
Κ.Δ.Π. 438/2010 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4458 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 2439 

Αριθμός 438 
Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 42 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, αφού κατατέθη
καν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3{ί) του 2010). 

Κεφ. 254. 
59 του 1962 
37 του 1967 
16 του 1979 
28 του 1989 

33{Ι)του 1993 
61(1) του 1995 

145(1) του 2000 
178(1) του 2002 
89(1) του 2003 

184(1) του 2004 
97(1) του 2008. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο {!): 
9.8.1968 
7.7.1989 
3.11.20CO. 

Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ. ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό με βάση το άρθρο 42 του 
περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Φαρμακευτικής και 
Δηλητηρίων Κανονισμούς του 1968 και 1989, ως έχουν τροποποιηθεί, {που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι ττερί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Κανονισμοί του 1968 έως 2010. 
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Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 32 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτόν των 
Κανονισμού 32 λέξεων «εις πέντε λίρας» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «σε εκατό ευρώ (€100)». 
των βασικών 
κανονισμών. 

Αντικατάσταση του 3. Ο Κανονισμός 33 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 
Κανονισμού 33 33: 
των βασικών 
κανονισμών. 

«Τύπος 33. Το πιστοποιητικό εγγραφής φαρμακοποιού είναι σε τύπο που καθορίζεται 
πιστοποιητικού από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής.». 
εγγραφής. 

Κατάργηση του 4. Το Δέκατο Τέταρτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών καταργείται. 
Δεκάτου Τετάρτου 
Παραρτήματος 
των βασικών 
κανονισμών. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2441 Κ.Δ.Π. 439/2010 
Αρ. 4458,5.11.2010 
Αριθμός 439 

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου δυνάμει των άρθρων 20 και 32 των περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2007 με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού κατατέθη
καν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Οί ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΪΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2007 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 20 και 32 

144 του 
137 του 

53(1) του 
77(1) του 
24(1) του 
59(1) του 
90(1) του 

127(1) του 
84(1) του 
44(1) του 
90(1) του 

151{i)rau 
44(1) του 

199(1) του 
46(1) του 

152(1) του 
83{!) του 

1989 
1990 
1994 
1994 
1995 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2002 
2003 
2003 
2006 
2006 
2007. 

Συνοπτικός τίτλος. 

Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 
19.7.1991 
1.12.2000 
9. 3.2001 
19.3.2010. 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύττρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 
20 και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2007, εκδίδει, με την έγκριση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση 
Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί 
με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμούς του 1991 
έως 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί 
και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση 
Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 1991 έως (Αρ. 2) του 2010. 

Τροποποίηση του 
Πίνακα των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Πίνακας των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη σ'αυτόν της 
ακόλουθης νέας ερευνητικής μονάδας: 

"7, Ερευνητική Μονάδα 'Ωκεανογραφικό Κέντρο'.». 



Ε.Ε. Παρ. III(I) 
Αρ. 4458, 5.11.2010 

2442 Κ.Δ.Π. 440/2010 

Αριθμός 440 
Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για 

Ειδική Διατροφή (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνά
μει του άρθρου 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2010, αφού κατατέθηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο
κρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους 
Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3{Ι) του 2010). 

Of ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2010 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 269, 

14.10.2009, 

σ. 9. 

54(1) του 1996 

4(1) του 2000 

122(1) του 2000 

40(1) του 2001 

151(1) του 2001 

159(1) του 2001 

61(1) του 2002 

153(1) του 2002 

20(1) του 2003 

132(1) του 2003 

161(1) του 2003 

67(0 του 2004 

172{Ι) του 2004 

27(1) του 2005 

163(ί) του 2006 

32(1) του 2010. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

17.1.2003 

21.9.2007 

29.8.2008. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Πρώτο (Ι): 

29.7.2005 

30.9.2005. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 

Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 953/2009 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με ουσίες που επιτρέπεται να 

προστίθενται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδική 

διατροφή», 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται α' αυτό από το άρθρο 29 των περί 

Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με 

διατάγματα και διορθωθεί, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 
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Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς 

τίτλος. Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή {Καταργητικοι) Κανονισμοί 

του 2010. 

Κατάργηση 

Κανονισμών. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 
6.2.2004 
30.4.2004 
5.7.2006 
21.12.2007. 

2. Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που 

Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2004 έως 2007 καταργούνται. 



Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 
Αρ. 4458, 5.11.2010 
Αριθμός 441 

2444 Κ.Δ.Π. 441/2010 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β), 39 και 43 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 20(3)(β), 39 και 43 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την παρούσα Οδηγία. 

Συνοπτικός τίτλος. 

Κ.Δ.Π. 614/2007 
Κ.Δ.Π. 451/2008 
Κ.Δ.Π. 89/2009 
Κ.Δ.Π. 264/2009 
Κ.Δ.Π. 2/2010 
Κ.Δ.Π. 127/2010. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 2 των 
βασικών οδηγιών. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 4 των 
βασικών οδηγιών. 

Αντικατάσταση της 
παραγράφου 6 των 
βασικών οδηγιών. 

1. Η παρούσα Οδηγία 6α αναφέρεται ως η περί της Εφαρμογής της Νομισματικής Πολιτικής 

(Μέσα και Διαδικασίες) (Τροποποιητική)(Αρ.2) Οδηγία του 2010 και Θα διαβάζεται μαζί με τις 

περί της Εφαρμογής της Νομισματικής Πολιτικής (Μέσα και Διαδικασίες) Οδηγίες του 2007 

έως 2010 {που οτο εξής Θα αναφέρονται ως οι «βασικές οδηγίες») και οι βασικές οδηγίες και 

η παρούσα οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εφαρμογής της Νομισματικής 

Πολιτικής (Μέσα και Διαδικασίες) Οδηγίες του 2007 έως (Αρ.2) του 2010. 

2. Η παράγραφος 2 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού 

του όρου «Συνθήκη» με τον ακόλουθο νέο ορισμό; 

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

3. Η παράγραφος 4 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της δεύτερης 

επιφύλαξης στην υποπαράγραφο (1) αυτής με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται περαιτέρω ότι λόγω του ιδιαίτερου θεσμικού τους χαρακτήρα βάσει Toy δικαίου της 

ΕΕ, οικονομικώς εύρωστα ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 123(2) της Συνθήκης, τα 

οποία υπόκεινται σε εποπτεία συγκρίσιμη με την εποπτεία που ασκούν αρμόδιε.; εθνικές 

αρχές, μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως αντισυμβαλλόμενοι.» 

4. Η παράγραφος 6 των βασικών οδηγιών αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 6: 

«Αναστολή, 

περιορισμός ή 

αποκλεισμός 

πρόσβασης 

αντισυμβαλλομένων· 

«6. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίζει, κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 64 ή για προληπτικούς λόγους, νσ 

περιορίσει, να αναστείλει ή να αποκλείσει την πρόσβαση 

αντισυμβαλλομένου αε οποιαδήποτε από τις πράξεις νομισματικής 

πολιτικής που καλύπτει η παρούσα Οδηγία, ενημερώνοντας τον 

αντισυμβαλλόμενο για την απόφαση της αυτή. 

(2) Περαιτέρω, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αντισυμβαλλομένου 

με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες αναφέρονται ατην παρούσα 

Οδηγία, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει ή να περιορίσει 

την πρόσβαση αντισυμβαλλομένου αε πράξεις νομισματικής 

πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ της παρούσας 

Οδηγίας » 
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Τροποποίηση της 
παραγράφου 16 των 
βασικών οδηγιών. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 20 των 
βασικών οδηγιών. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 21 των 
βασικών οδηγιών. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 25 των 
βασικών οδηγιών. 

5. Η παράγραφος 16 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την προσθήκη οτο τέλος του 

σημείου (α) της υποπαραγράφου (1} της ακόλουθης πρότασης; 

•Όμως ο διακανονισμός της έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ γίνεται τη δεύτερη 

ημέρα μετά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET2.» 

6. Η παράγραφος 20 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της πρώτης 

πρότασης της υποπαραγράφου (1) αυτής με την ακόλουθη νέα πρόταση: 

«Οι τακτικές δημοπρασίες ανακοινώνονται από την ΕΚΤ μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών 

δικτύων και της ιστοσελίδας της ΕΚΤ.» 

7. Η παράγραφος 21 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) με την αντικατάσταση του σημείου (α) της υποπαραγράφου (7) αυτής με το ακόλουθο νέο 

σημείο (α): 

"(7)(α) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου, κάθε αντισυμβαλλόμενος έχει 

δικαίωμα να υποβάλει έως και δέκα προσφορές με διαφορετικό επιτόκιο, ή διαφορετική τιμή 

(στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ) ή διαφορετικές διαφορικές 

μονάδες (στην περίπτωση πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 

ΕΚΤ δύναται να επιβάλει χαμηλότερο όριο στον αριθμό προσφορών που μπορούν να 

υποβληθούν από αντισυμβαλλόμενο στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου. Σε κάθε 

προσφορά ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αναφέρει το ποσό με το οποίο είναι διατεθειμένος 

να πραγματοποιήσει συναλλαγή με την Κεντρική Τράπεζα, καθώς και το αντίστοιχο επιτόκιο, 

ή τιμή, ή διαφορικές μονάδες ανταλλαγής ως εξής: 

(ί) Τα προσφερόμενα επιτόκια πρέπει να εκφράζονται σε πολλαπλάσια μίας μονάδας 

βάσης (0,01 της εκατοστιαίας μονάδας), 

(ϋ) Οσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, σε περίπτωση που η 

ΕΚΤ ορίσει με απόφαση της ότι οι προσφορές θα εκφράζονται ως τιμές και όχι ως 

επιτόκια, οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό της 

ονομαστικής αξ\ας των τίτλων. 

(ίϋ) Στην περίπτωση των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, οι διαφορικές μονάδες 

ανταλλαγής πρέπει να διατυπώνονται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της 

αγοράς και οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται σε πολλαπλάσια του 0,01 της 

διαφορικής μονάδας ανταλλαγής.» 

(β) με την αντικατάσταση του σημείου (β) της υποπαραγράφου (10) αυτής με το ακόλουθο 

νέο σημείο (β): 

"(β) Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν μεταβιβάσει επαρκή ποσότητα αποδεκτών 

περιουσιακών στοιχείων ή μετρητών για το διακανονισμό του ποσού της ρευστότητας που 

του έχει κατανεμηθεί μέσω της δημοπρασίας, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλει 

κυρώσεις, σύμφωνα με το Μέρος Χ της παρούσας οδηγίας.» 

8. Η παράγραφος 25 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της πρώτης 

πρότασης αυτής με την ακόλουθη νέα πρόταση: 

"Το αποτελέσματα των τακτικών και των έκτακτων δημοπρασιών ανακοινώνονται δημόσια 

μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων και της ιστοσελίδας της ΕΚΤ.» 
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Τροποποίηση της 
παραγράφου 30 των 
βασικών οδηγιών. 

9. Η παράγραφος 30 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

υποπαραγράφου (5) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (5): 

«(5) Περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο εκδότης ή εγγυητής υπόκειται σε δέσμευση 

κεφαλαίων ή/και σε άλλα μέτρα περιοριστικά της χρήσης των κεφαλαίων του, τα οποία έχουν 

υποβληθεί από την ΕΕ βάσει του άρθρου 75 της Συνθήκης ή από κράτος μέλος της ΕΕ, 

καθώς και περιουσιακά στοιχεία για τον εκδότη ή εγγυητή των οποίων το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει εκδώσει απόφαση αναστολής ή αποκλεισμού πρόσβασης στις 

πράξεις ανοικτής αγοράς ή στις πάγιες διευκολύνσεις του Ευρωουστήματος, είναι δυνατόν να 

εξαιρεθούν από τον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.» 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 31 των 
βασικών οδηγιών. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 34 των 
βασικών οδηγιών. 

10. Η παράγραφος 31 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με τη διαγραφή της 

υποπαραγράφου (2) αυτής. 

11. Η παράγραφος 34 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (5): 

«(5) Πα σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της νομίσματικής πολιτικής και ειδικότερα για 

την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες χρήσης αποδεκτών περιουσιακών 

στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη στενών δεσμών, η Κεντρική Τράπεζα ανταλλάσσει με 

άλλα μέλη του Ε υ ρω συστήματος πληροφορίες σχετικές με τα κεφαλαιακά διαθέσιμα, τις 

οποίες παρέχουν οι εποπτικές αρχές για τους πιο πάνω σκοπούς. Για τις εν λόγω 

πληροφορίες ισχύουν κανόνες απορρήτου ίδιοι με αυτούς που εφαρμόζουν οι εποπτικές 

αρχές.» 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου {2) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (2): 

«(2) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται για-

(α) στενούς δεσμούς μεταξύ του αντισυμβαλλομένου και δημόσιου φορέα του ΕΟΧ που 

δικαιούται να επιβάλλει φόρους ή σε περίπτωση όπου χρεόγραφο είναί εγγυημένο από 

δημόσια φορέα του ΕΟΧ που δικαιούται να επιβάλλει φόρους· 

(β) καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα που εκδίδονται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 22(4) 

της Οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ-

(γ) περιπτώσεις στις οποίες τα χρεόγραφα προστατεύονται από συγκεκριμένες νομικές 

διασφαλίσεις συγκρίσιμες με εκείνες του σημείου (β), όπως στην περίπτωση (ί) μη 

εμπορεύσιμων χρεογράφων που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια («RMBD») και δεν 

είναι τίτλοι ή (Η) δομημένων καλυμμένων ομολόγων που εξασφαλίζονται με στεγαστικά 

δάνεια, για τα οποία δεν έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Εππροπή ότι πληρούν τα 

κριτήρια της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ και τα οποία πληρούν το σύνολο των κριτηρίων που ισχύουν 

για τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση, όπως ορίζονται στα κεφάλαια 6.2 και 6.3 της 

Γενικής Τεκμηρίωσης, και τα πρόσθετα κριτήρια που ορίζονται στο κεφάλαιο 6.2.3 της 

Γενικής Τεκμηρίωσης." 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 35 των 
βασικών οδηγιών. 

12. Η παράγραφος 35 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την ανπκατάσταση της 

υποπαραγράφου (3) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3): 

«(3) Μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα 

με την οποία το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί στενούς δεσμούς, όπως ορίζονται στην 



Τροποποίηση της 
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παράγραφο 34 της παρούσας οδηγίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια, μόνο 

εφόσον η αξία τους μετά την εφαρμογή των περικοπών αποτίμησης δεν υπερβαίνει ποσοστό 

10% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του 

αντισυμβαλλομένου μετά την εφαρμογή περικοπών αποτίμησης. Ο περιορισμός αυτός δεν 

εφαρμόζεται σε μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα τα οποία είναι εγγυημένα από δημόσιο φορέα 

που δικαιούται να επιβάλλει φόρους ή σε περίπτωση που η αξία τους μετά την εφαρμογή των 

περικοπών αποτίμησης που αναφέρονται ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 

εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000). Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων 

εκδοτών μη εξασφαλισμένων χρεογράφων ή δημιουργίας στενών δεσμών μεταξύ τους, κατά 

την εφαρμογή του προαναφερόμενου περιορισμού οι εν λόγω εκδότες θα θεωρούνται ως 

ένας εκδότης μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία της συγχώνευσης ή της 

δημιουργίας των στενών δεσμών." 

13. Η παράγραφος 36 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση του της 

υποπαραγράφου (10) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (10): 

«(10) Αντισυμβαλλόμενος ο οποίος προτίθεται να χρησιμοποιήσει μέσο διαβάθμισης που 

διατίθεται από συγκεκριμένο τρίτο φορέα (RT) ο οποίος δεν είναι αποδεκτός από το 

Ευρωσύστημα υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα για παροχή άδειας, με τις σχετικές 

πληροφορίες. Φορέας παροχής μέσου διαβάθμισης (RT) ο οποίος έχει συσταθεί στην 

Κύπρο και επιθυμεί να συμμετάσχει στο πλαίσιο ECAF υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική 

Τράπεζα.» 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 40 των 
βασικών οδηγιών. 

14. Η παράγραφος 40 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την προσθήκη στην 

υποπαράγραφο (2) αυτής του ακόλουθου νέου σημείου (ε): 

"(ε) να εφαρμόσει πρόσθετες περικοπές αποτίμησης.» 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 44Α 
των βασικών 
οδηγιών. 

15. Η παράγραφος 44Α των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

τελευταίας πρότασης αυτής με την ακόλουθη νέα πρόταση: 

«Αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν 

συσταθεί εκτός ΕΟΧ και Ελβετίας δεν δύνανται να χρησιμοποιούν τέτοια περιουσιακά 

στοιχεία ως ασφάλεια.» 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 54 των 
βασικών οδηγιών. 

16. Η παράγραφος 54 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

υποπαραγράφων (α) και (β) αυτής με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (α) και (β): 

«(α) ΜΠ συμμόρφωση με τους κανόνες των δημοπρασιών, δηλαδή εάν ο αντισυμβαλλόμενος 

(ί) δεν παραδίδει επαρκή αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για το διακανονισμό (την ημέρα 

διακανονισμού) του ποσού της ρευστότητας που του κατανεμήθηκε σε πράξη παροχής 

ρευστότητας ή 

(Π) έχει λάβει ειδοποίηση από την Κεντρική Τράπεζα για κάλυψη διαφορών αποτίμησης και 

δεν παραδίδει επαρκή αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 46(2) 

της παρούσας οδηγίας ή 

(ίϋ) δεν καταβάλλει επαρκές ποσό μετρητών για το διακανονισμό του ποσού που του 

κατανεμήθηκε σε πράξη απορρόφησης ρευστότητας-
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(β) μη συμμόρφωση με τους κανόνες των διμερών πράξεων δηλαδή, εάν ο 

αντισυμβαλλόμενος 

(i) δεν παραδίδε! επαρκή αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία ή δεν καταβάλλει επαρκές ποσό 

μετρητών για το διακανονισμό του συμφωνηθέντος ποσού σε διμερείς πράξεις παροχής ή 

απορρόφησης ρευστότητας, αντίστοιχα ή 

(ϋ) έχει λάβει ειδοποίηση από την Κεντρική Τράπεζα για κάλυψη διαφορών αποτίμησης και 

δεν παραδίδε: επαρκή αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 46(2) 

της παρούσας οδηγίας». 

17. Η παράγραφος 56 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 

νέου σημείου (γ) στην υποπαράγραφο (1) αυτής: 

«(γ) Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση που: 

(ί) ο αντισυμβαλλόμενος έχει χρησιμοποιήσει μη αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία ή 

έχει δώσει πληροφορίες που επηρεάζουν αρνητικά την αξία των ασφαλειών, ή 

(ϋ) ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι 

αποδεκτά λόγω στενών δεσμών μεταξύ του εκδότη/εγγυητή και του 

α ντισυ μβαλλομένου. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 59 των 
βασικών οδηγιών. 

18. Η παράγραφος 59 των βασικών οδηγιών αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο 59: ^ 

«59. Το Ευρωσύοτημα δύναται να αναστείλει την πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής 

πολιτικής για αντισυμβαλλόμενο που είναι υποκατάστημα ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο 

σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον έχει ανασταλεί η πρόσβαση του ιδρύματος σε πράξεις 

νομισματικής πολιτικής στο άλλο κράτος μέλος.» 

Τροποποίηση της 19. Η παράγραφος 64 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως: 
παραγράφου 64 των 
βασικών οδηγιών. 

(α) με την αντικατάσταση του σημείου (α) της υποπαραγράφου (4) αυτής με το ακόλουθο νέο 

σημείο (α): 

«(α) να αναστείλει ή να περιορίσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση του αντισυμβαλλομένου 

στις πράξεις ανοικτής αγοράς ή στις πάγιες διευκολύνσεις, τηρουμένων τυχόν σχετικών 

αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ» 

(β) με την ένθεση της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (5): 

«(5) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, για προληπτικούς λόγους, να απορρίψει περιουσιακά 

στοιχεία, να περιορίσει τη χρήση περιουσιακών στοιχείων ή να εφαρμόσει συμπληρωματικές 

περικοπές αποτίμησης σε περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται ως ασφάλεια από 

συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους." 

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος 5 των 
βασικών οδηγιών. 

20. Το Παράρτημα 5 των βασικών οδηγιών αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 5: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤ05ΧΕΙΑ 

Κριτήρια 
j<oraAArij\oTjTTa£__ 

Είδος 
περιουσιακού 
στοιχείου 

Εμπορεύσιμα περιουσιακά 
στοιχεία 
Πιστοποιητικά χρέους της 
ΕΚΤ 
Άλλα εμπορεύσιμα 
χρεόγραφα 

Μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία 

Δανειακές απαιτήσεις RMBD 

Ποιότητα Το περιουσιακό στοιχείο 
πρέπει να είναι υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθμισης 
όπως αξιολογείται με βάση 
τους κανόνες του ECAF για 
τα εμπορεύσιμα 
περιουσιακά στοιχεία.' 

Ο οφειλέτης/εγγυητής πρέπει να 
έχει υψηλή πιστοληπτική 
ικανότητα, όπως αξιολογείται με 
βάση τους κανόνες του ECAF για 
τις δανειακές απαιτήσεις. 

Το περιουσιακό στοιχείο 
πρέπει να είναι υψηλής 
πιστοληπτικής 
διαβάθμισης, όπως 
αξιολογείται με βάση τους 
κανόνες του ECAF για τα 
για ία RMBD. 

Τόπος έκδοσης ΕΟΧ1 Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται 
Διαδικασίες 
διακανονισμού 
διεκπεραίωσης 

Τόπος διακανονισμού: ζώνη 
του ευρώ 
Οι τίτλοι πρέπει να είναι 
κεντρικά κατατεθειμένοι με 
λογιστική μορφή σε κεντρική 
τράπεζα ή σε σύστημα 
διακανονισμού τίτλων που 
πληροί τα ελάχιστα πρότυπα 
της ΕΚΤ 

Διαδικασίες του Ευρωσυστήματος Διαδικασίες 
Ευρωσυστήματος 

του 

Κατηγορία 
εκδότη/οφειλέτη/ε 
γγυητή 

Κεντρικές τράπεζες 
Δημόσιος τομέας 
Ιδιωτικός τομέας 
Διεθνή και υπερεθνικά 

Δημόσιος τομέας 
Ml χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις 
Διεθνή και υπερεθνικά ιδρύματα 

Πιστωτικά ιδρύματα 

Έδρα του 
εκδότη/οφειλέτη/ε 
γγυητή 

Αποδεκτές αγορές 

Νόμισμα 

ιδρύματα 
Εκδότης' ΕΟΧ ή εκτός του 
ΕΟΧ χώρες G10' Οφειλέτης 
ΕΟΧ 
Εγγυητής ΕΟΧ' 
Ρυθμιζόμενες αγορές 
Μη ρυθμιζόμενες αγορές 
αποδεκτές από την ΕΚΤ 
Ευρώ 

Ζώνη του ευρώ4 

Δεν εφαρμόζεται 

Ευρώ 

Ζώνη του ευρώ 

Δεν εφαρμόζεται 

Ευρώ 
Ελάχιστο ύψος Δεν εφαρμόζεται Ελάχιστο όριο ποσού κατά το 

χρόνο υποβολής της δανειακής 
απαίτησης. Από 1.1.2007 έως 
31.12.2011: 

για εγχώρια χρήση: κατ' 
επιλογή της ΕθνΚΤ 

για διασυνοριακή χρήση 
κοινό ελάχιστο όριο 500.000 
ευρώ 
Από 1.1.2012 κοινό ελάχιστο 
όριο 500.000 ευρώ για όλη τη 
ζώνη του ευρώ 

Δεν εφαρμόζεται 

Εφαρμοστέο Για τίτλους προερχόμενους 
δίκαιο από τιτλοποίηση η 

απόκτηση των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων 
πρέπει να διέπεται από το 
δίκαιο κράτους μέλους της 
ΕΕ. Το δίκαιο που διέπει τις 
υποκείμενες δανειακές 
απαιτήσεις πρέπει να είναι 
δίκαιο χώρας του ΕΟΧ. 

Εφαρμοστέο δίκαιο για τη Δεν αφορά την περίπτωση 
δανειακή σύμβαση και την 
παροχή δανειακής απαίτησης ως 
ασφάλειας : δίκαιο κράτους 
μέλους. Τα διαφορετικά δίκαια 
που εφαρμόζονται: 
(ί) στον αντισυμβαλλόμενο 
(ίί) στον πιστωτή 
(ϊίί) στον οφειλέτη 
(ίν) στον εγγυητή (εάν υπάρχει) 
(ν) στη δανειακή σύμβαση και 
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Διασυνοριακή 
χρήση 

Ναι 

(νί) στη σύμβαση παροχής της 
δανειακής απαίτησης ως 
ασφάλειας δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τα δύο τον αριθμό 
Ναι Ναι 

1. Η ποιότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική διαβάθμιση και τα οποία 
έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κρίνεται με βάση την πηγή αξιολόγησης που 
έχει επιλέξει ο αντίστοιχος αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τους κανόνες του πλαισίου ECAF για τις δανειακές 
απαιτήσεις, όπως αναγράφονται στην Ενότητα 6.3.3 της Γενικής Τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση αυτών των 
εμπορεύσιμων χρεογράφων, ισχύουν τροποποιημένα κριτήρια καταλληλότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά 
στοιχεία, ως εξής; έδρα του εκδότη/εγγυητή : ζώνη του ευρώ, τόπος έκδοσης: ζώνη του ευρώ. 

' Εκτός εάν δεν απαιτείται εγγύηση προκειμένου να διαπιστωθεί η υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση των εμπορεύσιμων 
περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 6.3.2 της Γενικής Τεκμηρίωσης 
1 Εκτός εάν απαιτείται εγγύηση προκειμένου να διαπιστωθεί η υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση των μη εμπορεύσιμων 
περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 6.3.3 της Γενικής Τεκμηρίωσης. 

Τροποποίηση του 21. Το Παράρτημα 6 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση του Πίνακα 
Παραρτήματος 6 των , . , , . . -. . 
βασικών οδηγιών. Α a U r O U μ ε TOV α κ ο λ ο υ θ ° ν Ε ° Π ' ™ κ α Α : 

Πίνακας Α 
1. Γενικώς, η ταξινόμηση του εκδότη καθορίζει την κατηγορία ρευστότητας. Ωστόσο, όλοι οι τίτλοι που 

Κατηγορίες ρευστότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία ' 

Κατηγορία Ι Κατηγορία II Κατηγορία III Κατηγορία IV Κατηγορία V 

Χρεόγραφα κεντρικής Χρεόγραφα τοπικών Παραδοσιακά Μη εξασφαλισμένα Τίτλοι 
κυβέρνησης και περιφερειακών καλυμμένα τραπεζικά χρεόγραφα προερχόμενοι 

κυβερνήσεων ομόλογα πιστωτικών από 
ιδρυμάτων τιτλοποίηση 

(asset-
backed 

securities) 

Χρεόγραφα εκδοθέντα από Καλυμμένα τραπεζικά Χρεόγραφα 
κεντρικές τράπεζες2 ομόλογα τύπου εκδοθέντα από 

Jumbo3 εταιρείες και άλλους 
εκδότεςΑ 

Χρεόγραφα ειδικών 
φορέων - εκδοτών 

χρεογράφων4 

Χρεόγραφα 
υπερεθνικών 
οργανισμών 

προέρχονται από τιτλοποίηση υπάγονται στην κατηγορία V, ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του εκδότη, και τα 
καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα τύπου Jumbo υπάγονται στην κατηγορία II, ενώ τα παραδοσιακά καλυμμένα ομόλογα και 
άλλα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα υπάγονται στις κατηγορίες lil και IV. 
2. Τα πιστοποιητικά χρέους που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τα χρεόγραφα που εκδίδονται από τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες πριν από την υιοθέτηση του ευρώ οτα αντίστοιχα κράτη μέλη υπάγονται στην κατηγορία 
ρευστότητας Ι. 
3. Περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τίτλοι με ποσό έκδοσης τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τους 
οποίους τουλάχιστον τρεις διαπραγματευτές αγοράς παρέχουν σε τακτική βάση τιμές προσφοράς και ζήτησης. 
4. Στην κατηγορία ρευστότητας II υπάγονται τίτλοι που εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από εκδότες οι οποίοι 
έχουν ταξινομηθεί από την ΕΚΤ ως "ειδικοί φορείς - εκδότες χρεογράφων". Τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που 
εκδίδονται από άλλους φορείς - εκδότες χρεογράφων υπάγονται στην κατηγορία ρευστότητας III ή IV ανάλογα με τον 
εκδότη και το είδος του περιουσιακού στοιχείου. 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 

Οδηγία δυνάμει των όρθρων 20(3){β). 39 και 43 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 20(3)(β), 39 και 43 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την παρούσα Οδηγία. 

Συνοπτικός τίτλος. 

Κ.Δ.Π. 614/2007 
Κ.Δ.Π. 451/2008 
Κ.Δ.Π. 89/2009 
Κ.Δ.Π. 264/2009 
Κ.Δ.Π. 2/2010 
Κ.Δ.Π. 127/2010 
Κ.Δ.Π. 441/2010 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 36 των 
βασικών οδηγιών. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 41 των 
βασικών οδηγιών. 

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Εφαρμογής της Νομισματικής 

Πολιτικής (Μέσα και Διαδικασίες) (Τροποποιητική) (Αρ.3) Οδηγία του 2010 και θα διαβάζεται 

μαζί με τις περί της Εφαρμογής της Νομισματικής Πολιτικής (Μέσα και Διαδικασίες) Οδηγίες 

του 2007 έως (Αρ.2) του 2010 {που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικές οδηγίες») και 

οι βασικές οδηγίες και η παρούσα οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εφαρμογής 

της Νομισματικής Πολιτικής (Μέσα και Διαδικασίες) Οδηγίες του 2007 έως (Αρ.3) του 2010. 

2. Η παράγραφος 36 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

υποπαραγράφου (11) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (11): 

«(11) Αντισυμβαλλόμενος ο οποίος χρησιμοποιεί το δικό του εσωτερικό σύστημα 

διαβάθμισης (IRB) ή μέσο διαβάθμισης που διατίθεται από τρίτους φορείς (RT), για να 

αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών, εκδοτών ή εγγυητών, οφείλει 

επιπρόσθετα να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα σε ετήσια βάση τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6.3.5 της Γενικής Τεκμηρίωσης.» 

3. Η παράγραφος 41 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) αυτής με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο (4): 
«(4) Για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα με τοκομερίδιο κυμαινόμενου επιτοκίου τα οποία 

υπάγονται στις κατηγορίες Ι μέχρι IV, εφαρμόζονται τα ποσοστά περικοπών αποτίμησης 

που καθορίζονται στον πίνακα Β του Παραρτήματος 6 για περιουσιακό στοιχεία σταθερού 

επιτοκίου και εναπομένουσα διάρκεια «0-1 έτος» στην αντίστοιχη κατηγορία ρευστότητας και 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. Τα τοκομερίδια θεωρούνται κυμαινόμενου επιτοκίου αν 

συνδέονται με ορισμένο επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του 

τοκομεριδίου δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Τοκομερίδια με περίοδο επανακαθορισμού 

μεγαλύτερη του ενός έτους Θεωρούνται ως σταθερού επιτοκίου, και ως εναπομένουσα 

διάρκεια, για σκοπούς εφαρμογής της περικοπής αποτίμησης, λογίζεται η εναπομένουσα 

διάρκεια μέχρι τη λήξη του τίτλου.» 

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (6) αυτής με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο (6): 

«(6) Για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα της κατηγορίας V εφαρμόζεται ένα μόνο ποσοστό 

περικοπών αποτίμησης 16%, ανεξαρτήτως της διάρκειας και της διάρθρωσης των 

τοκομεριδίων.» 
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Τροποποίηση της 
παραγράφου 42 των 
βασικών οδηγιών 

4. Η παράγραφος 42 των βασικών οδηγιών τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

υποπαραγράφων (1), (3) και (5) αυτής με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (1), (3) και 

(5), αντίστοιχα: 

"(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 36(4)(β) της παρούσας Οδηγίας, τα 

ποσοστά περικοπών αποτίμησες που εφαρμόζονται για τις δανειακές απαιτήσεις διαφέρουν 

ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια, το είδος του επιτοκίου {σταθερό ή κυμαινόμενο) 

την κατηγορία πιστοληπτικής διαβάθμισης και τη μεθοδολογία αποτίμησης που εφαρμόζει η 

Κεντρική Τράπεζα, όπως περιγράφεται στον Πίνακα Δ του Παραρτήματος 6. 

(3) Το ποσοστό περικοπών αποτίμησης που εφαρμόζεται στις δανειακές απαιτήσεις 

κυμαινόμενου επιτοκίου είναι αυτό που εφαρμόζεται στο κλιμάκιο διάρκειας «0-1 έτος» για 

τις δανειακές απαιτήσεις σταθερού επιτοκίου της ίδιας πιστοληπτικής διαβάθμισης, στις 

οποίες εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία αποτίμησης. Το επιτόκιο θεωρείται κυμαινόμενο αν 

συνδέεται με ένα επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του δεν υπερβαίνει 

το ένα έτος. Όταν η περίοδος επανακαθορισμού του είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, η 

δανειακή απαίτηση θεωρείται ως σταθερού επιτοκίου και, προκειμένου να εφαρμοστεί η 

περικοπή αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη της 

δανειακής απαίτησης. 

(5) Τα μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στεγαστικά δάνεια (RMBD) με 

πιοτοληπτική διαβάθμιση «Α», όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 36{4}(α), της 

παρούσας Οδηγίας, υπόκεινται σε περικοπή αποτίμησης 24%." 

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος 6 των 
βασικών οδηγιών. 

5. Το Παράρτημα 6 των βασικών οδηγιών αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα 

6: 

Πίνακας Α 

Κατηγορίες ρευστότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία ' 

Κατηγορία Ι Κατηγορία II Κατηγορία ίίί Κατηγορία IV Κατηγορία V 

Χρεόγραφα κεντρικής 
κυβέρνησης 

Χρεόγραφα τοπικών 
και περιφερειακών 

κυβερνήσεων 

Παραδοσιακά 
καλυμμένα τραπεζικά 

ομόλογα 

Μη εξασφαλισμένα 
χρεόγραφα 
πιστωτικών 
ιδρυμάτων 

Τίτλοι 
προερχόμενοι από 
τιτλοποίηση {asset-
backed securities) 

Χρεόγραφα εκδοθέντα από 
κεντρικές τράπεζες2 

Καλυμμένα τραπεζικά 
ομόλογα τύπου 

Jumbo3 

Χρεόγραφα 
εκδοθέντα από μη 
χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις και 
άλλους εκδότες4 

Με εξασφαλισμένα 
χρεόγραφα 

εκδοθέντα από 
χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις εκτός 

πιστωτικών 
ιδρυμάτων 

Χρεόγραφα ειδικών 
φορέων - εκδοτών 

χρεογράφων" 

Λοιπά καλυμμένα 
τραπεζικά ομόλογα3 

Χρεόγραφα 
υπερεθνικών 
οργανισμών 
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1. Γενικώς, η ταξινόμηση του εκδότη καθορίζει την κατηγορία ρευστότητας. Ωστόσο, όλοι οι τίτλοι που 
προέρχονται από τιτλοποίηση υπάγονται στην κατηγορία V, ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του εκδότη, και τα 
καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα τύπου Jumbo υπάγονται στην κατηγορία II, ενώ τα παραδοσιακά καλυμμένα ομόλογα, τα 
λοιπά καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα και άλλα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα υπάγονται στις 
κατηγορίες ill και IV, 
2. Τα πιστοποιητικά χρέους που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τα χρεόγραφα που εκδίδονται από τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες πριν από την υιοθέτηση του ευρώ στα αντίστοιχα κράτη μέλη υπάγονται στην κατηγορία ρευστότητας 
Ι. 
3. Περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τίτλοι με ποσό έκδοσης τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τους 
οποίους τουλάχιστον τρεις διαπραγματευτές αγοράς παρέχουν σε τακτική βάση τιμές προσφοράς και ζήτησης. 
4. Στην κατηγορία ρευστότητας II υπάγονται τίτλοι που εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από εκδότες οι οποίοι 
έχουν ταξινομηθεί από την ΕΚΤ ως "ειδικοί φορείς - εκδότες χρεογράφων". Τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που 
εκδίδονται από άλλους φορείς - εκδότες χρεογράφων υπάγονται στην κατηγορία ρευστότητας III ή IV ανάλογα με τον 
εκδότη και το είδος του περιουσιακού στοιχείου. 
5. Καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα που δεν πληρούν τα κριτήρια της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ περιλαμβανομένων τόσο 
δομημένων καλυμμένων ομολόγων όσο και καλυμμένων ομολόγων πλειόνων εκδοτών υπάγονται στην κατηγορία 
ρευστότητας III. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Περικοπές αποτίμησης που εφαρμόζονται στα αποδεκτά εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία 

Επιμέρους τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση, καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες (καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες 

Κατηγορίες ρευστότητας 

Πιστο
ληπτική 

δίαβάδμισ 
Π 

Βαθμίδες 
1 και 2 
{AAA έως 
Α-)** 

Πιστο
ληπτική 

διαβάθμιση 

Βαθμίδα 3 
(8ΒΒ+ έως 
ΒΒΒ-)"-

Εναπο με
νού σα 

διάρκεια 
(έτη) 

0-1 

1-3 

3-5 

5-7 

7-10 

>10 

Εναπομέ
νουσα 

διάρκεια 
(έτη) 

0-1 

1-3 

3-5 

5-7 

7-10 

>10 

Κατηγορία i 

Σταθε
ρό 
τοκο
με
ρίδιο 

0,5 

1,5 

2,5 

3,0 

4,0 

5,5 

Μηδε
νικό 
τόκο 
με
ρίδιο 

0,5 

1,5 

3,0 

3,5 

4,5 

8,5 

Κατηγορία Ι 

στα θ ε 
Ρό 
τοκομε 
-ρ ίδιο 

5,5 

6,5 

7,5 

8,0 

9,0 

10,5 

μηδέ 
νικό 
ΤΟΚΟ 
με
ρίδιο 

5,5 

6,5 

8.0 

8,5 

9,5 

13,5 

Κατηγορία Μ* 

αταθερό 
τοκομε
ρίδιο 

1,0 

2,5 

3,5 

4,5 

5,5 

7,5 

μηδενι
κό 
τοκομε
ρίδιο 

1,0 

2,5 

4,0 

5,0 

6,5 

12,0 

Κατηγορία III" 

Σταθε
ρό 
τοκομε
ρίδιο 

1,5 

3,0 

5,0 

6,5 

8,5 

11,0 

Κατηγορία IV* Κατηγορί 
a V " 

μηδενικό σταθερό μηδενικό 
τοκομε- τοκομε- τοκομε
ρίδιο ρίδιο ρ ί δ ι ο 

1,5 

3,0 

5,5 

7,5 

9,5 

16,5 

6,5 

8,5 

11,0 

12,5 

14,0 

17,0 

Κατηγορίες ρευστότητας 

Κατηγορία II* 

σταθερό 
τοκομε
ρίδιο 

6,0 

10,5 

15,5 

18,0 

19,5 

20,0 

μηδέν 
ι-κό 
τοκομ 
ε-
ρίδιο 

6.0 

11,5 

17,0 

20,5 

22,5 

29,0 

Κατηγορία III* 

σταθερό 
τοκομε
ρίδιο 

8,0 

18,0 

25,5 

28,0 

29,0 

29,5 

μηδενι
κό 
τοκομε
ρίδιο 

8,0 

19,5 

28,0 

31,5 

33,5 

38,0 

6,5 

9,0 

11,5 

13,5 

15,5 

22,5 

Κατηγορία IV* 

σταθερό 
τοκομε
ρίδιο 

15,0 

27,5 

36,5 

38,5 

39,0 

39,5 

μηδενι
κό 
τοκομε
ρίδιο 

15,0 

29,5 

39,5 

43,0 

44,5 

46,0 

16 

Κατηγορία V* 

Μη αποδεκτή 

τύπου Jumbo, παραδοσιακές καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες και λοιπές τραπεζικές ομολογίες) και μη καλυμμένες 
τραπεζικές ομολογίες, η θεωρητική τιμή των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 6.5, υπόκεινται σε πρόσθετη 
περικοπή αποτίμησης. Αυτή εφαρμόζεται απευθείας επί της θεωρητικής αποτίμησης εκάστου χρεογράφου ως ποσοστό 5 
% (valuation markdown). 
** Αξιολογήσεις που καθορίζονται στην εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, η 
οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).» 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
Περικοπές αποτίμησης που εφαρμόζονται στα αποδεκτά εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία: τίτλοι αντιστρόφως 

κυμαινόμενου επιτοκίου (κατηγορίες Ι έως IV) 

-~r. 

Πιστοληπτική διαβάθμιση 

Βαθμίδες 1 και 2 (AAA έως Α-) 

Εναπομένουσα 
(έτη) 

0-1 

1-3 

3-5 

5-7 

7-10 

>10 

διάρκεια Περικοπή 

7,5 

11,5 

16,0 

19,5 
22,5 
28,0 
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Πιστοληπτική διαβάθμιση 

Βαθμίδα 3 (ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ-) 

Περικοπές αποτίμησης 

Πιστοληπτική διαβάθμιση 

Βαθμίδες 1 και 2 
(AAA έως Α-) 

Πιστοληπτική διαβάθμιση 

Βαθμίδα 3 
(ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ-) 

Εναπομένουσα 
(έτη) 
0-1 

1-3 

3-5 

5-7 

7-10 

>10 

διάρκεια Περικοπή 

21,0 

46,5 

63,5 

68,0 

69,0 

69,5 

Πίνακας Δ 
που εφαρμόζονται στις δανειακές απαιτήσεις σταθερού επιτοκίου 

Εναπομένουσα διάρκεια 
(έτη) 

0-1 
1-3 
3-5 
5-7 

7-10 
>10 

Εναπομένουσα 
(έτη) 

0-1 
1-3 
3-5 
5-7 

7-10 
>10 

διάρκεια 

Μεθοδολογία αποτίμησης 

Σταθερό επιτόκιο και 
αποτίμηση με βάση μια 

θεωρητική τιμή που 
καθορίζεται από την 
Κεντρική Τράπεζα 

3,0 
11,5 
15,0 
17,0 

18,5 
20,5 

Σταθερό επιτόκιο και 
αποτίμηση με Βάση μια 

θεωρητική τιμή που 
καθορίζετα: από την 
Κεντρική Τράπεζα 

15,5 
28,0 

'37,0 
39,0 
39,5 
40,5 

Σταθερό επιτόκιο και 
αποτίμηση ανάλογα με το 
ανεξόφλητο υπόλοιπο που 

καθορίζεται από την Κεντρική 
Τράπεζα 

10,0 
17,5 
24,0 
29,0 

34,5 
44,5 

Σταθερό επιτόκιο και 
αποτίμηση ανάλογα με το 
ανεξόφλητο υπόλοιπο που 

καθορίζεται από την Κεντρική 
Τράπεζα 

17,5 
34,0 
46,0 
51,0 
55,5 
64,5 

Έναρξη ισχύος. 6. Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

/ 
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Αριθμός 443 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2009 

ΚΔΠ 326/2009 
ΚΔΠ 405/2009 
ΚΔΠ 35/2010 
ΚΔΠ 129/2010 
ΚΔΠ 185/2010 
ΚΔΠ 229/2010 
ΚΔΠ 256/2010 
ΚΔΠ 281/2010 
ΚΔΠ 322/2010 
ΚΔΠ 362/2010 

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας υτις 15.9.2009 (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε). 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του 
παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57 και 58 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική 
Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως: 

1. Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 7.3.1 (α) αυτής, με τη νέα 
υποπαράγραφο 7.3.1 (α) ως ακολούθως: 
«(α) Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΚΕΠΕΥ οι οποίες δύνανται να παρέχουν στην Κύπρο ή 
σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τουλάχιστον επενδυτική 
υπηρεσία ως ακολούθως: 

(ί) Αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματο
οικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή 

(ίί) διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης 
ή/και 

(iii) την εξής παρεπόμενη υπηρεσία: 
- Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και 
συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές 
επιχειρήσεων.» 

2. Με την τροποποίηση του Παραρτήματος 17 αυτής ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 8 του Πίνακα II αυτού, του ποσού των 

«€100» (1Π γραμμή) με το ποσό των «€40». 
(β) Με την κατάργηση της Χρέωσης/ Δικαιώματος της Παραγράφου 9 [Επικουρικό 

Κεφάλαιο] του Πίνακα II αυτού. 
(γ) Με την αντικατάσταση στην Παράγραφο 11 του Πίνακα II αυτού, της χρέωσης 

των «€0,20» (1η γραμμή) με το ποσό χρέωσης του «€1». 
(δ) Με την αρίθμηση στην παράγραφο 11 του Πίνακα II αυτού, της υφιστάμενης 

σημείωσης (3η γραμμή) ως σημείωση «1» και στη συνέχεια την προσθήκη των 
ακόλουθων νέων σημειώσεων 2 και 3 ως ακολούθως: 
«2. Οι μεταθέσεις προς Χειριστή που ταυτίζεται με το Μέλος δεν θα χρεώνονται 
3.0ι μεταθέσεις που θα γίνουν μέχρι 31/12/2010 θα χρεώνονται €0,70» 

(ε) Με την τροποποίηση της παραγράφου 15 του Πίνακα II αυτού ως ακολούθως: 
(ί) με την αναρίθμηση της σε παράγραφο 15.1 
(ιι) την προσθήκη μετά την παράγραφο 15.1, της ακόλουθης νέας 

υποπαραγράφου 15.2: 
«15.2 Ετήσια χρέωση για τις 
υπηρεσίες ελέγχου και υποστήριξης 
που θα παρέχονται από το ΧΑ Κ σε 
σχέση με τον εφεδρικό κόμβο 
εργασίας (workstation) 

€600» 

(στ) Με την προοθήκη μετά την παράγραφο 15 του Πίνακα 
νέων παραγράφων 16 και 17: 

αυτής, των ακόλουθων 

«16 

17. 

«16.1 Εφάπαξ καταβολή για τη δημιουργία και 
εγκατάσταση εφεδρικού κόμβου εργασίας 
(workstation) στο ΧΑΚ για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας φιλοξενίας «hosting» ODL, κατόπιν 
αιτήματος της ΕΠΕΥ 
16.2 Ετήσια Χρέωση για την παροχή σε ΕΠΕΥ 
υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε σχέση με τη 
λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας «hosting» ODL 
για τη συνέχιση (Continuity) των εργασιών της μέσω 
της υπηρεσίας ODL, από το ΧΑΚ. 
Δικαίωμα γία εντολή γνωστοποίησης λογαριασμού 
χειριστή (Αναλύσεις) 

€3.500 

€5.000» 

€0,50 ονά 
επιμέρους κίνηση» 
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(ζ) Με την ανπκατάσταση στην παράγραφο 3(ί)(1) του Πίνακα III αυτού, του 
ποσοστού «0,025%» (21 γραμμή), με το ποσοστό "0,02%» 

(η) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3(ί)(2) του Πίνακα III αυτού, του 
ποσοστού «0,03%» (3 Ί γραμμή), με το ποσοστό «0,025%» 

(θ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3(ίί) του Πίνακα III αυτού, του ποσοστού 
«0,00625%» (2Π γραμμή), με το ποσοστό «0,005%» 

(ι) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3{iii) του Πίνακα lil αυτού, του ποσοστού 
«0,00625%» (2Π γραμμή), με το ποσοστό «0,005%» 

(κ) Με την προσθήκη στην παράγραφο 6 του Πίνακα ill αυτού, μετά τη σημείωση 2, 
της ακόλουθης νέας σημείωσης 3: 
«Οι ακόλουθες περιπτώσεις αξιών που μεταφέρονται υποχρεωτικά στον Ειδικό 
Λογαριασμό, δεν 6α υπόκεινται στη χρέωση: 
(α) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό για ολοκλήρωση 

εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 
(β) Μεταφορά αξιών για αποδοχή δημόσιας πρότασης 
(γ) Μεταφορά αξιών για ενεχυρίαση αξιών 
(δ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω δικαστικού διατάγματος 
(ε) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών κατόπιν επιστολής του Επίσημου 
Παραλήπτη 
(στ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω λανθασμένης καταχώρησης 
από εκδότρια εταιρία.» 

3. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 23 αυτής με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 
23: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 

Ημ. 
Αίτηση*::. 

Α. ΑΠΉΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

1. Επωνυμία Αιτητή: 

Διακριτικός Τίτλος (εάν διαφέρει): 

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: 

Τηλ.: Φαξ: e-mail:. 

2. Νομική μορφή εταιρείας: (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ελεγκτικό 
γραφείο, δικηγορικό γραφείο κ.α.) 

Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης: 

3. Όνομα και Θέση Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία: 

4. Είστε (ή έχετε διατελέσει) μέλος ένωσης, σωματείων ή άλλης επαγγελματικής 
οργάνωσης; 
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5. (α) Είστε πιστωτικό ίδρυμα/ ΚΕΠΕΥ os οποίες δύνανται να παρέχουν 
στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία 
τουλάχιστον επενδυτική υπηρεσία ως ακολούθως: 

i l l . 

αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων 
ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων 
με δέσμευση ανάληψης ή 

την εξής παρεπόμενη υπηρεσία: 
- Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις 

σχετικά με τη δίάθρωση του κεφαλαίου 
τους, την κλαδική στρατηγική και 
συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών 
και υπηρεσιών σχετικά με 
συγχωνεύσεις και εξαγορές 
επιχειρήσεων». 

ΝΑΙ j j ΟΧΙ | [ 

διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων ΝΑΙ 
χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και 

ΝΑΙ 

D 
D 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

D 
D 

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε τις σχετικές άδειες από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

(β) Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που δύναται να παρέχει την 
επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής, έχετε λειτουργήσει ως 
Σύμβουλος ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος για τα δύο τελευταία 
χρόνια; 

ΝΑΙ ΟΧ! 

δ. Περιγράψτε κάθε ενέργεια ή συναλλαγή κατά την οποία έχετε λειτουργηθεί ως 
Ανάδοχος/ Σύμβουλος/ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στα τελευταία δύο 
χρόνια, τον ρόλο και τον βαθμό συμμετοχής σας (επισυνάπτεται κάδε σχετικό 
έγγραφο σχετικά με τις συναλλαγές του αιτητή). 

Ενέργειες/ 
Συναλλαγές 

Δραστηριότητα (δηλώστε σε ποια αγορά ή 
Χρηματιστήριο έλαβε χώρα η συναλλαγή) 

Ημερ. Συναλλαγής 

7. Αναλυτική παρουσίαση του προφίλ του αιτητή: 

8. Παραθέστε στοιχεία τουλάχιστον δύο ειδικευμένων στελεχών που εργάζονται με 
αποκλειστική απασχόληση 

Τίτλος/ Θέση Ονομα Επίθετο 

9. Αναφέρετε τον αριθμό στελεχών με τα απαιτούμενα προσόντα όσον αφορά τη 
δραστηριότητα του Συμβούλου Εισαγωγής: 
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10. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία η οποία να είναι σχετική, οτα πλαίσια της 
παρούσας αίτησης; 

ΝΑΙ ΟΧ! 

Εάν ναι, να δώσετε σχετικές πληροφορίες. 

11. Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σας έχει 
επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ο αιτητής βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία παυ περιέχονται στην ανωτέρω 
αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. 

Βεβαιώνει επίσης ότι (α) έχει λάβει γνώση των Κανονισμών λειτουργίας της 
Νεοαναπτυσαόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) αναφορικά με τις 
υποχρεώσεις του ως Συμβούλου Εισαγωγής, τους οποίους και αποδέχεται 
(β) θα συμμορφώνεται με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την συμμετοχή του ως Συμβούλου Εισαγωγής καθώς και κάθε άλλο όρο ή 
υποχρέωση που ενδεχομένως να επιβάλλεται από το ΧΑΚ για την ομαλή 
λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών και (γ) Θα παρέχει 
στο ΧΑΚ ή στην εποπτεύουσα του ΧΑΚ αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) 
κάθε δυνατή πληροφορία του ζητηθεί στα πλαίσια άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

1. Επωνυμία Συμβούλου Εισαγωγής: 

2. Ονοματεπώνυμο Στελεχών: 

Τίτλος: 

Ονομα: 

Επίθετο: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Διεύθυνση: 

Επαγγελματικά Προσόντα: 

3. Έχετε οποιεσδήποτε πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχίς στον τομέα 
παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών; 

ΝΑ! ΟΧΙ 



2460 

4. Επαγγελματική πείρα (αναφέρεται την προϋπηρεσία σας τα τελευταία 3 χρόνια 
ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη}. 

Ημερομηνία Ονομασία/ Διεύθυνση 
Οργανισμού 

Περιγραφή Καθηκόντων 

5. Προϋπηρεσία σε συναλλαγές: 

Περιγραφή των σχετικών συναλλαγών στις οποίες έχει συμμετάσχει με ειδική 
αναφορά στον βαθμό συμμετοχής και το ρόλο του για την κάθε συναλλαγή 
{επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν) 

Είδος συναλλαγής Πληροφορίες σχετικά με το 
είδος συναλλαγής 

Ημερομηνία Συναλλαγής 

6. Δήλωση του αιτητή: 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχει υποβληθεί εις βάρος μου, οποιαδήποτε 
πειθαρχική ποινή από αρμόδια ή άλλη αρχή σχετικά με την παροχή 
χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ενεργώντας ως μέλος 
διοίκησης εταιρείας, καθώς επίσης δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου 
οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .... 

7. Δήλωση Συμβούλου Εισαγωγής: 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτητής εργάζεται με πλήρη απασχόληση στον 
Σύμβουλο Εισαγωγής όπως αναφέρεται πιο πάνω και εκπληρώνει πλήρως τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 2 τίθενται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από 
τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4458, 5.11.2010 

2461 Κ.Δ.Π. 444/2010 

Αριθμός 444 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2006 

[(άρθρο 3(2)(β) και (γ)] 

47(Ι)του 1997 
82(1) του 2000 
52(1} του 2002 
27(1) του 2006. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
29.08 1998 
25.06.1999 
14.07.2000 
15.03.2002 
04.07.2003 
26.11.2004 
16.12.2005 
21.09.2007 
06.06.2008 
08.08.2008 
03.10.2008 
15.012010 
05.02.2010. 

Ερμηνεία, 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τις 
παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
Νόμων του 1997 μέχρι 2006, εκδίδει το παρόν Διάταγμα. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων( Πίνακες 
Αδικημάτων και Προστίμων )(Τροποπαιητίκό) (Αρ.3) Διάταγμα του 2010 και Θα διαβάζεται μαζί με 
τα περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και Προστίμων) Διατάγματα του 
1998 μέχρι (Αρ. 2) του 2010 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «το βασικό διάταγμα») και το 
βασικό διάταγμα καί το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και Προστίμων) Διατάγματα του 1998 μέχρι (Αρ.3)2010. 

2. Στο παρόν Διάταγμα -

«Νόμος» σημαίνει τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδ κημάτων Νόμους του 1997 μέχρι 2006 
και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά. 

Αντικατάσταση του 
Πίνακα II 
του Νόμου. 

3. Ο Πίνακας Π του Νόμου ανπκαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Πίνακα II: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΗΣΗ 

ΑυΕ , ν Περιγραφή Αδικήματος 
Ap. 

1 Άδεια KuKAoioooiac 

Οδήγηση μηχανοκινήτου 
οχήματος χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας σε ισχύ. 

2 Άδεια ΟδικήςΧρήσης 

(α) Αδεια - παοάλειωπ κατόχου 
άδειας οδικής χρήσης 
(Λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να 
τη διατηρεί αναρτημένη σε 
περίοπτο μέρος στο όχημα. 

(β) Αδεια - παοάλειωη κατόχου 
άδειας οδικής χρήσης 
(Λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να 
τη διατηρεί καθαρή και σε καΛή 
κατάσταση. 

3 ΑλεΕήνευο - επινοαωή επί 
αλεξηνέμου. 

4 AacoaAnc ποοεία ογηυάτων -
παράλειψη οδηγού να 
επιβραδύνει το όχημα του για να 
επιτρέψει ασφαλή πορεία σε 
οχήματα ή τροχαία. 

5 Αυτοκινητόδρομοι /Δρόμοι 
Ταχείας Κυκλοφορίας 

(α) Αντικανονική στάση / 
στάθμευση στο έρεισμα. 

(β) Αντικανονική στάση / 
στάθμευση στο οδόστρωμα. 

(γ) Αντικανονική χρήση λωρίδας 
κυκλοφορίας. 

(δ) Αντικανονική χρήση κυκλικού 
κόμβου. 

(ε) Αντικανονικό προσπέρασμα 
από αριστερή Λωρίδα 
κυκλοφορίας. 

(στ) Εϊταναστροφή στο 
οδόστρωμα. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Ο* περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο / 
Κανονισμός 

Καν. 17 και 
Καν. 72 

Καν. 8 (β) 

Καν. 8 (α) 

Καν. 60(20) και 
Καν. 72 

Καν. 58{3)(γ) και 
Καν. 72 

Καν. 66ΣΤ(3)(4) 
και Καν. 72 

Καν. 66ΣΤ(1)(2) 
και Καν. 72 

Καν. 66(Δ)(2)(α)(ϋ) 
και (β)(ϋ)(ίν) 
και Καν. 72 

Καν. 66ΙΕ και 
Καν. 72 

Καν. 
66(Δ)(2)(α)(ίν) 
και (β)(ίϋ) και 

Καν. 72 
Καν. 66ίΔ και 

Καν. 72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€85 

€20 

€20 

€20 

€25 

€65 

€65 

€65 

€65 

€65 

€65 
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(ζ) Οδήγηση ή δίέλευση ή 
παρουσία εξαιρουμένων 
οχημάτων. 

(η) Οδήγηση επί του ερείσματος 

(θ) Οδήγηση προς τα πίσω. 

(ια) Οδήγηση / στάση / 
στάθμευση/ μετακίνηση πάνω σε 
διαχωριστική λωρίδα ή παρυφή. 

Οβ) Οδήγηση στην αντίθετη 
κατεύθυνση. 

(ιγ) Παράλειψη συμμόρφωσης 
στους περιορισμούς για τη 
μεταφορά ζώων. 

6 Βραδυπορία χωρίς λόγο. 

7 (αϊ ΔιαΒάσειο υαθητών - oorwoc 
παραλείπει να σταματήσει το 
όχημα του και να επιτρέψει τη 
διάβαση μαθητών. 

(β) Διαβάσεις υαθητών - οδηνός 
εκκινεί το όχημα του προτού ο 
τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
πρόσωπο επιτρέψει τούτο. 

8 Δίαβάσεκ πε ίών - oonvoc 
παραλείπει να σταματήσει το 
όχημα του και να επιτρέψει τη 
διάβαση πεζών που 
χρησιμοποιούν τις καθορισμένες 
διαβάσεις πεζών. 

9 Εγκατάλειψη οχήματος χωρίς τις 
αναγκαίες προφυλάξεις. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι Δημοπκοί Κανονισμοί Λάρνακας 
του 1965 μέχρι 1996. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 
1965 μέχρι 1990. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας 
του 1965 μέχρι 1996. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 
1965 μέχρι 1990. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας 1965 μέχρι 
1996. 

Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 
2000 μέχρι 2006. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Ά ρ θ ρ ο / 
Κανον ισμός 

Καν. 66ΙΑ και 
Καν. 72 

Καν. 66Γ{1)(ζ), 
66Δ(1)και 

Καν. 72 

Καν. 66Ζ και 
Καν. 72 

Καν. 66Θ και 
Καν. 72 

Καν. 66Ε και 
Καν. 72 

Καν. 66ΙΒ και 
Καν. 72 

Καν. 58(10)(δ) και 
Καν. 72 

Δημ. Καν. 11Γ{α) 

Δημ. Καν. 11Γ(α) 

Δημ. Καν. 22(a) 

Δημ. Καν. 11Γ(β) 

Δημ. Καν. 11Γ(β) 

Δημ. Καν. 22(β) 

Καν. 58(4)(η) και 
Καν.72 

Καν.14(ιβ) 

Δημ. 
Καν.16(1)(κδ) 

Καν. 58(10)(γ)και 
Καν. 72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 8 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 2 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

6 85 

€ 6 5 
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10 Ελαστικά καλύμματα τοογών 
οχήματος χωρίς τις ελάχιστες 
καθορισμένες αυλακώσεις. 

11 Επιβάτες 

(α) αριθμός ετπβατών -
παράλειψη αναγραφής/δήλωσης 
τους σε λεωφορείο. 

(β) μεταφορά επιβατών 
λεωφορείων όχι σε σταθερά 
καθίσματα. 

(γ) μεταφορά μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων σε 
φορτηγά. 

(δ) μεταφορά μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων 
ή/και υπεράριθμα πρόσωπα σε 
ελαφρά φορτηγά οχήματα με 
διπλό κουβούκλιο. 

(ε) μεταφορά επιβάτη 
μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου 
ηλικίας 12 ετών και κάτω. 

(στ) μεταφορά επιβάτη όχι σε 
σταθερό κάθισμα. 

(ζ) Επιβάτης οχήματος που 
κάμνει σήματα ή χειρονομίες που 
δυνατό να εκληφθούν ως σήματα 
τροχαίας. 

(η) Επιβάτης οχήματος που 
παρακωλύει ή παρεμβαίνει στην 
κανονική λειτουργία του 
οχήματος. 

(θ) Επιβάτης οχήματος που 
προβάλλει τα χέρια του ή άλλο 
μέρος του σώματος του από το 
παράθυρο του οχήματος. 

(ι) Επιβάτης οχήματος που 
ανπκανονίκά οτέκεται μέσα σε 
όχημα ή κάθεται εκτός των 
κανονικών καθισμάτων. 

(ια) Επιβάτης σε αντικανονική 
πλευρά του οδηγού (υποχρέωση 
οδηγού). 

(ιβ) Επιβάτες υπεράριθμοι -
παράβαση όρων άδειας. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
κοι Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο / 
Κανονισμός 

Καν. 50 (5) και 
Καν. 72 

Καν. 57 καί 
Καν. 72 

Καν. 52(1) και 
Καν. 72 

Καν. 51 (5) και 
Καν. 72 

Καν. 51 (5) και 
Καν. 72 

Καν. 59(1) και 
Καν. 72 

Καν. 58(1)(ε) 
Καν. 59(1) και 

Καν. 72 

Καν. 62 (δ) και 
Καν. 72 

Καν. 62 (α) και 
Καν. 72 

Καν. 62 (γ) και 
Καν. 72 

Καν. 62 (ε) και 
Καν. 72. 

Καν. 58 
(1>(β}(Υ)(δ)και 

Καν. 72 

Καν. 72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 5 0 

€25 

6 25 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 
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12 Ζώνες Ασφαλείας - παοάλειιιιη: 

(α) εν κατά στάση ς 
(β) χρήσης αττό οδηγούς 
(Υ) ΧΡΠ°Πζ α π ο επιβάτες. 

13 Θύρες 

(α) Πρόσωπο που ανοίγει τη 
θύρα οχήματος κατά τρόπο 
ανασφαλή ή ενοχλητικό για άλλα 
οχήματα. 

(β) Πρόσωπο που αφήνει τη θύρα 
οχήματος ανοικτή προς την 
πλευρά κίνησης οχημάτων πέραν 
του δέοντος. 

14 Καθαριστήρες αλεξηνεμου - μη 
ύπαρξη ή μη λειτουργία αυτών. 

15 Καυσαέριο 

(α) Λειτουργία μηχανής οχήματος 
που αναδύει ορατό καπνό ή 
άλλης φύσης ορατό καυσαέριο. 

(β Οδήγηση και/ή οδική χρήση 
οχήματος που αναδύει έγχρωμο, 
αδιαφανή, ορατό καπνό, 
σπινθήρα, τέφρα, κλπ. 

16 Κάτοπτοα - παραβάσεις 
αναφορικά με αντανακλαστικά 
κάτοπτρα. 

17 Κόϋΐστοα - πίνακες κουίστοων 
ταξί - παράλειψη οδηγού ταξί να 
διατηρεί σε περίοπτο μέρος του 
οχήματος του πίνακα κομίστρων 
σε καθαρή και ευανάγνωστη 
κατάσταση. 

18 Kpavoc - o6nvoc ή επιβάτης 
μοτοσυκλέτας, μοτοποδηλάτου, 
ηλεκτροκίνητου ποδηλάτου ή 
οχήματος κατηγορίας L6e ή l_7e 
χωρίς κράνος. 

19 Κύριος Apouoc - είσοδος σε κύριο 
δρόμο χωρίς στάση ή 
επιβράδυνση της ταχύτητας. 

20 Λεωφορείο 

(α) Αδειούχο λεωφορείο που 
κυκλοφορεί κατά παράβαση των 
όρων της άδειας του. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπερ ιλα μβα νομένων 
Κανον ισμών 

0 περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος αρ. 
174 του 1986, {όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Ά ρ β ρ ο / 
Κανον ισμός 

Αρθρα 14,15 και 
17 

Καν. 63 (α) και 
Καν. 72 

Καν. 63 (β) και 
Καν. 72 

Καν. 50 (22) και 
Καν. 72 

Καν. 50 (18) και 
Καν. 72 

Καν. 58 (7) και 
Καν. 72 

Καν. 50 (8) και 
Καν. 72 

Καν. 13 (ζ) και 
Καν. 72 

Καν. 59(2} και 
Καν. 72 

Καν. 58(4)(β) και 
Καν. 72 

Καν. 17(β} 

Καθορισμένο 
Πρόστ ιμο 

€ 8 5 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 2 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 2 5 

€ 6 5 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 5 0 



2466 

AuE . v Περιγραφή Αδικήματος Αρ. 

(β) Απανσοευτικές πϊνακίδες -
Λεωφορείο που δεν φέρει 
απαγορευτικές πινακίδες για: 

(ι) το πτύειν μέσα και έξω αττό το 
λεωφορείο. 

(ϋ) τη ρίψη άχρηστων 
αντικειμένων μέσα και έξω από το 
λεωφορείο. 

(γ) Εκκίνηση αττό μη εγκεκριμένη 
στάση. 

(δ) Στάθμευση σε μη εγκεκριμένη 
στάση. 

(ε) Δρομολόγιο. - λεωφορείο που 
δεν ακολουθεί τα εγκεκριμένα 
δρομολόγια σε προκαθορισμένα 
ωράρια. 

(στ) Καθαριότητα - αδειούχο 
λεωφορείο που δεν διατηρείται 
εσωτερικά και εξωτερικά σε 
καθαρή κατάσταση. 

(ζ) Πινακίδες δρομολογίων -
λεωφορείο που δεν φέρει σε 
περίοπτα σημεία τις εγκεκριμένες 
πινακίδες δρομολογίων και 
τιμολογίων. 

(η) Λεωφορείο που δεν είναι 
εφοδιασμένο με καθρέφτες 
πορείας ή καθρέφτες εσωτερικής 
επίβλεψης. 

21 Λωοίδεο 

(α) Αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας 
χωρίς το κατάλληλο σήμα. 

(β) Αλλεπάλληλη αλλαγή 
λωρίδων. 

(γ) Παραβάσεις σχετικά με την 
αριστερή λωρίδα ή αντικανονική 
χρήση λωρίδας 

22 Μεταφορά αγαθών στην οροφή 
μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς 
να τηρούνται οι καθορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι Περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι Περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο/ 
Κανονισμός 

Καν. 17(ια) 

Καν. 17 (γ) 

Καν. 17 (γ) 

Καν. 17 (γ) 

Καν. 17 (η) 

Καν. 17(ι) 

Καν. 10(2)(ιστ) 

Καν. 58(5)(β)(ίί) 
και 

Καν. 72 

Καν. 58 (5)(δ) και 
Καν. 72 

Καν.58(4)(ε) και 
5(α)(β)(ϊ)(ϋί) και 

Καν. 72 

Καν. 58 (8) και 
Καν. 72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€20 

€25 

€25 

€25 

€50 

€20 

€35 

€25 

€65 

€25 

€25 
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23 Μονόδρομοι 

Παραβάσεις που αφορούν 
κατεύθυνση μονόδρομου από 
οδηγούς μηχανοκίνητων 
οχημάτων. 

24 Οδπνηση 

(α) Οδήγηση προς τα πίσω 

(β) Οδήγηση σε φυσικό εμπόδιο, 
χαραγμένη νησίδα ή γραμμή 

(γ) Οδήγηση, στάση ή στάθμευση 
σε πεζοδρόμιο, πεζόδρομο, 
ποδηλατοδρόμο ή 
πα δ ηλατολω ρίδ α. 

(δ) Οδήγηση με μη ελεύθερα 
χέρια (χρήση τηλεφώνου ή άλλου 
αντικειμένου) 

25 Οδηνίεε αστυνουικού - απείθεια 
στις οδηγίες αστυνομικού με 
στολή. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 
2000 μέχρι 2006. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί 
Αμμοχώστου του 1965 μέχρι 1975. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας 
του 1965 μέχρι 1996. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 
1965 μέχρι 1990. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Κυρήνειας 
του 1965 μέχρι 1981. 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1963. 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Στραβόλου του 1968 
μέχρι 1984. 

Οι περί Χωρίων {Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι ττερί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο / 
Κανονισμός 

Καν.11{2) 

Δημ. Καν. 14(2) 

Δημ. Καν. 11(2) 

Δημ. Καν. 12(2) 

Δημ. Καν. 9(2) 

Δημ. Καν. 185(3) 

Καν. 166(3) 

Καν. 166(3) 

Καν. 10 

Καν. 58(10)(β) και 
(ε) και Καν. 72 

Καν. 58 (5)(γ) και 
Καν. 72 

Καν. 58 (13) και 
Καν. 72 

Καν. 58 (14) και 
Καν. 72 

Καν. 58(2) (γ) 
(ε)(στ)(ζ) και 

Καν. 58 (4) (θ) και 
Καν. 72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 6 5 

€85 

€ 8 5 

€ 6 5 
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26 05nvoc 

(α) Οδηγός που προβάλλει ro 
χέρι του από το όχημα χωρίς 
λόγο. 

(β) Οδηγός σε αντικανονική θέση 
στο όχημα. 

27 Παοάθυοα - υάλινα παράθυρα με 
περιορισμένη ορατότητα. 

28 Παοακώλυση ελεύθεσης διόδου 
από μηχανοκίνητο όχημα 

29 Παοακώλυση KuKAoiDODiac. 

30 Παοάνομη είσοδος 
μηχανοκίνητων οχημάτων: 

(σ) σε πεζόδρομο. 

(β) σε δρόμο με περιορισμούς 
στην κυκλοφορία μηχανοκινήτων 
οχημάτων. 

31 Παοεμπόδισπ διόδου 

32 Πινακίδα εννοαωτκ - παοαβάσεκ 
σχετικά με την πινακίδα του 
αριθμού εγγραφής. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί 
Αμμοχώστου του 1965 μέχρι 1975. 

Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 
2000 μέχρι 2006. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρ! 2008. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας TOU 1965 
μέχρι 1996. 

Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 
2000 μέχρι 2006. 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί 
Αμμοχώστου του 1965 μέχρι 1975. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι ττερί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως} Στροβόλου του 1968 
μέχρι 1984. 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο / 
Κανονισμός 

Καν. 58 (2)(α) και 
Καν. 72 

Καν. 58(1)(α)και 
Καν. 72 

Καν. 50 (21) και 
Καν. 72 

Καν. 13(1) 

Δημ. Καν.! 3(0 

Δημ. Καν.16(1)(ιδ) 

Καν.58(10)(α)κα ι 
(γ) και Καν. 72 

Καν.14(στ) 

Δημ. Καν.16(1)(η). 

Δημ. Καν. 4 

Δημ. Καν. 11(2) 

Δημ. Καν. 11(1) 
και 11(2) 

Καν. 167 

Καν. 167 

Καν. 6 και 
Καν. 72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 2 5 

€ 2 5 

€ 2 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 8 5 

€ 8 5 

€ 5 0 

€ 8 5 
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33 Πινακίδα επίδειΕιχ ή δοκιυης 
ονήυατος- χρήση μη 
εγγεγραμμένου ή 
ακινητοποιημένου οχήματος 
χωρίς πινακίδα ή πέραν της 
καθορισμένης περιόδου. 

34 Πινακίδα υαθητευουένου -
παράλειψη ανάρτησης πινακίδας 
διακριτικού σήματος. 

35 Ποοσπέοασυα 

(α) Παράλειψη οδηγού 
λεωφορείου ή φορτηγού να 
σταματήσει αριστερά και να 
επιτρέψει το προσπέρασμα σε 
ελαφρότερα οχήματα. 

(β) Παράλειψη οδηγού να 
παραμερίζει/ελαττώνει ταχύτητα 
στα αριστερά για να επιτρέπει 
την ασφαλή πορεία άλλου 
οχήματος που προσπερνά. 

(γ) Προσπέρασμα από 
αντικανονική πλευρά. 

(δ) Προσπέρασμα σε: 

(ι) Συ νεχή άσπ ρ η γρα μ μ ή 
(Η) Αλλο απαγορευτικό σήμα 
(iii) Στροφή 
(ιν) Συμβολή δρόμων 
(ν) Κυρτή γέφυρα 
(νί) Διάβαση πεζών 
(νϋ) Κορυφή ανάβασης 
(viii) Κατά την προσέγγιση 

οχήματος εξ αντιθέτου 

36 Ποοτεοαιότητα 

(α) Οδηγός που δεν παραχωρεί 
δικαίωμα προτεραιότητας σε 
καθορισμένα οχήματα. 

(β) Οδηγός που προτίθεται να 
στρίψει δεξιά δεν παραχωρεί 
δικαίωμα προτεραιότητας σε 
οχήματα κινούμενα εξ ' αντιθέτου 
και σε ευθεία πορεία ή σε 
οχήματα που θα στρίψουν 
αριστερά. 

(γ) Οδηγός που δεν παραχωρεί 
δικαίωμα προτεραιότητας σε 
οχήματα που κινούνται δεξιά σε 
κυκλικούς κόμβους ή μη 
ελεγχόμενες διασταυρώσεις. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) 
Νόμος 56 (Ι) του 2000, (όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

0 περί Αδειας Οδήγησης Νόμος αρ. 
94 του 2001, (όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα). 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο/ 
Κανονισμός 

Άρθρο 6 

Άρθρο 50 (3) 

Καν. 58 (3)(δ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (3)(β) και 
Καν.72 

Καν. 58 (3)(α) και 
Καν.72 

Καν. 58 (4)(α) και 
Καν.72 

Καν. 58 (4)(ζ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (4)(δ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (4){γ) και 
Καν.72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 8 5 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 6 5 
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(δ) Οδηγός που κινείται σε 
κατωφέρεια δεν παρέχει 
προτεραιότητα σε όχημα που 
κινείται σε ανωφέρεια. 

37 Προστατευτικές οάβδοι - στο 
πίαω μέρος και στα πλευρά 
μηχανοκίνητου οχήματος. 

38 Πυοοσβεστική ΑντΛία 

(α) Αδειούχος δημόσιος 
μεταφορέας που δεν μεταφέρει σε 
κατάλληλη θέση πυροσβεστική 
αντλία, σε χρησιμοποιήσιμη 
κατάσταση. 

(β) Αδειούχος ιδιώτης 
μεταφορέας που δεν μεταφέρει σε 
κατάλληλη θέση πυροσβεστική 
αντλία σε χρησιμοποιήσιμη 
κατάσταση. 

(γ) Ιδιοκτήτης ταξί που δεν 
διατηρεί σε αυτό πυροσβεστική 
αντλία σε χρησιμοποιήσιμη 
κατάσταση. 

39 Πρώτων Βοηθειών Κουτί 

(α) Αδειούχος δημόσιος 
μεταφορέας δεν μεταφέρει οε 
κατάλληλη θέση κουτί ττρώτων 
βοηθειών. 

(β) Αδειούχος ιδιώτης 
μεταφορέας δεν μεταφέρει σε 
κατάλληλη θέση κουτί πρώτων 
βοηθειών. 

(γ) Ιδιοκτήτης ταξί δεν διατηρεί σε 
αυτό κουτί πρώτων βοηθειών. 

40 Ρυμούλκηση ποδηλατιστή ή 
μοτοποδηλατιστή ή 
μοτοσυκλετιστή. 

41 Σε ι on να 

(α) Αντικανονική Χρήση του 
εγκεκριμένου τύπου σειρήνας. 

(β) Μηχανοκίνητο όχημα χωρίς 
σειρήνα ή χωρίς τη δέουσα 
σειρήνα. 

42 Σήυατα Τοογαίας 

(α) Παραβιάσεις σημάτων 
τροχαίας 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο/ 
Κανονισμός 

Καν. 58 (3)(γ) και 
Καν.72 

Καν. 50 Α και 

Καν.72 

Καν. 21 (ε) 

Καν. 22 (β) 

Καν. 14 (α) 

Καν. 21 (ε) 

Καν. 22 (β) 

Καν. 14(a) 

Καν. 58 (12) και 
Καν.72 

Καν. 58 (6) και 

Καν.72 

Καν. 50 (7) και 

Καν.72 

Καν. 58 (2){δ) και 
Καν.72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€50 

€50 

€35 

€25 

€35 

€35 

€25 

€35 

€25 

€25 

€25 

€25 
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(β) Παράβαση σήματος 
λεωφορειολωρίδας. 

43 Σηυατοδοσία - παοάλειιυη 
χρήσης ηλεκτρικών σηματοδοτών 
κατεύθυνσης ή σημάτων χεριού ή 
παράλειψη του οδηγού να 
λαμβάνει υπόψη τα σήματα των 
άλλων οδηγών. 

44 Σιναστήοες - έλλειιμη σιναστήοα ή 
συστήματος εξαγωγής. 

45 Στάθυευση 

(α) Στάθμευση πάνω σε 
πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο. 

(β) Στάθμευση σε μικρή 
απόσταση από : 

(ί) Συμβολή δρόμων 
(ϋ) Φωτεινό σηματοδότη 

τροχαίας 
(ϋί) Διάβαση πεζών 
(ίν) Στάαη λεωφορείων 

.Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 
2000 μέχρι 2006. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 
μέχρι 1996. 

Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 
2000 μέχρι 2006. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Άρθρο / 
Κανονισμός 

Καν.13(η) και 
13(θ) 

Δημ. Καν.16(1)(ια) 

και 16(1)(ιγ) 

Καν. 58 (2)(δ) και 
Καν.72 

Καν.13(η)και 
13(8) 

Δημ. Καν.16(1)(ια) 

και 16(1)(ιγ) 

Καν. 58 (2)(β) και 
Καν.72 

Καν. 50 (17) και 
Καν.72 

Καν. 58 (9)(στ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (9)(δ) και 
Καν.72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

6 25 

€25 

€85 

€25 

€85 

€85 

€85 
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(γ) Στάθμευση σε χώρους 
στάθμευσης 

(ι) για ανάπηρους, 

(ιι) ταξί, 

(ιιι) οχήματα τροφοδοσίας. 

(δ) Στάθμευση σε 
ποδηλατοδρόμο ή 
ττοδήλατολωρίδα. 

(ε) Στάθμευση στην αντίθετη 
πλευρό της πορείας του 
οχήματος. 

(στ) Στάθμευση σε διπλή, κίτρινη 
γραμμή. 

(ζ) Στάθμευοη στην είσοδο/έξοδο: 

(i) Πυροσβεστικού Σταθμού 
(ϋ) Αστυνομικού Σταθμού 
(ίίί) Κινηματογράφου ή 

θεάτρου 
(ίν) Τράπεζας 
(ν) Εκκλησίας 
(νί) Τεμένους 
(νίί) Νοσοκομείου 
(νίϋ) Κλινικής 
{ίχ} Σχολείου 
(χ) Χώρου στάθμευσης οικίας 

ή πολυκατοικίας 
(χί) Δημόσιου ή ιδιωτικού 

χώρου στάθμευσης ή 
(χίί) Οποιουδήποτε άλλου 

δημόσιου ή ιδιωτικού 
χώρου. 

(η) Σίάοη οε λο.φίδα κυκλοφορίας 
σε μικρή απόσταση αϊτό: 

(ί) Συμβολή δρόμων 
(ϋ) Οδοδείιαη 
(ίίί) Φωτεινό σηματοδότη 
(ίν) Διάβαση πεζών 
(ν) Στάση λεωφορείου 

(θ) Στάση σε μονή, κίτρινη 
γραμμή. 

(ι) Στάθμευση - δημόσιος 
μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο 
στάθμευσης που δεν καθορίζεται 
στην άδεια του. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας" Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και "I ροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 
1964μέχρι 1994. 

Άρθρο / 
Κανονισμός 

Καν. 58 (9)(γ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (9){ε) και 
Καν.72 

Καν. 58 (9)(β) και 
Καν.72 

Καν. 58 (2)(δ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (9)(α) και 
Καν.72 

Καν. 58 (4)(στ) και 
Καν.72 

Καν. 58 (2)(δ) και 
Καν.72 

Καν. 21 (η) 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 8 5 

€50 

€50 

€ 6 5 

€ 8 5 

€ 6 5 

€ 6 5 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 2 0 
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, * ' Περ ιγραφή Αδικήματος 
Α ρ . 

(ια) Στάθμευση - ιδιωτικός 
μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο 
στάθμευσης που δεν καθορίζεται 
στην άδεια του. 

46 Ταχύτητα - τταοάβαση πέραν ή 
κάτω του επιτρεπόμενου ορίου 
ταχύτητας. 

47 Τρίγωνα - παράλειιιιη υεταΦΟοάχ 
δύο κόκκινων αντανακλαστικών 
τριγωνικών ισόπλευρων 
πινακίδων κινδύνου με βάση. 

4 8 Φορτίο επιβάτη. - επιβάτης 
οχήματος που μεταφέρει ογκώδες 
και επικίνδυνο φορτίο μέσα σε 
όχημα. 

49 Φορτία - που προεξέχουν ή είναι 
επικίνδυνα. 

50 Φοοτίο σε ταίί - γοήση ταΕί νια τη 
μεταφορά ογκώδους φορτίου 
αγοθών. 

51 Φτεοά ονπυακκ - ωτεοά 
οχήματος που δεν είναι 
αποτελεσματικά. 

52 Φώτα ογημάτων 

(α) Παραβάσεις αναφορικά με 
τους φανούς και φώτα 
μηχανοκίνητου οχήματος. 

(β) Φώτα μοτοσικλέτας/ 
μοτοποδηλάτου που δεν είναι 
αναμμένα (ήμερα ή νύκτα). 

53 Φώτα στάθυευσηε και τοίνωνα 
κινδύνου 

Παραβάσεις αναφορικά με τα 
φώτα στάθμευσης και 
τοποθέτησης αντανακλαστικής 
τριγωνικής πινακίδας. 

54. Φωτεινοί σηυατοδότεο TOOYaiac -
παράλειψη συμμόρφωσης. 

Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία 
συμπερ ιλαμβανομένων 
Κανον ισμών 
Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 
μέχρι 1994. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίος Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί 
του 1984 μέχρι 2008. 

Ά ρ θ ρ ο / 
Κανον ισμός 

Καν. 22 (δ) 

Άρθρο 6 (2) και 6 
(3) και Καν.72 

Καν. 58 (11) και 
Καν.72 

Καν. 62 (β) και 

Καν.72 

Καν. 50 (16) και 
Καν.72 

Καν. 13 (γ) και 

Καν.72 

Καν. 50 (26) και 
Καν.72 

Καν. 50 (10) και 
Καν.72 

Καν. 50(10)(α)και 
Καν.72 

Καν. 50(11) και 
Καν.72 

Καν. 66 Α και Β και 
Καν.72 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

€ 2 0 

€ 1.71 

€ 2 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€25 

€ 5 0 

€ 5 0 

€ 5 0 

€85 

Έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2010. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2474 Κ.Δ.Π. 445/2010 
Αρ. 4458, 5.11.2010 
Αριθμός 445 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.2) 
(όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4(δ)(ϊν) 
Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4(δ)(ίν) του περί 

Δικηγόρων Νόμου έχει καΒορίοει ότι το πτυχίο νομικής, του Al-Ahliyya Amman University, στην Ιορδανία, θεωρείται ως 
πτυχίο νομικής για τους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου. 

Έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2010. 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 



Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(ί) 
Αρ. 4458, 5.11.2010 

2475 Κ.Δ.Π. 446/2010 

Αριθμός 446 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.2) 
{όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4(δ)(ίν) 
Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηνούντσι με το άρθρο 4(5)(ίν) του περί 

Δικηγόρων Νόμου έχει καθορίσει ότι το πτυχίο νομικής, του University of Belgrade, στη Σερβία, θεωρείται ως πτυχίο 
νομικής για τους οκοπούς του πιο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου. 

Έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2010. 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΗΡίΔΗΣ, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 



Ε.Ε. Παρ. ΙΙί(Ι) 2476 Κ.Δ.Π. 447/2010 
Αρ. 4458, 5.11.2010 

Αριθμός 447 

Ο ΠΕΡΪ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.2) 
(όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4(δ}(ίν) 
Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4(5}(ίν) του περί 

Δικηγόρων Νόμου έχε! καθορίσει ότι το πτυχίο νομικής, του Nicoiae Titulescu University of Law της Craiova, στη 
Ρουμανία, θεωρείται ως πτυχίο νομικής για τους σκοπούς του πίο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου. 

Έγινε στις 27 Οκτωβρίου 201( 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4458, 5.11.2010 

2477 Κ.Δ.Π. 44Β/2010 

Αριθμός 448 

Ο ΠΕΡί ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.2) 
(όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4(δ)(ίν) 
Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4{δ)(ίν) του περί 

Δικηγόρων Νόμου έχει καθορίσει ότι το πτυχίο νομικής, του Πανεπιστημίου «institution of K.V. Rossinskiy» της πάλης 
Κρασναντάρ, στη Ρωσία, θεωρείται ως πτυχίο νομικής για τους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου. 

Έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2010. 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 



Ε.Ε. Παρ. ΕΙΙ(Ι) 2478 Κ.Δ.Π. 449/2010 
Αρ. 4458, 5.11.2010 
Αριθμός 449 

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤίΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Κανονιστική Απόφαση δυνάμει των όρθρων 12,12Α και 41Ζ 
1. Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει του άρθρου 41Ζ και για 

σκοπούς των άρθρων 12(5Α)(γ), 12Α(3)(γ) και 12Α(5) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου εκδίδε! την 
παρούσα Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την μετατροπή της ευθύνης των μελών και την έκδοση μετοχών 
και άλλων τίτλων από τις συνεργατικές εταιρείες. 

2. (α) Με τη λήψη της απόφασης από τη γενική συνέλευση των μελών και τη σχετική έγκριση από τον Έφορο 
της τροποποίησης των ειδικών κανονισμών της εταιρείας, όπως προβλέπεται στον Θεσμό 82 των περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών, επιφέρεται αλλαγή στην ευθύνη των μελών της από απεριόριστη σε 
περιορισμένη, με τη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το όρθρο 12(5) του Νόμου, και ορίζεται 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της μετατροπής. 

(β) Γνωστοποίηση η οποία εγκρίνεται από τον Έφορο σχετικά με την απόφαση για τη μετατροπή της ευθύνης 
των μελών της εταιρείας αναρτάται σε περίοπτη θέοη στην εγγεγραμμένη διεύθυνση και σε όλα τα 
καταστήματα της και πρόσθετα είτε ταχυδρομείται με προσωπική επιστολή, η οτιοία αποστέλλεται σε όλους 
τους δανειστές της εταιρείας, είτε δημοσιεύεται σε τουλάχιστον μια ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας 
κυκλοφορίας εντός 15 εργάσιμων μερών από την ημερομηνία έγκρισης του Εφόρου της τροποποίησης των 
ειδικών κανονισμών και τουλάχιστον ένο μήνα πριν την έναρξη ισχύος της μετατροπής. 

(γ) Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης για μετατροπή της ευθύνης σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (β) πιο πάνω και μέχρι τη λήξη πρόσθετης περιόδου 15 εργάσιμων μερών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της μετατροπής, παρέχεται στους δανειστές το δικαίωμα να ζητήσουν από την 
εταιρεία την άμεση εξόφληση των καθαρών αποδοτέων απαιτήσεων τους σύμφωνα με το άρθρο 12{5Α) (α) 
του Νόμου. 

3. Τα προνοούμενα στο άρθρο 12Α (3}(γ) του Νόμου ανώτατα όρια ποσοποιούνται ως ακολούθως: 
(α) Ανώτατο όριο ως προς το μέρος της ονομαστικής αξίας που δυνατό να καλύπτεται μέσω κεφαλαιοποίησης 

αποθεματικών προσόδου: 20% 
(β) Ανώτατο όριο ως προς το μέρος του συνολικού αποθεμαακού προσόδου που δύναται να κεφαλαιοποιηθεί: 

10%. 
4. Αναφορικά με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α(3)(δ) του Νόμου και ανεξάρτητα της επιφύλαξης αυτού, οι όροι 

έκδοσης των μετοχών ορίζουν και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες καιαβολής της δόσης ή δόσεων του μη 
κληθέντος κεφαλαίου (uncalled capital). 

5. Τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε νόμου τυγχάνει εφαρμογής, οι όροι έκδοσης των τίτλων ή κινητών 
αξιών που εκδίδονται με βάση το άρθρο 12Α του Νόμου περιλαμβανομένης και της μερισματικής πολιτικής και 
της πολιτικής κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, γνωστοποιούνται μέσω σχετικού εγγράφου που εγκρίνεται από 
τον Έφορο και διατίθεται στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έκδοση. 

6. Οποιαδήποτε έκδοση τίτλων ή κινητών αξιών από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα (ΣΠΙ) με βάση το άρθρο 12Α 
του Νόμου διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και της Κανονιστικής 
Απόφασης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών για τον 
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Κ.Δ.Π. 2/2008) 
όπως εκάστοτε τροποποιούνται καθώς και των «CEBS Implementation Guidelines regarding Instruments 
referred to in Articie 57(a) of Directive 2006/4S/EC recast», για σκοπούς συμπερίληψης των τίτλων ή κινητών 
αξιών στα ίδια κεφάλαια των ΣΠ!. 

7. Ο Έφορος δύναται να εκδίδει διευκρινιστικές ή και ερμηνευτικές εγκυκλίους και να καθορίζει οχετικά έντυπα με 
σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης. 

8. Οι διατάξεις της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα 
Ετήοια συνδρομή: €68,00 


