟΜΟ 

ΑΓΔΗΑ ΠΑΝΖΓΤΡΗΟΤ»
.
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 (δ) κε ηελ πξνζζήθε ζην ζεκείν 3 ηνπ Μέξνπο Β απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «κεραλψλ 
παηγληδηνχ» (πξψηε γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο θαη ησλ ιέμεσλ «κεραλψλ 
επηδεμηφηεηαο»

. 
θαη 

   
 (ε) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ππνζεκείν (β)(iii) ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ Μέξνπο Β απηνχ θαη 

πξηλ απφ ηε ιέμε «ΤΝΟΛΟ» ζην ηέινο ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ, ηνπ αθφινπζνχ λένπ 
ππνζεκείνπ (γ): 

   
  «(γ) Μεραλέο επηδεμηφηεηαο: αξ.….. δηθαηψκαηα…...……..». 
  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Σξίηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

19. Σν Σξίην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  
 

 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ απηνχ, κε ηνλ αθφινπζν λέν ηίηιν: 
   
  «Ο ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΗΓΝΗΓΗΟΤ, ΜΖΥΑΝΧΝ ΔΠΗΓΔΞΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΝΟΜΟ 

ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ»
.
 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην Μέξνο Α απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 30,00» (δεχηεξε γξακκή), 
κε ηε θξάζε «60 Δπξψ»

.
 

   
 (γ) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ (Η) ηνπ Μέξνπο Β απηνχ, σο αθνινχζσο: 
   
  (i) Mε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (α) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 30,00» 

(δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «60 Δπξψ»
.
 

    
  (ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (β)(i) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 10,00» 

(πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «20 Δπξψ»
.
 

    
  (iii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (β)(ii) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 20,00» 

(πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «40 Δπξψ»
.
 

    
  (iv) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (β)(iii) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 40,00» 

(πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «80 Δπξψ»
. 
θαη 

    
  (v) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ππνζεκείν (β)(iii) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

ππνζεκείνπ (γ): 
    
   «(γ)  Άδεηα κεραλήο επηδεμηφηεηαο   

60 Δπξψ ην ρξφλν, γηα θάζε κεραλή.»
.
 

   
 (δ) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Μέξνπο Γ απηνχ, σο αθνινχζσο:  
   
  (i) Mε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ζεκείν (α) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 6,00» (πξψηε 

γξακκή), κε ηε θξάζε «12 Δπξψ»
.
 

    
  (ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (i) ηνπ ζεκείνπ (β) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 

3,00» (πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «6 Δπξψ»
.
 

    
  (iii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (ii) ηνπ ζεκείνπ (β) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 

6,00» (πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «12 Δπξψ»
.
 

  (iv) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην ππνζεκείν (iiη) ηνπ ζεκείνπ (β) απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 
9,00» (πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «16 Δπξψ»

. 
θαη 

  (v) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ζεκείν (β)(iii) απηνχ, ηνπ αθφινπζνχ λένπ ζεκείνπ 
(γ): 

   «(γ) Άδεηα κεραλήο επηδεμηφηεηαο:  60 Δπξψ ην ρξφλν γηα θάζε κεραλή»
.
 

 (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην Μέξνο Γ απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 10» (δεχηεξε γξακκή), κε ηε 
θξάζε «20 Δπξψ»

. 
θαη 

 (ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην Μέξνο Δ απηνχ, ηεο θξάζεο «Λ.Κ. 10» (δεχηεξε γξακκή), κε ηε 
θξάζε «20 Δπξψ». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 193(Ι)/2014 
Απ. 4480, 19.12.2014                               

Ο πεπί Επενδςηικών Τπηπεζιών και Δπαζηηπιοηήηων και Ρςθμιζόμενων Αγοπών (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ 
ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο 
Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 193(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2007 ΔΧ 2012 

 
Πξννίκην. 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 176, 
27.6.2013,  
ζ. 338∙ L 208,  
2.8.2013, ζ. 73∙ 
L 173, 12.6.2014,  
ζ. 190. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηα Άξζξα 3(1).1), 3), 7), 9), 14), 15), 19), 20), 33), 34), 36), 37), 39), 
40), 41) θαη 54), 4(1) θαη (3),  8, 28(1)-(2), 29(1)-(4), 31(1)-(2), 50(1)-(5), 51(1)-(3), 56, 57(1)-(2), 
58(1), 61(1)-(2), 62, 63(1)-(2), 65(1)-(2), 67(1).α) θαη δ)-ηζη) θαη (2), 68(1)-(3), 70, 71(1) θαη (3), 
74(1), 88(1)-(2), 91(1)-(11) θαη (13), 96, 97(1)-(2), 102(1), 114, 126 θαη 151(1) ηεο πξάμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2013/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/87/ΔΚ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2006/48/ΔΚ θαη 
2006/49/ΔΚ», φπσο δηνξζψζεθε θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 2014/59/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαΐνπ 2014, 

    Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
144(Η) ηνπ 2007 
106(Η) ηνπ 2009 
141(I) ηνπ 2012 
154(I) ηνπ 2012. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξψην (Η): 
16.11.2007 
16.11.2012 
30.11.2012. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπο ηνπ 2007 έσο 
2012 φπσο δηνξζψζεθαλ (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο 
λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνη ηνπ 2007 κέρξη 2014. 

 
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

 
2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκψλ ησλ φξσλ «αξρηθφ θεθάιαην», «ειεγθηήο», «έιεγρνο», 
«ζπγαηξηθή επηρείξεζε», «θξάηνο κέινο θαηαγσγήο», «θξάηνο κέινο ππνδνρήο», «κεηξηθή 
επηρείξεζε», «πηζησηηθφ ίδξπκα» θαη «πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ» κε ηνπο 
αθφινπζνπο λένπο νξηζκνχο, αληίζηνηρα:   

    “«αξρηθφ θεθάιαην» ζεκαίλεη ην αξρηθφ θεθάιαην πνπ απνηειείηαη κφλν απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 26, παξάγξαθνο 1, ζηνηρεία α) 
έσο ε), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013· 

 

 Κεθ. 113. 
9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
41(Η) ηνπ 1994 
15(Η) ηνπ 1995 
21(Η) ηνπ 1997 
82(Η) ηνπ 1999 

149(Η) ηνπ 1999 
2(Η) ηνπ 2000 

135(Η) ηνπ 2000 

  «ειεγθηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη, γηα ην δηνξηζκφ ηνπ σο ειεγθηήο εηαηξείαο, 
ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη άδεηα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη ηνπ 
πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ 
Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ∙  
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151(Η) ηνπ 2000 
76(Η) ηνπ 2001 
70(Η) ηνπ 2003 

167(Η) ηνπ 2003 
92(Η) ηνπ 2004 
24(Η) ηνπ 2005 

129(Η) ηνπ 2005 
130(Η) ηνπ 2005 

98(Η) ηνπ 2006 
124(Η) ηνπ 2006 

70(Η) ηνπ 2007 
71(Η) ηνπ 2007 

131(Η) ηνπ 2007 
186(Η) ηνπ 2007 

87(Η) ηνπ 2008 
41(Η) ηνπ 2009 
49(Η) ηνπ 2009 
99(Η) ηνπ2009 

42(Η) ηνπ 2010 
60(Η) ηνπ 2010 
88(Η) ηνπ 2010 
53(Η) ηνπ 2011 

117(Η) ηνπ 2011 
145(Η) ηνπ 2011 
157(Η) ηνπ 2011 
198(Η) ηνπ 2011 

64(Η) ηνπ 2012 
98(Η) ηνπ 2012  

190(Η) ηνπ 2012 
203(Η) ηνπ 2012 

6(Η) ηνπ 2013 
90(Η) ηνπ 2013 
74(Η) ηνπ 2014 

75(Η) ηνπ 2014. 
42(Η) ηνπ 2009 

163(Η) ηνπ2013. 
   «έιεγρνο» ζεκαίλεη έιεγρν φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 37), ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 
   «ζπγαηξηθή επηρείξεζε» ή «ζπγαηξηθή» ζεκαίλεη ζπγαηξηθή φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, 

παξάγξαθνο 1, ζεκείν 16), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013· 
   «θξάηνο κέινο θαηαγσγήο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 

4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 43), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 
   «θξάηνο κέινο ππνδνρήο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ππνδνρήο φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, 

παξάγξαθνο 1, ζεκείν 44), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 
   «κεηξηθή επηρείξεζε» ζεκαίλεη κεηξηθή επηρείξεζε φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, 

παξάγξαθνο 1, ζεκείν 15), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013· 
   «πηζησηηθφ ίδξπκα» ζεκαίλεη πηζησηηθφ ίδξπκα φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 

1, ζεκείν 1), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013· 
   «πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ» ή «κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ» ζεκαίλεη ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ”∙ 
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «αξκφδηεο αξρέο» κε ηνλ αθφινπζν λέν 

νξηζκφ: 
   ««αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη αξκφδηα αξρή φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, 

ζεκείν 40), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙»· 
  (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «εηδηθή ζπκκεηνρή» κε ηνλ αθφινπζν λέν 

νξηζκφ: 
   “«εηδηθή ζπκκεηνρή» ζεκαίλεη εηδηθή ζπκκεηνρή φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 

1, ζεκείν 36), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙”· 
  (δ) κε ηε δηαγξαθή ηνπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ «εηαηξεία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκκεηνρψλ»∙ 

  (ε) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ 
νξηζκψλ ηνπο: 
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   “«αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε» ζεκαίλεη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εθηειεζηηθά 
θαζήθνληα ζε ίδξπκα, θαη ηα νπνία είλαη ππεχζπλα θαη ινγνδνηνχλ ζην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην γηα ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο· 

   «αξρή ελνπνηεκέλεο επνπηείαο»  ζεκαίλεη ηελ αξρή ελνπνηεκέλεο επνπηείαο φπσο 
νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 41), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   «δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην» ζεκαίλεη ην ζπκβνχιην ελφο ηδξχκαηνο, ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη 
λα θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ην 
νπνίν επηβιέπεη θαη παξαθνινπζεί ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε, θαη πεξηιακβάλεη 
ηα πξφζσπα πνπ πξάγκαηη δηεπζχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο· 

 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
Δ.Δ: L 331, 
15.12.2010,  
ζ. 48. L 105, 
8.4.2014, ζ.1 

  «ΔΑΑΔ» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ 
πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 
γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη 
Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009 θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2009/79/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο», φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη. 

   «ΔΑΣ» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 1093/2010· 

   «ίδξπκα» ζεκαίλεη ίδξπκα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 3), ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ:  L 331 
15.12.2010, 
ζ. 12 
L 225, 
30.7.2014, 
ζ. 1. 

  «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
24εο Ννεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή 
Αξρή Σξαπεδψλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε 
ηεο απφθαζεο 2009/78/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 806/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
15εο Ηνπιίνπ 2014· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 176,   
27.6.2013,  
ζ. 1∙ L 208,   
2.8.2013,  
ζ. 68∙ L 321, 
30.11.2013,  
ζ. 6∙ L 165, 
4.6.2014, ζ. 31. 

  «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 575/2013» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά 
ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
648/2012», φπσο δηνξζψζεθε θαη φπσο παξαηάζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ 
Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ) αξηζ. 591/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Ηνπλίνπ 2014· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 201,   
27.7.2012,  
ζ. 1∙ L 173,   
12.6.2014, ζ. 84. 

  «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 648/2012» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
4εο Ηνπιίνπ 2012 γηα ηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα, ηνπο θεληξηθνχο 
αληηζπκβαιινκέλνπο θαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ζπλαιιαγψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 600/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο  15εο Μαΐνπ 2014· 

   «θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ ΔΚΣ» ζεκαίλεη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ Δπξσπατθνχ 
πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 
45), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013·   

   «κηθηή ρξεκαηνδνηηθή εηαηξεία ζπκκεηνρψλ» ζεκαίλεη κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δελ είλαη 
ξπζκηδφκελε νληφηεηα, ε νπνία καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο κία 
ηνπιάρηζηνλ είλαη ξπζκηδφκελε νληφηεηα κε έδξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη κε άιιεο 
νληφηεηεο, ζπληζηά ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ∙ 

   «Οδεγία 2013/36/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 
2013/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 
ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνιεπηηθή 
επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2002/87/ΔΚ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2006/48/ΔΚ θαη 2006/49/ΔΚ»· 

   «ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ» ζεκαίλεη ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ φπσο νξίδεηαη ζην 
Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 86), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013· 

   «ρξεκαηνδνηηθή εηαηξεία ζπκκεηνρψλ» ζεκαίλεη ρξεκαηνδνηηθή εηαηξεία ζπκκεηνρψλ φπσο 
νξίδεηαη ζην Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 20), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013.”∙ 
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  (ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο», ηεο 
παξαγξάθνπ (ε) κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (ε): 

   «(ε) κηθηή ρξεκαηνδνηηθή εηαηξεία ζπκκεηνρψλ.»∙ 

  (δ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ (3), (4) 
θαη (5): 

     «(3) ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
φπσο Οδεγία, Καλνληζκφο ή Απφθαζε, ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε φπσο εθάζηνηε 
δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

      (4) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013. 

 
 

     (5) Όπνπ ζηνλ παξφληα Νφκν γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ 
παξφληα Νφκν, ηηο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελεο νδεγίεο ή/θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1287/2006 ζεσξείηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε 
ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 
648/2012 θαζψο θαη φιεο ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Καλνληζκψλ.». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 8  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε 

«επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή»
. 

(έθηε θαη έβδνκε γξακκή), ηεο λέαο θξάζεο «ηνλ ηξφπν 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 18Α.». 

Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν: 

 «Αξρηθφ Κεθάιαην 
ΚΔΠΔΤ. 

10.-(1) ΚΔΠΔΤ, πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2), νθείιεη λα έρεη 
αξρηθφ θεθάιαην χςνπο επηαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (€730.000). 

      (2) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (4), ΚΔΠΔΤ, ε νπνία δελ πξνβαίλεη ζε 
αγνξαπσιεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ νχηε 
αλαιακβάλεη ηελ αλαδνρή έθδνζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε δέζκεπζε 
αλάιεςεο, αιιά θαηέρεη θεθάιαηα ή ηίηινπο πειαηψλ, θαη πξνζθέξεη κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο, νθείιεη λα έρεη αξρηθφ θεθάιαην 
χςνπο εθαηφλ εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ επξψ (€125.000):   

   (α) ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, επελδπηψλ αλαθνξηθά κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα∙  

   (β) εθηέιεζε εληνιψλ επελδπηψλ αλαθνξηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα∙ 

   (γ) δηαρείξηζε αηνκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ επελδπηψλ ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

      (3) ΚΔΠΔΤ, ε νπνία εθηειεί εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ επελδπηψλ κε 
αληηθείκελν ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, επηηξέπεηαη λα θαηέρεη ηέηνηα κέζα γηα 
ίδην ινγαξηαζκφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

   (α) Οη ελ ιφγσ ζέζεηο πξνέθπςαλ απνθιεηζηηθά σο απνηέιεζκα ηεο 
αδπλακίαο ηεο ΚΔΠΔΤ λα θαιχςεη επαθξηβψο ηηο εληνιέο ησλ 
επελδπηψλ∙   

   (β) ε ζπλνιηθή αγνξαία αμία φισλ ησλ ζέζεσλ δελ ππεξβαίλεη ην 
δεθαπέληε ηνηο εθαηφλ (15%) ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΚΔΠΔΤ∙   

   (γ) ε ΚΔΠΔΤ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Άξζξα 92 
έσο 95 θαη ζην Σέηαξην Μέξνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
575/2013∙ 

   (δ) νη ζέζεηο απηέο πξνέθπςαλ παξεκπηπηφλησο, είλαη πξνζσξηλέο θαη 
απζηεξά πεξηνξηζκέλεο ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο. 

      (4) ΚΔΠΔΤ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) επηηξέπεηαη λα έρεη 
αξρηθφ θεθάιαην χςνπο πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€50.000) φηαλ ε επηρείξεζε 
δελ έρεη άδεηα λα θαηέρεη θεθάιαην ή ηίηινπο πειαηψλ, νχηε θαη λα πξνβαίλεη 
ζε αγνξαπσιεζίεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ νχηε λα αλαιακβάλεη ηελ αλαδνρή 
έθδνζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή κε δέζκεπζε αλάιεςεο. 
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      (5) Ζ θαηνρή ζέζεσλ εθηφο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηελ επέλδπζε ηδίσλ θεθαιαίσλ δε ζεσξείηαη 
αγνξαπσιεζία γηα ίδην ινγαξηαζκφ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εδαθίσλ (2) θαη 
(4). 

      (6) Γηα ΚΔΠΔΤ, ε νπνία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 4, 
παξάγξαθνο 1, ζεκείν 2, ζηνηρείν γ) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013,  ε 
θάιπςε ιακβάλεη κηα απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:  

   (α) αξρηθφ θεθάιαην χςνπο πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€50.000)∙   
   (β) αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαιχπηνπζα νιφθιεξν ην 

έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηζνδχλακε εγγχεζε θαηά ηεο 
επζχλεο απφ επαγγεικαηηθή ακέιεηα, γηα πνζφ χςνπο  
ηνπιάρηζηνλ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (€1.000.000) αλά απαίηεζε 
θαη ζπλνιηθά ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ 
(€1.500.000) θαη’ έηνο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο∙   

   (γ) ζπλδπαζκφ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο 
επζχλεο κε ηξφπν πνπ λα νδεγεί ζε επίπεδν θάιπςεο ηζνδχλακν 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο  (α) ή (β). 

  

35(Η) ηνπ 2002 
141(Η) ηνπ 2003 
165(Η) ηνπ 2003 

69(Η) ηνπ 2004 
70(Η) ηνπ 2004 

136(Η) ηνπ 2004 
152(Η) ηνπ 2004 
153(Η) ηνπ 2004 
240(Η) ηνπ 2004 

17(Η) ηνπ 2005 
26(Η) ηνπ 2008 

105(Η) ηνπ 2009 
50(Η) ηνπ 2011 

132(Η) ηνπ 2013. 

 (7) ΚΔΠΔΤ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (6) θαη ε νπνία είλαη επίζεο 
εγγεγξακκέλε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ 
Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ, νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη λα 
δηαζέηεη θάιπςε ε νπνία ιακβάλεη κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:  

   (α) αξρηθφ θεθάιαην χςνπο εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ επξψ (€25.000)∙   
   (β) αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαιχπηνπζα νιφθιεξν ην 

έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηζνδχλακε εγγχεζε θαηά ηεο 
επζχλεο απφ επαγγεικαηηθή ακέιεηα, γηα πνζφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 
πεληαθφζησλ ρηιηάδσλ επξψ (€500.000) αλά απαίηεζε θαη ζπλνιηθά 
επηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€750.000) θαη’ έηνο γηα φιεο 
ηηο απαηηήζεηο∙  

   (γ) ζπλδπαζκφ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο 
επζχλεο κε ηξφπν πνπ λα νδεγεί ζε επίπεδν θάιπςεο ηζνδχλακν 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) ή (β).». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 12  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

5. Σν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ εδαθίνπ (1) κε ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν:  

   «Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νθείινπλ λα πιεξνχλ πάληνηε ερέγγπα ήζνπο θαη 
εληηκφηεηαο θαη λα δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ζπλνιηθή ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα 
απνηππψλεη έλα επαξθέο επξχ θάζκα εκπεηξηψλ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
νθείινπλ ηα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα εδάθηα (4) έσο (10)»∙ 

  (β)   κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (3), ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ: 
   

  «(4) Όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νθείινπλ λα αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν 
ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ ΚΔΠΔΤ.  

       (5) Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πνπ δχλαηαη έλα κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα θαηέρεη, ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη ε 
θχζε, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΔΠΔΤ.  Δμαηξνπκέλεο 
ηεο πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία εθπξνζσπνχλ ηε Γεκνθξαηία, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΔΠΔΤ, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή απφ πιεπξάο κεγέζνπο, εζσηεξηθήο 
νξγάλσζεο θαη θχζεο, έθηαζεο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 
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απαγνξεχεηαη λα θαηέρνπλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εθ ησλ αθφινπζσλ ζπλδπαζκψλ 
ζέζεσλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηαπηφρξνλα:   

    (α) κία ζέζε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δχν ζέζεηο κε 
εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ∙  

    (β) ηέζζεξηο ζέζεηο κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
      (6) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (5), ηα αθφινπζα ππνινγίδνληαη σο κία ζέζε κέινπο 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ:  
    (α) ζέζεηο εθηειεζηηθνχ ή κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

θαηέρνληαη εληφο ηνπ ηδίνπ νκίινπ∙  
    (β) ζέζεηο εθηειεζηηθνχ ή κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

θαηέρνληαη ζε - 
     (i) ηδξχκαηα πνπ είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, 

λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 108, παξάγξαθνο 
7, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, ή  

(ii) επηρεηξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νληνηήησλ) 
ζηηο νπνίεο ε ΚΔΠΔΤ θαηέρεη εηδηθή ζπκκεηνρή.  

       (7) Οη ζέζεηο κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε νξγαληζκνχο πνπ δελ επηδηψθνπλ 
πξσηίζησο εκπνξηθνχο ζηφρνπο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ 
(5).  

       (8) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα επηηξέπεη ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα 
δηαηεξνχλ κηα πξφζζεηε ζέζε κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ 
Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηελ ΔΑΣ γηα ηέηνηεο άδεηεο. 

       (9) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα θαηέρεη ζπλνιηθά επαξθείο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο 
θαη εκπεηξία ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΔΠΔΤ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ.  

       (10)  Κάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νθείιεη λα ελεξγεί κε εηιηθξίλεηα, 
αθεξαηφηεηα θαη αλεμάξηεηε βνχιεζε, ψζηε λα αμηνινγεί απνηειεζκαηηθά θαη λα ζέηεη ππφ 
ακθηζβήηεζε φπνπ απαηηείηαη ηηο απνθάζεηο ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη λα 
επηβιέπεη θαη λα παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηε 
δηνίθεζε.  

    (11) Ζ ΚΔΠΔΤ αθηεξψλεη επαξθείο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε 
κχεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

    (12) Ζ ΚΔΠΔΤ θαη ε αληίζηνηρε επηηξνπή ππνςεθηνηήησλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 18Α(2), νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ έλα επξχ θάζκα πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ 
θαηά ηελ πξφζιεςε κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη λα εθαξκφδνπλ πξνο ην ζθνπφ 
απηφ κηα πνιηηηθή πνπ λα πξνσζεί ηελ χπαξμε πνηθηινκνξθίαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

    (13) Ζ Δπηηξνπή ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 435, παξάγξαθνο 2, ζηνηρείν γ), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 θαη ηηο 
ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ χπαξμεο πνηθηινκνξθίαο θαη 
παξέρεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΑΣ. 

    (14) Σν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θππξηαθφ δίθαην.». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 18  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

6. Ζ παξάγξαθνο (ζη) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη» (πέκπηε έσο έβδνκε γξακκή), κε ηελ 
θξάζε «επαξθείο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη πγηείο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο απνδνρψλ πνπ λα 
ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη 
απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο». 

Πξνζζήθε ηνπ 
λένπ άξζξνπ 18

Α
 

ζην βαζηθφ λφκν. 

7. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο  κεηά ην άξζξν 18, ηνπ αθφινπζνπ 

λένπ άξζξνπ: 

 «Ρπζκίζεηο 
δηαθπβέξλεζεο. 

18Α.-(1)(α) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη, επηβιέπεη θαη ινγνδνηεί αλαθνξηθά 
κε ηελ πινπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ δηαθπβέξλεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεηή δηνίθεζε ηεο ΚΔΠΔΤ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηεο παξεκπφδηζεο ζπγθξνχζεσλ 
ζπκθεξφλησλ.  

     (β) Οη ξπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εμήο αξρέο:  

   (i) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα έρεη ηε γεληθή επζχλε ηεο ΚΔΠΔΤ 
θαη λα εγθξίλεη θαη λα επηβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 
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ζηφρσλ, ηεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο ηεο ΚΔΠΔΤ, 

(ii) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
ειέγρσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία θαη ηα ζπλαθή 
πξφηππα, 

 

(iii) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία 
δεκνζηνπνηήζεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ, 

 

(iv) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, 

 

(v) ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΔΠΔΤ δελ επηηξέπεη λα 
αζθεί ηαπηφρξνλα θαζήθνληα δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ζηελ ίδηα 
ΚΔΠΔΤ, εθηφο εάλ απηφ είλαη δηθαηνινγεκέλν απφ ηελ ΚΔΠΔΤ θαη 
εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή.  

     (γ) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί πεξηνδηθά ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ δηαθπβέξλεζεο ηεο ΚΔΠΔΤ θαη πξνβαίλεη ζηηο 
δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αδπλακηψλ. 

      (2)(α) ΚΔΠΔΤ, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή απφ πιεπξάο κεγέζνπο, εζσηεξηθήο 
νξγάλσζεο θαη θχζεο, έθηαζεο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 
νθείιεη λα ζεζπίδεη επηηξνπή ππνςεθηνηήησλ απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ δελ αζθνχλ θακία εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ 
ΚΔΠΔΤ.  

      (β) Ζ επηηξνπή ππνςεθηνηήησλ -  

   (α) εληνπίδεη θαη πξνηείλεη, γηα έγθξηζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή πξνο 
έγθξηζε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ππνςεθίνπο γηα ηηο θελέο ζέζεηο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αμηνινγεί ην ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, 
ηθαλνηήησλ, πνηθηιφηεηαο θαη εκπεηξίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
ζπληάζζεη πεξηγξαθή ησλ ξφισλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν δηνξηζκφ, θαη ππνινγίδεη ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα 
αθηεξσζεί ζε απηή ηε ζέζε∙  

   (β) απνθαζίδεη σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ 
αλεπαξθψο εθπξνζσπνχκελνπ θχινπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη 
εηνηκάδεη πνιηηηθή γηα ην πσο ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ ηνπ 
αλεπαξθψο εθπξνζσπνχκελνπ θχινπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο απηφο∙ ν ζηφρνο, ε πνιηηηθή θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 435, 
παξάγξαθνο 2, ζηνηρείν γ), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013

.
  

   (γ) εθηηκά, θαηά πεξηφδνπο θαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ηε δνκή, ην κέγεζνο, 
ηε ζχλζεζε θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη απεπζχλεη 
ζπζηάζεηο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηπρφλ αιιαγέο∙  

   (δ) εθηηκά, πεξηνδηθά θαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο 
θαη ηελ εκπεηξία κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο ζπλφινπ, θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο 
αλαθνξέο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην∙ 

   (ε) επαλεμεηάδεη πεξηνδηθά ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην γηα ηελ επηινγή θαη ην δηνξηζκφ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ 
ζηειερψλ θαη θάλεη ζπζηάζεηο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην∙ 

   (ζη) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ιακβάλεη ππφςε ηεο, ζην 
βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ θαη ζε δηαξθή βάζε, ηελ αλάγθε λα 
δηαζθαιηζηεί φηη ε ιήςε απνθάζεσλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ 
θπξηαξρείηαη απφ έλα άηνκν ή κηθξή νκάδα αηφκσλ θαηά ηξφπν πνπ 
ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΚΔΠΔΤ σο ζχλνιν∙  

   (δ) επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε είδνο πφξσλ θξίλεη 
θαηάιιειν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, θαη λα 
ιακβάλεη ηε δένπζα ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ.  

     (3) Σν εδάθην (2) δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ, βάζεη ηνπ θππξηαθνχ 
δηθαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ έρεη νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα επί ηεο 
δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη δηνξηζκνχ νπνηνπδήπνηε εθ ησλ κειψλ ηνπ.». 
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Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 67  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

8. Σν άξζξν 67 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (3). 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 69 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

9. Σν άξζξν 69 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (4). 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 70 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

10. Σν άξζξν 70 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην:  

   «(1) Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο ξπζκίζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 
κεραληζκνχο πνπ εθαξκφδεη ε ΚΔΠΔΤ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 θαη αμηνινγεί-  

    (α) ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ε ΚΔΠΔΤ έρεη αλαιάβεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη, 

    (β) ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα εμ αηηίαο 
ηεο ΚΔΠΔΤ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηνπ 
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1093/2010, ή, αλαιφγσο, ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΔΚ, θαη 

    (γ) θηλδχλνπο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ελφο ηδξχκαηνο. 

       Σν εχξνο ηεο πξναλαθεξφκελεο εμέηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαιχπηεη φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 θαη ζπλαθνχο νδεγίαο πνπ εθδίδεηαη 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.»∙ 

  (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (3), ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

   «(4) Ζ Δπηηξνπή απαηηεί απφ ΚΔΠΔΤ λα ιάβεη απαξαίηεηα κέηξα, ζε πξψτκν ζηάδην, γηα 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

   (α) φηαλ ε ΚΔΠΔΤ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο είηε ηνπ παξφληνο Μέξνπο είηε ησλ 
άξζξσλ 10, 12, 18(2)(ζη) ή 18Α ηνπ παξφληνο Νφκνπ είηε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξ. 575/2013∙  

   (β) φηαλ ε Δπηηξνπή έρεη ζηνηρεία φηη ε ΚΔΠΔΤ ελδέρεηαη λα κελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο είηε ηνπ παξφληνο Μέξνπο είηε ησλ άξζξσλ 10, 12, 18(2)(ζη) ή 18Α 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ είηε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 575/2013, εληφο ησλ 
επφκελσλ δψδεθα (12) κελψλ.». 

Πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 72Α  
ζην βαζηθφ  
λφκν. 

11. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 72, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 «Υξεκαηνδνηηθέο 
εηαηξείεο 
ζπκκεηνρψλ θαη 
κηθηέο 
ρξεκαηνδνηηθέο 
εηαηξείεο 
ζπκκεηνρψλ. 

72Α.-(1) Οη ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ θαη νη κηθηέο 
ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ επνπηεία ηεο 
Δπηηξνπήο, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην παξφλ Μέξνο, κε ηα άξζξα 
10, 12, 18(2)(ζη) θαη 18 (φπνπ εθαξκφδνληαη), θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 
αξηζ. 575/2013.  

   (2) Οη ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ θαη νη κηθηέο ρξεκαηνδνηηθέο 
εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή θάζε 
αηηνχκελε πιεξνθνξία γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο 
λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1).». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ 

12. Σν άξζξν 73 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ζη) κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

   «(ζη)  ηηο πξνυπνζέζεηο ελνπνηεκέλεο επνπηείαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 71, 
ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαζνξίδεηαη σο ε 
αξρή γηα ηελ άζθεζε ελνπνηεκέλεο επνπηείαο, θαζψο θαη φια ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο εμεηάδνληάο ηα ζε ελνπνηεκέλε βάζε.»∙ 
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  (β) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (ε) ησλ αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ 
(ε1) θαη (ε2): 

   «(ε1)  ηηο πξνυπνζέζεηο επνπηείαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξεηψλ 
ζπκκεηνρψλ θαη ησλ κηθηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξεηψλ ζπκκεηνρψλ, θαζψο θαη ηηο 
εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ άζθεζε επνπηείαο ηνπο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72Α∙  

   (ε2) ηα επνπηηθά κέηξα πνπ ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα ιάβεη ή επηβάιεη θαηά ηελ εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 70(4)∙». 

Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 74  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

13. Σν άξζξν 74 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν: 
 

 «Γηνηθεηηθφ 
πξφζηηκν  
θαη άιιεο  
δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο. 

74.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ΚΔΠΔΤ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Μέξνπο θαζψο θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ νδεγηψλ, ε Δπηηξνπή 
δχλαηαη, ζηαζκίδνληαο θαηά ηελ απφιπηε ηεο θξίζε, ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, 
λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή άιιεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ: 

   (α) αλάθιεζε ή αλαζηνιή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΠΔΤ θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 25 θαη 26, αληίζηνηρα∙ 

   (β) δεκφζηα αλαθνίλσζε ε νπνία αλαθέξεη ηελ ΚΔΠΔΤ, ην ππεχζπλν θπζηθφ 
πξφζσπν θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο∙ 

   (γ) δηαηαγή πξνο ηελ ΚΔΠΔΤ ή ππεχζπλν θπζηθφ πξφζσπν γηα παχζε ηεο 
παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα κε επαλάιεςε ηεο ζην κέιινλ∙  

   (δ) ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ εδαθίνπ (2), πξνζσξηλή απαγφξεπζε κέινπο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ ππαίηηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ λα αζθεί 
νπνηαδήπνηε θαζήθνληα ζηελ ΚΔΠΔΤ∙ 

   (ε) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζηελ ίδηα ηελ ΚΔΠΔΤ χςνπο έσο ην δέθα ηνηο εθαηφ 
(10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ θχθινπ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλίζηαηαη απφ εηζπξαθηένπο ηφθνπο 
θαη παξφκνηα έζνδα, έζνδα απφ κεηνρέο θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο 
ή ζηαζεξήο απφδνζεο θαη εηζπξαθηέεο πξνκήζεηεο ή ακνηβέο, ζχκθσλα 
κε ην Άξζξν 316 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, θαηά ην 
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο∙ ζε πεξίπησζε πνπ ε ΚΔΠΔΤ είλαη 
ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζεο, ην ζρεηηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκα είλαη 
ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ελνπνηεκέλεο 
θαηαζηάζεηο ηεο ηειηθήο κεηξηθήο επηρείξεζεο, θαηά ην πξνεγνχκελν 
νηθνλνκηθφ έηνο∙ 

   (ζη) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζε θπζηθφ πξφζσπν κέρξη θαη πέληε εθαηνκκχξηα 
επξψ (€5.000.000)∙ 

   (δ) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη θαη ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ 
απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, 
φπνπ κπνξνχλ λα ζπγθε-θξηκελνπνηεζνχλ.  

     (2) Υσξίο επεξεαζκφ άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην παξφλ άξζξν 
ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ φηαλ ζπκβαίλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: 

   (α) ε ΚΔΠΔΤ απέθηεζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κε ςεπδείο δειψζεηο ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν∙ 

   (β) ε ΚΔΠΔΤ δελ έρεη ζεζπίζεη ην πιαίζην δηαθπβέξλεζεο πνπ απαηηείηαη 
απφ ην άξζξν 18(2)(ε) θαη απφ ζπλαθή νδεγία πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 20∙  

   (γ) ε ΚΔΠΔΤ δελ αλαθέξεη πιεξνθνξίεο ή παξέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ππνρξέσζε 
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Άξζξνπ 92 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ζηελ Δπηηξνπή, θαηά παξάβαζε ηνπ 
Άξζξνπ 99, παξάγξαθνο 1, ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ∙ 

   (δ) ε ΚΔΠΔΤ δελ αλαθέξεη πιεξνθνξίεο ή παξέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ Άξζξνπ 
101 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (ε) ε ΚΔΠΔΤ δελ αλαθέξεη πιεξνθνξίεο ή παξέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε έλα κεγάιν ρξεκαηνδνηηθφ 
άλνηγκα, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 394, παξάγξαθνο 1, ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 
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   (ζη) ε ΚΔΠΔΤ δελ αλαθέξεη πιεξνθνξίεο ή παξέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηά ηεο, θαηά 
παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 415, παξάγξαθνη 1 θαη 2, ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (δ) ε ΚΔΠΔΤ δελ αλαθέξεη πιεξνθνξίεο ή παξέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην δείθηε κφριεπζεο θαηά 
παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 430, παξάγξαθνο 1, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξηζ. 575/2013∙ 

   (ε) ε ΚΔΠΔΤ θαηά ηξφπν επαλαιακβαλφκελν ή επίκνλν δε δηαηεξεί 
ξεπζηά δηαζέζηκα, θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 412 ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (ζ) ε ΚΔΠΔΤ παξνπζηάδεη ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ 
ζέηεη ην Άξζξν 395 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (η)  ε ΚΔΠΔΤ είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κηαο ζέζεο 
ηηηινπνίεζεο θαη δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 405 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (ηα) ε ΚΔΠΔΤ δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ή παξέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο, θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 431, παξάγξαθνη 1, 2 θαη 
3, ή ηνπ Άξζξνπ 451, παξάγξαθνο 1, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
575/2013∙ 

   (ηβ) ε ΚΔΠΔΤ θαηαβάιιεη πιεξσκέο ζε θαηφρνπο κέζσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο, θαηά παξάβαζε νδεγίαο ηεο 
Δπηηξνπήο πνπ κεηαθέξεη ην Άξζξν 141 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΚ ή ζε 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα Άξζξα 28, 51 ή 63 ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 575/2013 απαγνξεχνπλ ηηο ελ ιφγσ πιεξσκέο ζε θαηφ-
ρνπο κέζσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα∙ 

 
188(Η) ηνπ 2007  
  58(Η) ηνπ 2010 
  80(Η) ηνπ 2012 
192(Η) ηνπ 2012 
101(Η) ηνπ 2013. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
26.11.2012. 

 (ηγ) ε ΚΔΠΔΤ θεξχρζεθε ππεχζπλε γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο ηνπ πεξί 
Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 
Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ ή/θαη ηεο Οδεγίαο ΟΓ 144-2007-
2008 ηνπ 2012 γηα ηελ Παξεκπφδηζε Ξεπιχκαηνο Παξάλνκνπ 
Υξήκαηνο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο∙ 

   (ηδ) ε ΚΔΠΔΤ επηηξέπεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ δελ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην Άξζξν 91 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΚ λα 
θαηαζηνχλ ή λα παξακείλνπλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο. 

     (3) ε πεξίπησζε πνπ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 72Α εηαηξεία παξαβαίλεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαζψο θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ 
νδεγηψλ, ή ππεχζπλν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 
ζπκβνπιίνπ παξαβαίλεη ή θέξεη επζχλε γηα ηηο πην πάλσ παξαβάζεηο, ππφθεηληαη 
ζηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ εδαθίνπ (1), φπνπ 
απηά εθαξκφδνληαη

.
  

   (4)(α) Ζ Δπηηξνπή δεκνζηνπνηεί ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν νπνηνδήπνηε 
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή άιιε δηνηθεηηθή θχξσζε πνπ επηβάιιεη γηα παξαβάζεηο είηε 
ηνπ παξφληνο Μέξνπο είηε ησλ άξζξσλ 10, 12, 18(2)(ζη), 18Α ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ είηε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, πεξηιακβαλνκέλσλ 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ ηαπηφηεηα 
ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν, ρσξίο 
αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ 
ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ θπξψζεηο

. 

 
  (β) ε πεξίπησζε πνπ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή άιιε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο 

Δπηηξνπήο αλαθιεζεί απφ ηελ ίδηα ή αθπξσζεί απφ αξκφδην δηθαζηήξην βάζεη 
ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο, ε Δπηηξνπή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε δεκνζηεχεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν. 

   (5) Ζ Δπηηξνπή δεκνζηνπνηεί δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή άιιε δηνηθεηηθή θχξσζε 
ζε αλψλπκε βάζε, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

   (α) Όηαλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή άιιε δηνηθεηηθή θχξσζε επηβάιιεηαη ζε 
θπζηθφ πξφζσπν θαη, κεηά απφ ππνρξεσηηθή πξνεγνχκελε 
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αμηνιφγεζε θξίλεηαη φηη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζα ήηαλ δπζαλάινγε∙  

   (β) φηαλ ε δεκνζηνπνίεζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ή εθθξεκνχζα πνηληθή έξεπλα∙ 

   (γ) φηαλ ε δεκνζηνπνίεζε πξνμελεί, ζην βαζκφ πνπ απηφ κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί, δπζαλάινγε δεκηά ζηα εκπιεθφκελα πξφζσπα.  

   Δλαιιαθηηθά, φηαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εδάθην είλαη 
πηζαλφλ λα εθιείςνπλ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε δεκνζηνπνίεζε 
δχλαηαη λα αλαβιεζεί γηα ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα.   

      (6) Ζ Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη δπλάκεη 
ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5) παξακέλνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν γηα ηνπιάρηζηνλ 
πέληε έηε.  Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δηαηεξνχληαη ζην δηαδηθηπαθφ 
ηφπν ηεο Δπηηξνπήο κφλν γηα ην αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηνπο 
εθαξκνζηένπο θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.   

     (7) Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ 
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, ε Δπηηξνπή 
ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο ζρεηηθέο πεξηζηάζεηο, πεξηιακβαλφκελσλ, φπνπ 
αξκφδεη, ηα αθφινπζα:   

   (α) Σε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο∙  

   (β) ην βαζκφ επζχλεο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε∙∙ 

   (γ) ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε, φπσο πξνθχπηεη γηα παξάδεηγκα απφ ην 
ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή απφ ην εηήζην 
εηζφδεκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ∙ 

   (δ) ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ 
απνθεχρζεθαλ απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ είλαη ππεχζπλν 
γηα ηελ παξάβαζε, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ∙   

   (ε) ηηο δεκίεο ζε ηξίηνπο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ παξάβαζε, ζην βαζκφ 
πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ∙   

   (ζη) ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπν, πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε, κε ηελ Δπηηξνπή∙   

   (δ) πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ 
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε∙   

   (ε) ηπρφλ πηζαλέο ζπζηεκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξάβαζεο.». 

Σξνπνπνίεζε 
 ηνπ άξζξνπ 115 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

14. Σν άξζξν 115 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ 
(3), ηεο αθφινπζεο λέαο πξφηαζεο: 

  «Ζ αλαθνξά δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΚΔΠΔΤ, εθφζνλ δελ 
ππάξρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη γηα ην αληίζεην.». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 126 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

15. Σν άξζξν 126 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαξίζκεζε ηνπ εδαθίνπ (1) ζε 
παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη κε ηελ ακέζσο κεηά πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθφινπζεο 
λέαο παξαγξάθνπ: 

 «(β) Ζ Δπηηξνπή αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 575/2013, αλαθνξηθά κε ΚΔΠΔΤ θαη ηηο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 
72Α ηνπ παξφληνο Νφκνπ.». 

 

Πξνζζήθε ζην 
βαζηθφ λφκν  
ησλ λέσλ  
άξζξσλ 131Α  
θαη 131Β. 

16. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 131, ησλ 
αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ: 
 

 «πλεξγαζία 
αλαθνξηθά κε ηελ 
επνπηεία 
ηδξπκάησλ. 

131Α.-(1) Οη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε  ηηο 
αξκφδηεο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ κειψλ κε ζηφρν ηελ επνπηεία 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, ηδίσο κέζσ 
ππνθαηαζηήκαηνο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, εθηφο ηνπ θξάηνπο 
κέινπο θαηαγσγήο ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο αληαιιάζζνπλ 
καδί κε ηηο ελ ιφγσ αξρέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη 
ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
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δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ηελ εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηδξπκάησλ, ηδίσο φζνλ 
αθνξά ηε ξεπζηφηεηα, ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ, άιινπο παξάγνληεο 
πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 
ίδξπκα, ηε δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη ηνπο κεραληζκνχο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.   

      (2) Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, θνηλνπνηνχλ 
πάξαπηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ππνδνρήο θάζε 
πιεξνθνξία ή δηαπίζησζε πνπ αθνξά ηελ επνπηεία ξεπζηφηεηαο ζχκθσλα 
κε ην έθην κέξνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, θαη ζχκθσλα κε ηελ 
ελνπνηεκέλε επνπηεία θαηά ην άξζξν 71 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηα 
πξνβιεπφκελα ζε νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί ην ίδξπκα κέζσ ησλ 
ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ, ζην βαζκφ πνπ νη πιεξνθνξίεο θαη νη δηαπηζηψζεηο 
απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ ή ησλ επελδπηψλ ζην 
θξάηνο κέινο ππνδνρήο.   

   (3) Οη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ ε Γεκνθξαηία είλαη θξάηνο 
κέινο θαηαγσγήο, ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηηο αξκφδηεο αξρέο φισλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ππνδνρήο φηαλ πξνθχπηεη ή αλακέλεηαη επιφγσο λα πξνθχςεη 
θξίζε ξεπζηφηεηαο. Ζ ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ιεπηνκέξεηεο 
ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ αλάθακςεο θαζψο θαη 
πηζαλά πξνιεπηηθά επνπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε απηφ ην πιαίζην. 

    (4)(α) Οη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ ε Γεκνθξαηία είλαη 
θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, θνηλνπνηνχλ θαη εμεγνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, κε πνηνλ ηξφπν ιήθζεθαλ 
ππφςε νη πιεξνθνξίεο θαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ ηνπο θνηλνπνηήζεθαλ απφ 
απηέο. 

    (β) Όηαλ, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη δηαπηζηψζεσλ ζε απηέο 
θαηά ην Άξζξν 50, παξάγξαθνο 4, πξψην εδάθην, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, 
νη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ ε Γεκνθξαηία είλαη θξάηνο κέινο 
ππνδνρήο, ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο 
κέινπο θαηαγσγήο δελ έρνπλ ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, δχλαληαη, αθνχ πξψηα 
ελεκεξψζνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη ηελ 
ΔΑΣ, λα ιάβνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ πεξαηηέξσ 
παξαβάζεηο νχησο ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαζεηψλ, 
ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο ή λα 
πξνζηαηεπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.   

   (γ) ε πεξίπησζε πνπ νη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ ε 
Γεκνθξαηία είλαη θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, δηαθσλνχλ κε ηα κέηξα πνπ 
πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο 
ππνδνρήο θαηά ην Άξζξν 50, παξάγξαθνο 5, πξψην εδάθην, ηεο Οδεγίαο 
2013/36/ΔΔ δχλαληαη λα παξαπέκςνπλ ην δήηεκα ζηελ ΔΑΣ θαη λα δεηήζνπλ 
ηε ζπλδξνκή ηεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1093/2010.   

       (5) Οη αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο δχλαληαη λα παξαπέκπνπλ ζηελ 
ΔΑΣ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο έλα αίηεκα ζπλεξγαζίαο θαη ηδίσο έλα αίηεκα 
γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ έρεη απνξξηθζεί ή δελ έρεη δηεθπεξαησζεί εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 εκαληηθά 
ππνθαηαζηήκαηα. 

    131Β.-(1) Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, δχλαληαη λα 
ππνβάιινπλ αίηεκα ζηελ αξρή ελνπνηεκέλεο επνπηείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 112, παξάγξαθνο 1, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ ή 
ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ψζηε λα ζεσξεζεί 
ζεκαληηθφ ππνθαηάζηεκα ηδξχκαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
επελδχζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζην Άξζξν 95 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
575/2013.  

      (2) ην αίηεκα ηνπ εδαθίνπ (1) εθηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 
ππνθαηάζηεκα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα 
εμήο:  

   (α) ζην θαηά πφζν ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο σο πξνο 
ηηο θαηαζέζεηο ππεξβαίλεη ην δχν ηνηο εθαηφ (2%) ζην θξάηνο κέινο 
ππνδνρήο∙ 
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   (β) ζηνλ πηζαλφ αληίθηππν απφ ηελ αλαζηνιή ή ηελ παχζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηε ζπζηεκηθή ξεπζηφηεηα θαη ηα 
ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, δηαθαλνληζκνχ θαη εθθαζάξηζεο ζην θξάηνο 
κέινο ππνδνρήο∙ 

   (γ) ζην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο σο πξνο ηνλ 
αξηζκφ ησλ πειαηψλ ζην πιαίζην ηνπ ηξαπεδηθνχ ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 

      (3) Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ππνδνρήο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 112, παξάγξαθνο 1, ηεο 
Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, ε αξρή ελνπνηεκέλεο επνπηείαο, θαηαβάιινπλ θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλή απφθαζε σο πξνο ην 
ραξαθηεξηζκφ ελφο ππνθαηαζηήκαηνο σο ζεκαληηθνχ.   

      Δάλ δελ επηηεπρζεί θνηλή απφθαζε εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ιήςε ηνπ 
αηηήκαηνο ηνπ εδαθίνπ (1), νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 
ιακβάλνπλ νη ίδηεο απφθαζε εληφο λέαο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ θαηά 
πφζν ην ππνθαηάζηεκα είλαη ζεκαληηθφ.  Καηά ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπο, 
νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ιακβάλνπλ ππφςε ηπρφλ 
απφςεηο θαη επηθπιάμεηο ηεο αξρήο ελνπνηεκέλεο επνπηείαο ή ησλ αξκφδησλ 
αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. 

   (4) Οη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (3) θαηαγξάθνληαη ζε 
έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηελ πιήξε αηηηνινγία θαη δηαβηβάδνληαη ζηηο 
εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο ηηο αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο 
εθαξκφδνπλ.  

   (5) Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο ππνθαηαζηήκαηνο σο ζεκαληηθνχ δελ 
επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ 
έρνπλ νξηζηεί σο ηέηνηεο δπλάκεη ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ. 

   (6) Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο δηαβηβάδνπλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν 
ζεκαληηθφ ππνθαηάζηεκα, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 117, 
παξάγξαθνο 1, ζηνηρεία γ) θαη δ), ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ θαη εθηεινχλ ηηο 
εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 112, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν γ), ηεο 
Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ππνδνρήο. 

   (7) ε πεξίπησζε πνπ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο 
αληηιεθζεί θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, θαηά ην Άξζξν 114, παξάγξαθνο 1, 
ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, εηδνπνηεί ακειιεηί ηηο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
Άξζξα 58, παξάγξαθνο 4, θαη 59, παξάγξαθνο 1, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ.  

   (8) Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο δηαβηβάδνπλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 
ζεκαληηθά ππνθαηαζηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ ησλ 
ηδξπκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ ηα ελ ιφγσ ππνθαηαζηήκαηα, φπσο απηά 
πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 97 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ θαη, φπνπ 
εθαξκφδεηαη, ζην Άξζξν 113, παξάγξαθνο 2, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, 
θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 104 θαη 105 ηεο Οδεγίαο 
2013/38/ΔΔ, ζην βαζκφ πνπ νη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο θαη απνθάζεηο αθνξνχλ 
απηά ηα ππνθαηαζηήκαηα. 

   (9) Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο δηαβνπιεχνληαη 
κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζεκαληηθά ππνθαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά 
κέηξα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 86, παξάγξαθνο 11, ηεο Οδεγίαο 
2013/36/ΔΔ, φηαλ απηά ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο ζην 
λφκηζκα ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο.   

   Δάλ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο δελ έρνπλ 
δηαβνπιεπζεί κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ή εάλ, 
κεηά ηε δηαβνχιεπζε απηή, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 
επηκέλνπλ φηη ηα επηρεηξεζηαθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 86, 
παξάγξαθνο 11, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ δελ είλαη θαηάιιεια, νη αξκφδηεο 
αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο κπνξνχλ λα παξαπέκςνπλ ην δήηεκα 
ζηελ ΔΑΣ θαη λα δεηήζνπλ ηε ζπλδξνκή ηεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 19 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010. 
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       (10) ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 116 ηεο 
Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, νη αξκφδηεο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ έλα ίδξπκα κε 
ζεκαληηθά ππνθαηαζηήκαηα ζε άιια θξάηε κέιε ζπζηήλνπλ ζψκα επνπηψλ 
ππφ ηελ πξνεδξία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα εδάθηα (6) έσο (9) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζην Άξζξν 50 
ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ.  Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο βαζίδεηαη 
ζε γξαπηέο δηεπζεηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο εκπιεθφκελεο 
αξκφδηεο αξρέο. Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο απνθαζίδεη 
πνηεο αξκφδηεο αξρέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθάζηνηε ζπλεδξηάζεηο ή 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο.   

       Ζ απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ιακβάλεη 
ππφςε ηε ζεκαζία ηεο επνπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ή 
ζπληνλίδεηαη γηα ηηο αξρέο απηέο, ηδίσο δε ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηε 
ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα εκπιεθφκελα θξάηε 
κέιε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (6) έσο (9) ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 

   Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ελεκεξψλεη εθ ησλ 
πξνηέξσλ πιήξσο φια ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 
απηψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα θχξηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πξνο εμέηαζε. Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 
θαηαγσγήο ελεκεξψλεη επίζεο εγθαίξσο θαη πιήξσο φια ηα κέιε ηνπ 
ζψκαηνο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ή ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη. 

   (11) Σν παξφλ άξζξν, φηαλ επηβάιιεη ππνρξέσζε ζε αξρή, ηελ επηβάιιεη 
ζε αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο.». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

17. Σν άξζξν 132 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαγηφηηηινπ απηνχ, κε ηνλ αθφινπζν λέν πιαγηφηηηιν:  
 
 «Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αξρψλ.»

.
 

  (β) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

   «(2Α) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα αληαιιάδεη πιεξνθνξίεο κε ηνπο πην θάησ, γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ: 

   (α) κε αξρέο ζηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ην δεκφζην θαζήθνλ επνπηείαο άιισλ 
νληνηήησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα θαη κε αξρέο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε 
ηεο επνπηείαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ∙ 

   (β) κε αξρέο ή φξγαλα, επηθνξηηζκέλα κε ηελ επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα θξάηε κέιε κέζσ ηεο 
ρξήζεο καθξνπξνιεπηηθψλ θαλφλσλ∙ 

   (γ) κε φξγαλα ή αξρέο εμπγίαλζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο 
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο∙ 

   (δ) κε ζπκβαηηθά ή ζεζκηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 
113, παξάγξαθνο 7, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (ε) κε φξγαλα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ πηψρεπζε ηδξπκάησλ θαη 
ζε άιιεο παξεκθεξείο δηαδηθαζίεο 

   (ζη) κε πξφζσπα ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ην λφκηκν έιεγρν ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 
ηδξπκάησλ. 

       Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο, ζε φξγαλα επηθνξηηζκέλα κε ηε 
δηαρείξηζε ζρεδίσλ πξνζηαζίαο θαηαζέζεσλ θαη απνδεκίσζεο επελδπηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.   

      Οη ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζε απαηηήζεηο 
επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 129.». 
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  (γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

       «(4) Σν παξφλ άξζξν θαη ηα άξζξα 129 θαη 136 δελ εκπνδίδνπλ ηελ Δπηηξνπή, λα 
δηαβηβάδεη ζηελ ΔΑΚΑΑ, ζην ΔΚ, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, ζηηο θεληξηθέο 
ηξάπεδεο άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ζηελ 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, φηαλ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο αξρήο, 
θαη θαηά πεξίπησζε, ζηελ ΔΑΑΔ, ζε ζπκβαηηθά ή ζεζκηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο φπσο 
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 113, παξάγξαθνο 7, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, θαη ζε 
άιιεο δεκφζηεο αξρέο επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επνπηεία ή ηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ 
πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.  Παξνκνίσο, νη ελ ιφγσ αξρέο ή θνξείο δελ 
εκπνδίδνληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ Νφκνο: 

      Ννείηαη φηη, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 114, ηεο 
παξαγξάθνπ 1, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ακειιεηί πιεξνθνξίεο- 

   (α) ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ ΔΚΣ, φηαλ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο 
γηα ηελ άζθεζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπλαθνχο παξνρήο ξεπζηφηεηαο, ηεο 
επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ θαη ηεο 
δηαθχιαμεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο

.
  θαη 

   (β) ζην ΔΚ, φηαλ απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ

.
 θαη 

   (γ) ζηελ ΔΑΣ, φηαλ απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο. 

Πξνζζήθε ησλ 
λέσλ άξζξσλ 
132Α θαη 132Β  
ζην βαζηθφ  
λφκν. 

18. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 132 απηνχ, ησλ 
αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ 132Α θαη 132Β:  
  

 «Αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ  
κε θνξείο  
επίβιεςεο. 

     132Α.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 129(1), (2) θαη (5), 
132(3) θαη 136, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ κε θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίβιεςε νπνηνπδήπνηε 
εθ ησλ αθνινχζσλ: 

   (α) Σσλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ 
πηψρεπζε ηδξπκάησλ θαη ζε άιιεο παξεκθεξείο δηαδηθαζίεο 

   (β) ησλ ζπκβαηηθψλ ή ζεζκηθψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο φπσο 
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 113, παξάγξαθνο 7, ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 575/2013∙ 

   (γ) πξνζψπσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ην λφκηκν έιεγρν ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ. 

   (2) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ (1), πξέπεη λα πιεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ 
νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

   (α) Οη πιεξνθνξίεο αληαιιάζζνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1)∙ 

   (β) νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ππάγνληαη ζε απαηηήζεηο 
επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε 
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 129

.
  

   (γ) νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, 
δεκνζηνπνηνχληαη κφλν κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ αξκφδησλ 
αξρψλ πνπ ηηο δεκνζηνπνίεζαλ θαη, φπνπ απαηηείηαη, κφλν γηα 
ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο νη αξρέο απηέο δίλνπλ ηε 
ζπγθαηάζεζή ηνπο.  

 «Γεκνζηνπνίεζε 
θαη γλσζηνπνίεζε 
πιεξνθνξηψλ θαη 
επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα. 

     132Β.-(1) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη θαηά ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο ή 
επηζεσξήζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δελ γλσζηνπνηνχληαη ρσξίο ηε ξεηή 
ζπγθαηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ αλαθνίλσζε ηηο πιεξνθνξίεο ή ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ δηελεξγήζεθε ν ελ ιφγσ επηηφπηνο 
έιεγρνο ή επηζεσξήζεηο. 
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      (2)(α) Κακία δηάηαμε νδεγίαο εθδηδφκελεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ δελ εκπνδίδεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαθνηλψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο, πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 129(1), (2) ή (5), 132(3) 
ή 136, ζε ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ θαη εθθαζάξηζεο ή ζε άιιν παξφκνην 
νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θππξηαθφ δίθαην γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο 
εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ ζε αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο, εάλ ζεσξεί ηελ 
αλαθνίλσζε απηή αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
νξγαληζκψλ απηψλ ζε ζρέζε κε αζεηήζεηο ή ελδερφκελεο αζεηήζεηο ησλ 
ζπκκεηέρνλησλ ζηελ αγνξά.  

       Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο 
επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 129. 

      (β) Ζ Δπηηξνπή δελ αλαθνηλψλεη ηηο βάζεηο ηνπ άξζξνπ 129(5) 
ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ 
παξφληνο εδαθίνπ πεξηπηψζεηο, ρσξίο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ αξκφδησλ 
αξρψλ πνπ ηηο δεκνζηνπνίεζαλ.   

  

 138(Η) ηνπ 2001 
37(Η) ηνπ 2003 

105(Η) ηνπ 2012. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 8, 
12.1.2001,  ζ. 1. 

    (3) Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) 
Νφκνπ θαη, φπνπ αξκφδεη, κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά 
κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 134 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

19. Σν άξζξν 134 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην 
(4) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ: 

     «(5) ηηο πεξηπηψζεηο ππνθαηαζηεκάησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηε Γεκνθξαηία ε Δπηηξνπή 
δχλαηαη, σο αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, λα δηελεξγεί, θαηά πεξίπησζε, ειέγρνπο 
θαη επηζεσξήζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πνπ αζθνχληαη ζηε Γεκνθξαηία θαη λα απαηηεί 
πιεξνθφξεζε απφ ην ππνθαηάζηεκα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαζψο θαη γηα 
ζθνπνχο επνπηείαο, εθφζνλ ην θξίλνπλ ζθφπηκν γηα ιφγνπο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Γεκνθξαηία.  

  
     Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, ε Δπηηξνπή πξαγκαηνπνηεί 

δηαβνχιεπζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. Μεηά απφ ηνπο ειέγρνπο 
θαη ηηο επηζεσξήζεηο απηέο, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο 
θαηαγσγήο  ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα επξήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ 
ηνπ ηδξχκαηνο ή γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
 

  
     (6) Ζ Δπηηξνπή, σο αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη επξήκαηα πνπ ηπρφλ ηεο δηαβηβάδνπλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52, 
παξάγξαθνο 3, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
επνπηηθήο εμέηαζεο ηνπ Άξζξνπ 99 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ  θαη επίζεο ζρεηηθά κε ηε 
ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο.». 

Πξνζζήθε ηνπ 
λένπ άξζξνπ  
136Α ζην  
βαζηθφ λφκν. 

20. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 136 απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 «Αλαθνξά 
παξαβάζεσλ. 

136Α.-(1) Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί απνηειεζκαηηθνχο θαη αμηφπηζηνπο 
κεραληζκνχο γηα ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ γηα παξαβάζεηο ή πηζαλέο 
παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ νδεγηψλ 
θαη ησλ  Καλνληζκψλ  (ΔΚ) αξηζ. 575/2013, (ΔΚ) αξηζ. 1287/2006 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 648/2012, αλαθνξηθά κε πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο.   

   
   (2) Οη ΚΔΠΔΤ νθείινπλ λα ζεζπίδνπλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα λα 

κπνξνχλ νη ππάιιεινί ηνπο λα θαηαγγέιινπλ παξαβάζεηο εζσηεξηθά ζηελ 
ΚΔΠΔΤ κέζσ εηδηθνχ, αλεμάξηεηνπ θαη απηφλνκνπ δηαχινπ.  

   
   (3) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη κε νδεγίεο ηεο λα θαζνξίδεη, εμεηδηθεχεη ή 

δηεπθξηλίδεη νπνηαδήπνηε ζέκαηα ρξήδνπλ ρεηξηζκνχ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.». 
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Πξνζζήθε ηνπ 
λένπ άξζξνπ  
157Α ζην  
βαζηθφ λφκν. 

21. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 157 απηνχ, ηνπ 
αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 «Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο πεξί 
επνπηείαο ΚΔΠΔΤ 
κε ππνθαηάζηεκα 
ζε θξάηνο κέινο. 

157Α.  Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 131Α θαη 131Β δελ εθαξκφδνληαη κέρξη ηελ 
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο απαίηεζεο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο ζχκθσλα κε 
θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 460 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013.  Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ πξάμεο, 
ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία εθδίδεηαη 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 73.». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 194(Ι)/2014 
Απ. 4480, 19.12.2014                               

Ο πεπί Κοινωνικών Αζθαλίζεων (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 194(Η) ηνπ 2014 

                ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2010 ΔΧ 2014 
 
        Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
   
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010 

2(Η) ηνπ 2012 
37(Η) ηνπ 2012 

170(Η) ηνπ 2012 
193(Η) ηνπ 2012 

106(Η) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Σξνπνπνηεηηθφο) 
(Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπο 
ηνπ 2010 έσο 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο 
θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνη ηνπ 2010 
έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014.  

   
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε εηδηθήο 
δηάηαμεο. 

 2.  Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφλ, ακέζσο κεηά ην άξζξν 20 

απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 
 

«Δηδηθή δηάηαμε.        20Α. Αλεμάξηεηα απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηφλ ζε ζρέζε κε ηελ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο πξφζζεηνπ ηέινπο γηα εθπξφζεζκε θαηαβνιή 
εηζθνξψλ απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο απηνηειψο εξγαδνκέλνπο, φζνλ 
αθνξά ηηο θαζπζηεξεκέλεο εηζθνξέο γηα ηνπο κήλεο ηνπ 2014 κέρξη θαη ην 
ηέινο ηνπ ελ ιφγσ έηνπο, νη νπνίεο ζα εμνθιεζνχλ κέρξη θαη ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014 δελ επηβάιιεηαη νπνηνδήπνηε πξφζζεην ηέινο θαζφζνλ 
αθνξά ηνπο κήλεο γηα ηνπο νπνίνπο ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή 
εηζθνξψλ: 

      Ννείηαη φηη, γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηεξεκέλε εηζθνξά, ε νπνία δελ 
εμνθιείηαη κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014, δελ ζα ηπγράλεη εθαξκνγήο ε 

εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ.». 
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Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κχπξνο 
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
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