ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ το 2015 η Κυπριακή Δημοκρατία διερχόταν οξείας οικονομικής κρίσης και
κρίθηκε αναγκαίο να επιλυθούν οξύτατα προβλήματα που προέκυψαν μέσα σε
εξαιρετικές συνθήκες και μεγάλες τραπεζικές ζημιές που έπληξαν το
χρηματοπιστωτικό τομέα, με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η κατάρρευση της
οικονομίας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίθηκε αναγκαίο να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεσπίστηκαν πρόνοιες και μηχανισμοί με την εισαγωγή του Πλαισίου
Αφερεγγυότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία
βρέθηκαν φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ για το σκοπό αυτό επιβλήθηκε η εισαγωγή, η θεσμοθέτηση και η ρύθμιση
του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανέθεσε στον Επίσημο
Παραλήπτη να εκτελεί τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, που
ανατίθενται σε αυτήν από την κείμενη νομοθεσία,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο τρόπος που εκτελούνται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της
Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας από τον Επίσημο Παραλήπτη παρουσιάζει αδυναμία,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν την
αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες
αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ διαφάνηκε ότι η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Πλαισίου
Αφερεγγυότητας προϋποθέτει διοικητική αυτονόμηση του Επίσημου Παραλήπτη,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ λαμβάνονται μέτρα για την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του
λειτουργικού μοντέλου εφαρμογής του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, που θα
διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ενισχύοντας
την ανάπτυξη της οικονομίας,
Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως
ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Τμήματος
Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια1

«Διορισμός Εξεταστή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί Εταιρειών Νόμο,
ΚΕΦ 113
«Κείμενη νομοθεσία» σημαίνει –
(α) τον περί Εταιρειών Νόμο
(β) τον περί Πτώχευσης Νόμο
(γ) τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια
Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο
(δ) οποιοδήποτε άλλο Νόμο, ο οποίος καθορίζει οποιαδήποτε ενέργεια ή ιδιότητα
στην οποία δύναται να προβεί ή με την οποία δύναται να ενεργήσει, αντίστοιχα,
ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας
«Παραλήπτης Διαχειριστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί Εταιρειών
Νόμο, ΚΕΦ 113
«Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος» σημαίνει τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο
«Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» σημαίνει τους Νόμους, τους Κανονισμούς και τα
Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των νόμων αυτών και αφορούν τις
δραστηριότητες του Τμήματος Αφερεγγυότητας
«Σύμβουλος Αφερεγγυότητας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί
Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο
«Τμήμα Αφερεγγυότητας» ή «Τμήμα» σημαίνει το τμήμα το οποίο ορίζεται στο
άρθρο 3
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
3. Ιδρύεται Τμήμα Αφερεγγυότητας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες
Τμήματος
(α)
τη χάραξη στρατηγικής
που να διασφαλίζει την πλήρη
Αφερεγγυότητας

αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών
αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να
συμβάλλει στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της οικονομίας και
της χρηματοπιστωτικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας,

(β)

το συντονισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής η οποία θα
διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των
διαδικασιών αφερεγγυότητας,
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(γ)

την εξ’ ολοκλήρου ανάληψη των θεμάτων του Πλαισίου
Αφερεγγυότητας και των Συμβούλων Αφερεγγυότητας,
συμπεριλαμβανομένου:

i.

του Διορισμού Εξεταστή

ii.

του Διορισμού Παραλήπτη Διαχειριστή

iii.

γενικότερα του συντονισμού και της εφαρμογής του ρυθμιστικού
πλαισίου για το επάγγελμα των Συμβούλων Αφερεγγυότητας,
όπως ορίζεται στον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο και
σχετικούς Κανονισμούς,

(δ)

τον συνεχή εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του Πλαισίου
Αφερεγγυότητας καθώς και την εφαρμογή της, δυνάμει των εξουσιών
που της παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία,

(ε)

την προώθηση και αναβάθμιση των μηχανισμών του Πλαισίου
Αφερεγγυότητας,

(στ)

την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δομής του Τμήματος και
τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται,

(ζ)

την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων και μελετών για
μεταρρυθμίσεις, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία
του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και συναφών θεμάτων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση
Κανονισμών

4. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη Ισχύος
του παρόντος
Νόμου

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.
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