
Σκοπόσ του Φορέα 

(1) Ο Φορζασ επιλαμβάνεται παραπόνων από καταναλωτζσ εναντίον χρθματοοικονομικϊν 

επιχειριςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Νόμου, με ςκοπό το διακανονιςμό 

των διαφορϊν που ενδζχεται να ζχουν καταναλωτζσ υπθρεςιϊν χρθματοοικονομικϊν 

επιχειριςεων εναντίον χρθματοοικονομικϊν επιχειριςεων. 

(2) Ο Φορζασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ενεργεί κατά τρόπο δίκαιο και 

αμερόλθπτο, ακολουκϊντασ διαφανείσ, γριγορεσ και αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ, με 

γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν. 

 

Διάρθρωςη 

Α)Διοικθτικό Συμβοφλιο του Φορζα 

(1) Ο Φορζασ διοικείται από οκταμελζσ Συμβοφλιο, το οποίο απαρτίηεται από τον Πρόεδρο, 

δφο Αντιπροζδρουσ και πζντε άλλα μζλθ που διορίηονται από το Υπουργικό Συμβοφλιο, ωσ 

ακολοφκωσ: 

(α)Στθ κζςθ του Προζδρου και των Αντιπροζδρων του Συμβουλίου διορίηεται ο εκάςτοτε 

επικεφαλισ τθσ κάκε αρμόδιασ εποπτικισ αρχισ ι εκπρόςωπόσ του. 

(β)ωσ μζλθ του Συμβουλίου διορίηονται: 

(i)ζνασ εκπρόςωποσ του Υπουργοφ Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, 

(ii)ζνασ εκπρόςωποσ των τραπεηϊν, κατόπιν ειςιγθςθσ του Συνδζςμου Τραπεηϊν Κφπρου, 

(iii)ζνασ εκπρόςωποσ των Αςφαλιςτικϊν Επιχειριςεων, κατόπιν ειςιγθςθσ του Συνδζςμου 

Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου, 

(iv)ζνασ εκπρόςωποσ των Ε.Π.Ε.Υ, κατόπιν ειςιγθςθσ των νόμιμα ςυςτακζντων οργανιςμϊν 

ι ςυνδζςμων που εκπροςωποφν τισ επιχειριςεισ αυτζσ, και 

(v)ζνασ εκπρόςωποσ των καταναλωτϊν. 

(2) Τα μζλθ του Συμβουλίου είναι πολίτεσ τθσ Δθμοκρατίασ, ανϊτατου θκικοφ επιπζδου, 

εγνωςμζνου κφρουσ και εντιμότθτασ και εγνωςμζνθσ πείρασ και κατάρτιςθσ νομικισ ι 

χρθματοοικονομικισ φφςεωσ. 

(3) Η κθτεία των μελϊν του Συμβουλίου είναι πενταετισ: 

 

Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεςθ, θ κθτεία των μελϊν του Συμβουλίου που κα διοριςτεί αμζςωσ 

μετά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Νόμου, κα είναι τριετισ για τα μζλθ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο (α) και ςτθν υποπαράγραφο (i) τθσ παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) και τετραετισ για τα μζλθ που αναφζρονται ςτισ υποπαραγράφουσ (ii), (iii), (iv) 

και (v) τθσ παραγράφου (β) του εδαφίου (1). 



 

(4) Η κζςθ μζλουσ του Συμβουλίου κενοφται ςε περίπτωςθ- 

(α)κανάτου, 

(β)παραίτθςθσ, 

(γ)ανάκλθςθσ του διοριςμοφ του: 

 

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβοφλιο δφναται οποτεδιποτε πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ 

οποιουδιποτε μζλουσ του Συμβουλίου να ανακαλζςει το διοριςμό του ςε περίπτωςθ- 

(i)παράβαςθσ οποιαςδιποτε των διατάξεων του εδαφίου (5)· 

(ii)καταδίκθσ για το αδίκθμα τθσ παράβαςθσ τθσ υποχρζωςθσ προσ εχεμφκεια και τθσ 

τιρθςθσ του επαγγελματικοφ απορριτου κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 22· και 

 

(δ)απϊλειασ τθσ εκτελεςτικισ ι υπαλλθλικισ του ιδιότθτασ με βάςθ τθν οποία διορίςτθκε, 

εφόςον πρόκειται για μζλοσ που διορίηεται δυνάμει τθσ παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ι 

τθσ υποπαραγράφου (i) τθσ παραγράφου (β) του εδαφίου (1): 

 

Νοείται ότι, ςε περίπτωςθ που θ κζςθ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κενοφται πριν 

από τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, τθρουμζνων των διατάξεων του εδαφίου(1), ςτθ κζςθ του 

διορίηεται πρόςωπο για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του μζλουσ, του οποίου θ κζςθ κενϊκθκε. 

 

(5) Απαγορεφεται ςε μζλοσ του Συμβουλίου να μετζχει ι να παρίςταται ςτθ ςυηιτθςθ και 

ςτθ λιψθ αποφάςεων από το Συμβοφλιο για κζματα που αφοροφν ςυνδεδεμζνα με αυτό 

πρόςωπα. 

 

(6) Απαρτία ςε ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου του Φορζα αποτελεί θ παρουςία τουλάχιςτον 

ζξι (6) μελϊν του. 

 

(7) Οι αποφάςεισ του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και 

ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, ακολουκεί δεφτερθ ψθφοφορία, κατά τθν οποία μζλοσ το οποίο 

προεδρεφει τθσ ςυνεδρίαςθσ ζχει νικϊςα ψιφο. 

 



(8) Τθρουμζνων των διατάξεων του παρόντοσ Νόμου, το Συμβοφλιο ρυκμίηει τον τρόπο 

διεξαγωγισ των εργαςιϊν του και ειδικά τον τρόπο ςφγκλθςθσ των ςυνεδριϊν, τθν 

ακολουκοφμενθ κατά τισ ςυνεδρίεσ διαδικαςία και τον τρόπο τιρθςθσ και επικφρωςθσ των 

πρακτικϊν των ςυνεδριϊν. 

 

(9) Τα μζλθ του Συμβουλίου λαμβάνουν αποηθμίωςθ, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται από 

το Υπουργικό Συμβοφλιο. 

 

(10) Τα μζλθ του Συμβουλίου ι ςυνδεδεμζνα με αυτό πρόςωπα δε δφναται να αποκομίηουν 

όφελοσ από ςυμβόλαια που ςυνάπτονται, ςυναλλαγζσ που γίνονται ι υπθρεςίεσ που 

προςφζρονται ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του Φορζα. 

 

(11) Το Συμβοφλιο με τθ ςυμμετοχι του Επιτρόπου ι, ςτθν απουςία του, του Βοθκοφ 

Επιτρόπου, προβαίνει ςτισ προςλιψεισ, παφςεισ και προαγωγζσ των υπαλλιλων που 

αποτελοφν το προςωπικό του Φορζα και ςτθν άςκθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου επ’ αυτϊν. 

 

 

Β)Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ και Βοθκόσ Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ 

 

(1) Στθ κζςθ του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου και του Βοθκοφ Χρθματοοικονομικοφ 

Επιτρόπου διορίηονται από το Συμβοφλιο πολίτεσ τθσ Δθμοκρατίασ ανϊτατου θκικοφ 

επιπζδου, εγνωςμζνου κφρουσ και εντιμότθτασ, τα οποία, κατά τθν κρίςθ του Συμβουλίου 

είτε διακζτουν γνϊςθ και πείρα ςε οικονομικά ι χρθματοοικονομικά κζματα και είναι 

κάτοχοι πτυχίου ςτα νομικά είτε διακζτουν γνϊςθ και πείρα ςε νομικά κζματα και είναι 

κάτοχοι πτυχίου ςτα οικονομικά ι ςτα χρθματοοικονομικά. 

 

(2) Τθρουμζνων των διατάξεων του εδαφίου (3), θ κθτεία του Επιτρόπου και του Βοθκοφ 

Επιτρόπου είναι πενταετισ και δφναται να ανανεϊνεται για ακόμθ μία κθτεία: 

 

Νοείται ότι, το Συμβοφλιο προχωρεί ςτο διοριςμό Βοθκοφ Επιτρόπου όταν κατά τθν κρίςθ 

του, αυτό είναι αναγκαίο για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Φορζα. 

 

(3) Ο Επίτροποσ και ο Βοθκόσ Επίτροποσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, δεν 

απολφονται και δεν αποχωροφν από το Φορζα, παρά μόνο για τουσ ίδιουσ λόγουσ και με 



τον ίδιο τρόπο που απολφεται ι αποχωρεί από τθ δικαςτικι υπθρεςία δικαςτισ του 

Ανωτάτου Δικαςτθρίου. 

 

(4) Η αντιμιςκία και οι λοιποί όροι υπθρεςίασ του Επιτρόπου και του Βοθκοφ Επιτρόπου 

κακορίηονται από το Συμβοφλιο γραπτϊσ για ολόκλθρθ τθ κθτεία. 

 

(5) Η κζςθ του Επιτρόπου και του Βοθκοφ Επιτρόπου είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ και το 

πρόςωπο που κατζχει τθ κζςθ δεν επιτρζπεται να αςκεί άλλθ επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα. 

 

(6) Ο Βοθκόσ Επίτροποσ αναπλθρϊνει τον Επίτροπο ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ 

ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του ι ςε περίπτωςθ κζνωςθσ τθσ κζςθσ του. 

 

(7) Στθ κζςθ του Επιτρόπου ι ςτθ κζςθ του Βοθκοφ Επιτρόπου δε δφναται να διοριςκεί: 

 

(α)Μζλοσ τθσ Βουλισ των Αντιπροςϊπων, 

(β)μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, 

(γ)διμαρχοσ ι μζλοσ δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, 

(δ)μζλοσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, 

(ε)δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι υπάλλθλοσ νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου, 

(ςτ)ανεξάρτθτοσ αξιωματοφχοσ τθσ Δθμοκρατίασ, 

 

(η)πρόςωπο, το οποίο, κατά τθν κρίςθ του Συμβουλίου, ζχει είτε το ίδιο είτε ςυνδεδεμζνο 

με αυτό πρόςωπο είτε με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, ουςιϊδεσ ωσ προσ αυτό, ςυμφζρον ςε 

χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ ςτθ Δθμοκρατία ι ςε ςυνδεδεμζνθ με αυτι επιχείρθςθ ι 

ζχει εργοδοτθκεί ι παρείχε υπθρεςίεσ ςε χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ ςτθ Δθμοκρατία ι 

ςε ςυνδεδεμζνθ με αυτι επιχείρθςθ κατά τα τελευταία δφο (2) χρόνια πριν από τον 

προτεινόμενο διοριςμό του ωσ Επίτροποσ ι ωσ Βοθκόσ Επίτροποσ, 

 

(θ)υπάλλθλοσ ι μζλοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου αρμόδιασ εποπτικισ αρχισ, και 

 



(κ)πρόςωπο που ζχει καταδικαςτεί για ποινικό αδίκθμα ι για αδίκθμα που ενζχει ζλλειψθ 

τιμιότθτασ ι θκικι αιςχρότθτα. 

 

(8) Ο Επίτροποσ και ο Βοθκόσ Επίτροποσ δε δφναται για περίοδο δφο (2) ετϊν μετά τθ λιξθ 

τθσ κθτείασ τουσ ι τθσ παραίτθςισ τουσ να εργοδοτοφνται από, ι να παρζχουν υπθρεςίεσ 

ςε, ι να είναι μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου χρθματοοικονομικισ επιχείρθςθσ. 

 

(9) Ο Επίτροποσ και ο Βοθκόσ Επίτροποσ δεν υπζχουν οποιαςδιποτε ευκφνθσ ςε περίπτωςθ 

αγωγισ, αίτθςθσ ι άλλθσ νομικισ διαδικαςίασ για αποηθμιϊςεισ ςχετικά με οποιαδιποτε 

πράξθ ι παράλειψθ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Φορζα δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντοσ Νόμου ι οποιωνδιποτε Οδθγιϊν εκδίδονται δυνάμει αυτοφ, εκτόσ 

εάν αποδειχκεί ότι θ εν λόγω πράξθ ι παράλειψθ δεν ζγινε καλι τθ πίςτει ι ιταν 

αποτζλεςμα ςοβαρισ αμζλειασ. 

 

(10) Ο Επίτροποσ δφναται να εξουςιοδοτιςει το Βοθκό Επίτροπο ι οποιοδιποτε μζλοσ του 

προςωπικοφ του Φορζα να εκτελεί οποιαδιποτε κακικοντα που ο παρϊν Νόμοσ ανακζτει 

ςτον Επίτροπο: 

 

Νοείται ότι, ο Βοθκόσ Επίτροποσ και το προςωπικό, εκτελοφν τα κακικοντά τουσ και 

αςκοφν τισ εξουςίεσ τουσ με ανεξαρτθςία και αμερολθψία. 

 

(11) Ο Βοθκόσ Επίτροποσ και οι υπάλλθλοι που αποτελοφν το προςωπικό του Φορζα 

ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του Επιτρόπου και τον ενθμερϊνουν για τθν πορεία τθσ εξζταςθσ 

των παραπόνων που τουσ ανατίκενται. 

Θεςμικόσ Ρόλοσ 

Α) Δικαιοδοςία Επιτρόπου 

(1) Ο Επίτροποσ επιλαμβάνεται παραπόνων κατά χρθματοοικονομικϊν επιχειριςεων ςε 

ςχζςθ με τα οποία πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

(α) Το παράπονο να υποβάλλεται από καταναλωτι· 

 

(β) προτοφ να υποβλθκεί το παράπονο εναντίον χρθματοοικονομικισ επιχείρθςθσ ςτον 

Επίτροπο, ο καταναλωτισ να ζχει υποβάλει το παράπονό του ςτθν επθρεαηόμενθ 

χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 11· 

 



(γ) θ χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ, κατά τθσ οποίασ υποβάλλεται το παράπονο, να 

λειτουργοφςε κατά το χρόνο ςτον οποίο αναφζρεται το παράπονο βάςει νομίμωσ 

χορθγθκείςασ άδειασ λειτουργίασ ι να λειτουργοφςε δυνάμει κακεςτϊτοσ ελεφκερθσ 

εγκατάςταςθσ: 

 

Νοείται ότι, ςε περίπτωςθ που θ χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ κατά τθσ οποίασ 

υποβάλλεται το παράπονο, λειτουργεί ςτθ Δθμοκρατία δυνάμει κακεςτϊτοσ ελεφκερθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν, ο Επίτροποσ δεν εξετάηει το υποβλθκζν παράπονο, αλλά το 

παραπζμπει ςτο αρμόδιο όργανο του κράτουσ μζλουσ που είναι αρμόδιο για τον εξϊδικο 

διακανονιςμό του παραπόνου και ενθμερϊνει τον καταναλωτι για τθν ενζργεια αυτι. 

 

Νοείται περαιτζρω ότι, ςε περίπτωςθ που ςτο εν λόγω κράτοσ μζλοσ δεν ζχει ςυςτακεί 

αρμόδιο όργανο υπεφκυνο για τον εξϊδικο διακανονιςμό του παραπόνου, ο Επίτροποσ 

παραπζμπει το παράπονο ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ που εξζδωςε 

τθν άδεια λειτουργίασ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ και ενθμερϊνει τον καταναλωτι για τθν 

ενζργεια αυτι. 

 

(2) Με τθν υποβολι ενόσ παραπόνου, ο καταναλωτισ δφναται να παραπονεκεί εναντίον 

περιςςοτζρων τθσ μιασ χρθματοοικονομικϊν επιχειριςεων ςτθν ίδια διαδικαςία, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το παράπονο εναντίον τθσ κάκε χρθματοοικονομικισ επιχείρθςθσ 

ςυνδζεται άμεςα με το αντικείμενο του παραπόνου. 

(3) Ο Επίτροποσ δεν επιλαμβάνεται παραπόνου, το οποίο - 

(α) αφορά ςυναλλαγι, που δεν εμπίπτει ςτισ εποπτικζσ αρμοδιότθτεσ των αρμοδίων 

εποπτικϊν αρχϊν· 

(β) κατά τθν θμζρα υποβολισ του, ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 12 

διαδικαςία, είχε ιδθ εκδοκεί απόφαςθ για το ίδιο παράπονο από δικαςτιριο τθσ 

Δθμοκρατίασ ι ευρίςκεται ςε εξζλιξθ δικαςτικι διαδικαςία για τθν εξζταςθ του ίδιου 

παραπόνου· 

(γ) υποβάλλεται ςτον Επίτροπο μετά τθν πάροδο είκοςι δφο μθνϊν (22) από τθν 

θμερομθνία κατά τθν οποία ο καταναλωτισ ζλαβε γνϊςθ ι, που λογικά κα ζπρεπε κατά τθν 

κρίςθ του Επιτρόπου να είχε λάβει γνϊςθ τθσ επιβλαβοφσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

χρθματοοικονομικισ επιχείρθςθσ ι του γεγονότοσ ότι είχε ζρειςμα για υποβολι 

παραπόνου· ι 

 

(δ) κατά τθν κρίςθ του Επιτρόπου δεν είχε ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικι ηθμία 

 



Β)Αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου 

 

(1) Το Συμβοφλιο εφορεφει των εργαςιϊν του Φορζα και ζχει εξουςία για τθ διαχείριςθ τθσ 

περιουςίασ του και τθ διοίκθςθ του προςωπικοφ του, κατά τα οριηόμενα ςτον παρόντα 

Νόμο και ςε Οδθγίεσ που εκδίδονται δυνάμει αυτοφ: 

 

Νοείται ότι, μζλοσ του Συμβουλίου δεν υπζχει προςωπικισ ευκφνθσ για τισ πράξεισ ι 

παραλείψεισ του κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, εκτόσ αν θ εν λόγω πράξθ ι 

παράλειψθ αποδεδειγμζνα ζγινε εκ προκζςεωσ. 

 

(2) Το Συμβοφλιο - 

 

(α)εκπροςωπεί, διά του Προζδρου ι ενόσ εκ των Αντιπροζδρων του, το Φορζα ενϊπιον των 

δικαςτικϊν και άλλων αρχϊν: 

 

Νοείται ότι, με απόφαςθ του Προζδρου του Συμβουλίου και εφόςον το κζμα αφορά τισ 

αρμοδιότθτεσ του Επιτρόπου, το Συμβοφλιο δφναται να εκπροςωπείται ενϊπιον των 

δικαςτικϊν και άλλων αρχϊν από τον Επίτροπο ι, ςτθν απουςία του, από το Βοθκό 

Επίτροπο· 

 

(β)κακορίηει τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ, για τθν ομαλι λειτουργία του Φορζα· 

 

(γ)διορίηει και παφει τον Επίτροπο, το Βοθκό Επίτροπο και, τθρουμζνων των διατάξεων του 

εδαφίου (11) του άρκρου 5, τουσ υπαλλιλουσ που αποτελοφν το προςωπικό του Φορζα· 

 

(δ)διεξάγει ζρευνεσ και αςκεί πεικαρχικι εξουςία επί του Επιτρόπου, του Βοθκοφ 

Επιτρόπου και, τθρουμζνων των διατάξεων του εδαφίου (11) του άρκρου 5, των 

υπαλλιλων που αποτελοφν το προςωπικό του Φορζα και επιβάλλει ςε αυτοφσ πεικαρχικζσ 

κυρϊςεισ· 

 

(ε)μεριμνά για τθν τιρθςθ λογαριαςμϊν και για τθν κατάρτιςθ και υποβολι εκκζςεων και 

οικονομικϊν καταςτάςεων όπωσ προβλζπεται ςτο Μζροσ VIII· 

 



(ςτ)λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν απρόςκοπτθ και ομαλι διεξαγωγι των 

εργαςιϊν του Φορζα· 

 

(η)καταρτίηει και εκδίδει Οδθγίεσ, δυνάμει του άρκρου 21· 

 

(θ)κακορίηει τισ διαδικαςίεσ εξζταςθσ των παραπόνων και επίλυςθσ των διαφορϊν· 

 

(κ)διαμορφϊνει τθ διοικθτικι διάρκρωςθ του Φορζα· και 

 

(i)είναι γενικά αρμόδιο για κάκε ενζργεια, θ οποία κατά τον παρόντα Νόμο, τισ δυνάμει 

αυτοφ εκδιδόμενεσ Οδθγίεσ και τθν κειμζνθ νομοκεςία, προςιδιάηει ςτουσ ςκοποφσ και τισ 

αρμοδιότθτεσ του Φορζα όπωσ κακορίηονται με βάςθ τον παρόντα Νόμο: 

 

Νοείται ότι, το Συμβοφλιο δεν ζχει αρμοδιότθτα ςε ςχζςθ με τον τρόπο που ο Επίτροποσ, ο 

Βοθκόσ Επίτροποσ ι το προςωπικό που εργοδοτείται από το Φορζα χειρίηονται ζνα 

παράπονο ι μία διαφορά, εκτόσ αν διαπιςτϊςει μθ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ Νόμου ι τισ δυνάμει αυτοφ εκδιδόμενεσ Οδθγίεσ. 


