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Τα Τραπεζικά Αξιόγραφα και η εποπτεία των τραπεζών 

         

 

Το μείζων θέμα των ημερών σε σχέση με τα αξιόγραφα των Τραπεζών, και 

ιδιαίτερα, τον τρόπο που αυτά προωθήθηκαν στο καταθετικό κοινό από τις 

Τράπεζες, φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια, σοβαρές, προϋπάρχουσες αδυναμίες 

στη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα 

έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψην και την ιστορία του θεσμού της κεφαλαιαγοράς 

στην Κύπρο, να είχαν προβλεφθεί και προληφθεί. 

 

Η σχετική Κυπριακή νομοθεσία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, που 

αποτελεί εναρμονιστική νομοθεσία με Ευρωπαϊκή Οδηγία, εδράζεται σε τρεις 

κύριες αρχές: 

 

i. Πρώτον, οι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να ενεργούν δίκαια, 

με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών, 

 

ii. Δεύτερον, οι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν στους 

επενδυτές κατάλληλες και εκτενείς πληροφορίες, οι οποίες είναι ακριβείς, 

σαφείς και μη παραπλανητικές, και 

 

iii. Τρίτον, οι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν 

υπηρεσίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του επενδυτή, 

και οι επενδύσεις αντιστοιχούν στο επενδυτικό προφίλ του επενδυτή, 

αλλά και στις προσωπικές του απαιτήσεις. 

 

Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται στο νόμο, και σε Οδηγίες της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Υπογραμμίζεται δε ότι, η Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

για την επαγγελματική συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών, καθορίζει ότι, ειδικά σε σχέση με την παροχή επενδυτικών 

συμβουλών, οι πάροχοι οφείλουν να λαμβάνουν πληροφορίες που να τους 

επιτρέπουν να σχηματίσουν την πεποίθηση, σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη 
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συναλλαγή που συστήνουν, ότι αυτή η συναλλαγή πληροί τα ακόλουθα τρία 

κριτήρια: 

 

i. είναι σύμφωνη με τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη,  

ii. είναι τέτοια ώστε ο πελάτης να μπορεί οικονομικά να επωμισθεί το βάρος 

κάθε σχετικού επενδυτικού κινδύνου συμβατού με τους επενδυτικούς του 

στόχους, και  

iii. είναι τέτοια ώστε ο πελάτης, με την αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες 

γνώσεις που διαθέτει, να μπορεί να κατανοήσει τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η συναλλαγή του.  

 

Το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στη 

Δημοκρατία, είναι επομένως, πλήρως εναρμονισμένο με τις σχετικές Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες και κεκτημένο. Η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω βασικών αρχών και η 

αποτελεσματική εποπτεία της εφαρμογής τους από τις αρμόδιες εποπτικές 

αρχές, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία των επενδυτών και την 

εύρυθμη λειτουργία και παραπέρα ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

 

Και όμως, εκεί ακριβώς φαίνεται ότι έγκειται σοβαρή θεσμική αδυναμία, 

δηλαδή, στην ομοιόμορφη εποπτεία του νομοθετικού πλαισίου παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών, αφού, ενώ η σχετική νομοθεσία για την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών από οποιοδήποτε πάροχο είναι η ίδια, η εποπτική αρχή 

που εποπτεύει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαφέρει, αναλόγως του 

παρόχου των επενδυτικών υπηρεσιών: για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις Τράπεζες είναι η Κεντρική 

Τράπεζα, και για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα είναι η Υπηρεσία 

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.  Σημειώνεται ότι, ο νόμος 

επιτρέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μόνον από νομικά πρόσωπα, τα 

οποία, αναγκαία, θα πρέπει να ενεργούν μέσω πιστοποιημένων φυσικών 

προσώπων και μόνον. Τα φυσικά πρόσωπα μέσω των οποίων τα νομικά 

πρόσωπα ενεργούν, πρέπει να έχουν την αναγκαία πιστοποίηση για την παροχή 

της συγκεκριμένης επενδυτικής υπηρεσίας την οποία παρέχουν, και υπάρχουν 

διαφορετικά κριτήρια και εξετάσεις στα οποία τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να 
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επιτύχουν, για την παροχή των διαφορετικών επενδυτικών υπηρεσιών που 

επιτρέπει ο Νόμος.  

 

Ως συνέπεια των θεσμικών αδυναμιών που αναλύθηκαν ανωτέρω, εκατοντάδες 

εκατομμυρίων ευρώ αντλήθηκαν από Κύπριους καταθέτες, -πάρα πολλοί εκ των 

οποίων, είναι πρόδηλο, δεν είχαν πληροφορηθεί για τους επενδυτικούς 

κινδύνους από τους προωθητές των αξιογράφων-, και, το κρίσιμο είναι ότι, οι 

συναλλαγές οι οποίες τους συστάθηκαν, δηλαδή της μετατροπής 

σημαντικότατων ποσών μετρητών (για πολλούς, οικονομίες ζωής) σε σύνθετα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν ήταν τέτοιες ώστε οι καταθέτες να μπορούν 

οικονομικά να επωμισθούν το βάρος κάθε σχετικού επενδυτικού κινδύνου, όπως 

ρητά επιτάσσει η Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Τίθενται περαιτέρω 

σοβαρά ερωτηματικά, κατά πόσον οι τραπεζικοί λειτουργοί που τους σύστησαν 

τα αξιόγραφα, ήταν δεόντως πιστοποιημένοι, και επίσης, κατά πόσον είχαν 

προβεί σε αξιολόγηση του επενδυτικού προφίλ του καταθέτη-επενδυτή, ώστε να 

δώσουν κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές.  Οι φύλακες –εδώ, η Κεντρική 

Τράπεζα–, έπρεπε να είχαν γνώση, και να είχαν δράσει προληπτικά.  

 

Οι καιροί ου μενετοί.  Παράλληλα με τα μέτρα στήριξης των μικροεπενδυτών 

που θα πρέπει να ληφθούν (όσα, δηλαδή, μας επιτρέψει η Τρόικα, στον σφιχτό 

εναγκαλισμό της οποίας η Κύπρος τώρα βρίσκεται), οφείλουμε να κοιτάξουμε 

μπροστά, και να δράσουμε προμηθαικά για να αποτρέψουμε παρόμοια 

συμβάντα στο μέλλον. Θα εισηγούμουν επομένως τα ακόλουθα: 

 

1. Πρώτον, η εποπτεία της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για την 

παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατεθεί σε μία και μόνη αρχή, 

ανεξαρτήτως του παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών. Σε διαφορετική 

περίπτωση, οι εποπτικές αρχές οφείλουν να εναρμονίσουν τις δικές τους 

πρακτικές, διαδικασίες και κριτήρια, σε σχέση με την εποπτεία της 

εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου από τους εποπτευόμενούς τους και 

ιδιαίτερα, της εφαρμογής των ανωτέρω βασικών αρχών.   

 

2. Δεύτερον, η Κεντρική Τράπεζα, αρμόδια εποπτική αρχή για την εποπτεία της 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τις τράπεζες, ολοκληρώσει χωρίς 

χρονοτριβή, την έρευνα της κατά πόσον οι ανωτέρω αρχές, τηρήθηκαν από 
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τις τράπεζες και σε ποιο βαθμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να 

δοθούν στη δημοσιότητα, με πλήρη διαφάνεια, και όπου αποδειχθούν 

παραβάσεις, αυτές να τύχουν αποτελεσματικού χειρισμού. Έναντι του νόμου 

που προστατεύει τους επενδυτές, κανένας πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών 

δεν πρέπει να θεωρείται «ιερή αγελάδα», είτε λόγω μεγέθους, είτε 

οικονομικής κατάστασης, είτε άλλως πως.  

  

3. Θεωρώ τέλος απαραίτητο, όπως εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την επιμόρφωση και ενημέρωση των 

επενδυτών  τόσον αναφορικά με τα δικαιώματά τους, όσον αναφορικά και με 

τις βασικές υποχρεώσεις των παροχέων επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με 

τη νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο, και οι επενδυτές θα προστατεύονται 

καλύτερα, αλλά και το έργο των εποπτικών αρχών θα διευκολύνεται και θα 

ενισχύεται. 

 Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός και διευθυντής της NAP Regulatory 
Compliance Services Ltd 
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Η
πρόταση που κατέθεσε
πρόσφατα ο υποψή-
φιος Πρόεδρος Γιώργος
Λιλλήκας για το «ανα-
κλητό» των εκλελεγμέ-

νων αξιωματούχων, σε μια εποχή κρί-
σης της πολιτικής, ενδεχομένως να
ηχεί ωραία στα αφτιά. Στόχος, όπως ο
ίδιος δήλωσε, η εμβάθυνση της δημο-
κρατίας. Πόσο άραγε αυτό, όμως,
μπορεί να τεκμηριωθεί με βάση επι-
στημονικά δεδομέ-
να και την εμπειρική
έρευνα; Το ερώτημα
αυτό θα προσπαθή-
σω να συζητήσω στη
συνέχεια. Για σκο-
πούς μεγαλύτερης
σαφήνειας έχω δο-
μήσει το άρθρο μου
στη βάση των δύο
κεντρικών επιδιώξε-
ων, μέσω των οποί-
ων επιχειρείται να
προωθηθεί,  με βάση την πρόταση,  η
εμβάθυνση της δημοκρατίας:(α)την
ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας και
(β)της πολιτικής ευθύνης.

Α) Λαϊκή κυριαρχία και το πρόβλημα
του ιστορικού πλαισίου: Από την πόλη-
κράτος στο έθνος-κράτος 

Έχει γραφτεί στον Τύπο πως πηγή
έμπνευσης της πρότασης του κ. Λιλλή-
κα είναι η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία.
Αποτελεί γεγονός ότι η αρχή του «ανα-
κλητού» μπορεί να ήταν πετυχημένη και
πρωτοποριακή για την εποχή που εφαρ-
μόστηκε, 2.500 χρόνια πριν! Μπορεί
όμως να λειτουργήσει εξίσου αποτελε-
σματικά στις σύγχρονες Δημοκρατίες; 

Ας επιχειρήσουμε, πολύ συνοπτικά,
να φωτίσουμε κάπως τα πράγματα. Η
αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν μια μορφή
άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας, που
λειτουργούσε στο πλαίσιο της πόλης-

κράτους. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπήρχε
διάκριση μεταξύ κράτους(Αρχών) και
κοινωνίας (δήμου). Στην πράξη όλοι οι
Αθηναίοι συμμετείχαν ταυτόχρονα και
στα δύο ως κυβερνώντες-πολίτες. Με
απλά λόγια, όχι απλώς είχαν άμεση συμ-
βολή αλλά μετείχαν της ευθύνης για τη
λήψη αποφάσεων και τη διακυβέρνηση
της πόλης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν,
όπου δεν υπήρχαν σταθεροί αξιωμα-
τούχοι του κράτους και όπου οι πολίτες
αναλάμβαναν τα διάφορα αξιώματα της
πόλης συνήθως με κλήρωση, η αρχή του
«ανακλητού» επιβεβαίωνε ρητώς την
ιδιότητα του Αθηναίου ως κυβερνώντα-
πολίτη αλλά και την ίδια την αμεσότητα

της λαϊκής κυριαρχίας. 
Από το Διαφωτισμό

και εντεύθεν, η επά-
νοδος της δημοκρα-
τίας δεν μπορεί (και
εκ των πραγμάτων)
να είναι συμμετοχική.
Στα νεωτερικά έθνη-
κράτη του 18ου και
του 19ου αιώνα, που
διαδέχονται τα πολυ-
πληθή μοναρχικά κα-
θεστώτα του Μεσαί-

ωνα, η λαϊκή κυριαρχία ασκείται διά
αντιπροσώπων στη βάση ενός «κοινω-
νικού συμβολαίου». Αν όμως στο πλαί-
σιο αυτό, η απουσία του δήμου παύει
να καθιστά τον πολίτη ταυτόχρονα και
(εξ ορισμού) κυβερνώντα, η φύση της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας κα-
θιστά απαραίτητη τη διάκριση μεταξύ
κράτους (πολιτικής κοινωνίας) και κοι-
νωνίας των πολιτών (Α.Μακρυδημή-
τρης, «Κράτος και Κοινωνία των Πολι-
τών», 2006). Δεν είναι δυνατό εδώ να
επιχειρηθεί αναλυτική επεξήγηση. Κα-
θίσταται, όμως, προφανές ότι από τη
στιγμή  -και για τους ίδιους λόγους- που
στο πλαίσιο του έθνους-κράτους η ευ-
θύνη της διακυβέρνησης μεταφέρεται
από τους πολίτες στους εκλελεγμένους
αντιπροσώπους, η ευθύνη του ελέγχου
και η κατ’ αναλογία εφαρμογή της αρ-
χής του «ανακλητού» μεταφέρεται επί-

σης  στους αντιπροσώπους.
Β) Πολιτική ευθύνη και το πρόβλημα

της εφαρμογής: Η αρχή της δεδηλωμέ-
νης, impeachment και αναπληρωματι-
κές εκλογές

Δύο είναι τα βασικά πολιτειακά συ-
στήματα αντιπροσωπευτικής δημοκρα-
τίας: το κοινοβουλευτικό και το προε-
δρικό. Στο κοινοβουλευτικό σύστημα,
μια κυβέρνηση προκειμένου να παρα-
μείνει στην εξουσία, πρέπει να διατηρεί
καθόλη τη διάρκεια της θητείας της, την
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του Κοι-
νοβουλίου (αρχή της δεδηλωμένης).  Αν
οποιαδήποτε στιγμή την απολέσει, θα
πρέπει υποχρεωτικά να καταφύγει σε
πρόωρες εκλογές. 

Το προεδρικό σύστημα δεν διαθέτει
αυτή την «ευελιξία» του κοινοβουλευ-
τισμού. Έτσι, όταν ο πρόεδρος που εκλέ-
γεται απευθείας από τον λαό, απολέσει
την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας, το
Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τον εξανα-

γκάσει σε παραίτηση. Στα πλείστα συ-
ντάγματα, στις χώρες όπου εφαρμόζε-
ται το προεδρικό σύστημα, προβλέπε-
ται, ωστόσο, μια διαδικασία ελέγχου που
προσομοιάζει με δικαστική εξέταση
(impeachment). Η διαδικασία αυτή επι-
τρέπει την απαγγελία κατηγοριών ενα-
ντίον του πρόεδρου, συνήθως, για προ-
δοσία, δόλο ή πολύ σοβαρής μορφής
κακοδιαχείριση. 

Όμως και σ’ αυτή την περίπτωση, το
Κοινοβούλιο είναι εκείνο που συνέρχε-
ται ως «δικαστικό» σώμα για να κρίνει,
αν θα αποδεχθεί ή όχι την κατηγορία. Στο
βιβλίο τους «Checking executive power:
Presidentialimpeachmentin comparative
perspective», οι J.Baumgartner και N.
Kada καταγράφουν συνολικά 93 χώρες
των οποίων το σύνταγμα προβλέπει μια
ανάλογη διαδικασία. 

Ωστόσο, μόνο σε 12 απ’ αυτές έχει
επιχειρηθεί να εφαρμοστεί, εκ των οποί-
ων μόνο 3 απ’ αυτές έχουν παράδοση

δημοκρατίας. Μια εξ αυτών είναι οι
ΗΠΑ, που στα 200 και πλέον χρόνια ιστο-
ρίας τους, η διαδικασία εφαρμόστηκε
2 φορές.

Ερχόμαστε τώρα σ’ αυτό που προσι-
διάζει περισσότερο με την πρόταση του
κ. Λιλλήκα. Δηλαδή, τη με βάση συγκέ-
ντρωση υπογραφών διενέργεια ανα-
πληρωματικών εκλογών (recallelection)
για το υπόλοιπο της θητείας ενός εκλε-
λεγμένου αξιωματούχου. Είναι μια πρα-
κτική που προβλέπεται σε ελάχιστες χώ-
ρες, με παράδοση στη διενέργεια δη-
μοψηφισμάτων, όπως οι Η.Π.Α. και η Ελβε-
τία. Όμως και πάλι, αυτό αφορά μόνο
αξιωματούχους περιφερειών ή δήμων.
Η μόνη χώρα που το σύνταγμά της προ-
βλέπει διαδικασία αναπληρωματικών
εκλογών μέσα από εφαρμογή του «ανα-
κλητού» σε εθνικό επίπεδο (για τον πρό-
εδρο), είναι η Βενεζουέλα του Τσάβεζ!

* Ο Χριστόφορος Φωκαΐδης είναι γραμ-
ματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΔΗΣΥ. 

Το «ανακλητό» και η εμβάθυνση της δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗΝΩΜΗ

Του Νίκου 
Παυλίδη

Τίθενται περαι-
τέρω σοβαρά
ερωτηματικά,
κατά πόσον 
οι τραπεζικοί
λειτουργοί που
τους σύστησαν
τα αξιόγραφα
ήταν δεόντως 
πιστοποιημένοι 

Τ ο μείζον θέμα των ημερών σε σχέση
με τα αξιόγραφα των τραπεζών και
ιδιαίτερα, τον τρόπο που αυτά προω-
θήθηκαν στο καταθετικό κοινό από

τις τράπεζες, φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια, σο-
βαρές, προϋπάρχουσες αδυναμίες στη λειτουρ-
γία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος, που θα έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψη και
την ιστορία του θεσμού της κεφαλαιαγοράς στην
Κύπρο, να είχαν προβλεφθεί και προληφθεί.
Η σχετική κυπριακή νομοθεσία για την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών, που αποτελεί εναρμονι-
στική νομοθεσία με Ευρωπαϊκή Οδηγία, εδράζε-
ται σε τρεις κύριες αρχές:
➤ Πρώτον, οι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών
πρέπει να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των
επενδυτών,
➤ Δεύτερον, οι παροχείς επενδυτικών υπηρε-
σιών πρέπει να παρέχουν στους επενδυτές κα-
τάλληλες και εκτενείς πληροφορίες, οι οποίες εί-
ναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, και
➤ Τρίτον, οι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών
πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες λαμβά-
νουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του επενδυτή, και
οι επενδύσεις αντιστοιχούν στο επενδυτικό προ-
φίλ του επενδυτή, αλλά και στις προσωπικές του
απαιτήσεις.
Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται στον νόμο και σε
Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπο-

γραμμίζεται δε ότι, η Οδηγία της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς για την επαγγελματική συμπεριφο-
ρά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπη-
ρεσιών καθορίζει ότι, ειδικά σε σχέση με την πα-
ροχή επενδυτικών συμβουλών, οι πάροχοι οφεί-
λουν να λαμβάνουν πληροφορίες που να τους
επιτρέπουν, σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη συ-
ναλλαγή που συστήνουν, ότι αυτή η συναλλαγή
πληροί τα ακόλουθα τρία κριτήρια:είναι σύμφω-
νη με τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη. Εί-
ναι τέτοια ώστε ο πελάτης να μπορεί οικονομικά
να επωμισθεί το βάρος κάθε σχετικού επενδυτι-
κού κινδύνου συμβατού με τους επενδυτικούς
του στόχους. Είναι τέτοια ώστε ο πελάτης, με την
αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις
που διαθέτει, να μπορεί να κατανοήσει τους κιν-
δύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή του. 
Το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο της παρο-
χής επενδυτικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία
είναι επομένως, πλήρως εναρμονισμένο με τις
σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κεκτημένο. Η
πιστή εφαρμογή των ανωτέρω βασικών αρχών
και η αποτελεσματική εποπτεία της εφαρμογής
τους από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές αποτε-
λούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία
των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία και
παραπέρα ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος.
Και όμως, εκεί ακριβώς φαίνεται ότι έγκειται σο-
βαρή θεσμική αδυναμία, δηλαδή, στην ομοιό-
μορφη εποπτεία του νομοθετικού πλαισίου πα-

ροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αφού, ενώ η
σχετική νομοθεσία για την παροχή επενδυτι-
κών υπηρεσιών από οποιονδήποτε πάροχο είναι
η ίδια, η εποπτική Αρχή που εποπτεύει την πα-
ροχή επενδυτικών υπηρεσιών, διαφέρει, αναλό-
γως του παρόχου των επενδυτικών υπηρεσιών:
για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρε-
σιών είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις
τράπεζες είναι η Κεντρική Τράπεζα, και για τα
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα είναι η Υπηρε-
σία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών.  Σημειώνεται ότι ο νόμος επιτρέπει
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μόνον από
νομικά πρόσωπα, τα οποία, αναγκαία, θα πρέ-
πει να ενεργούν μέσω πιστοποιημένων φυσι-
κών προσώπων και μόνον. Τα φυσικά πρόσωπα
μέσω των οποίων τα νομικά πρόσωπα ενεργούν,
πρέπει να έχουν την αναγκαία πιστοποίηση για
την παροχή της συγκεκριμένης επενδυτικής
υπηρεσίας την οποία παρέχουν, και υπάρχουν
διαφορετικά κριτήρια και εξετάσεις στα οποία
τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να επιτύχουν, για
την παροχή των διαφορετικών επενδυτικών
υπηρεσιών που επιτρέπει ο Νόμος. 
Ως συνέπεια των θεσμικών αδυναμιών που ανα-
λύθηκαν ανωτέρω, εκατοντάδες εκατομμυρίων
ευρώ αντλήθηκαν από Κύπριους καταθέτες -πά-
ρα πολλοί εκ των οποίων, είναι πρόδηλο, δεν εί-
χαν πληροφορηθεί για τους επενδυτικούς κιν-
δύνους από τους προωθητές των αξιογράφων-
και το κρίσιμο είναι ότι, οι συναλλαγές οι οποίες

τους συστάθηκαν, δηλαδή της μετατροπής ση-
μαντικότατων ποσών μετρητών (για πολλούς,
οικονομίες ζωής) σε σύνθετα χρηματοοικονομι-
κά προϊόντα, δεν ήταν τέτοιες ώστε οι καταθέ-
τες να μπορούν οικονομικά να επωμισθούν το
βάρος κάθε σχετικού επενδυτικού κινδύνου,
όπως ρητά επιτάσσει η Οδηγία της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.  Τίθενται περαιτέρω σοβαρά
ερωτηματικά, κατά πόσον οι τραπεζικοί λειτουρ-
γοί που τους σύστησαν τα αξιόγραφα, ήταν δεό-
ντως πιστοποιημένοι, και επίσης, κατά πόσον εί-
χαν προβεί σε αξιολόγηση του επενδυτικού
προφίλ του καταθέτη-επενδυτή, ώστε να δώ-
σουν κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές.  Οι
φύλακες -εδώ, η Κεντρική Τράπεζα- έπρεπε να
είχαν γνώση και να είχαν δράσει προληπτικά. 
Οι καιροί ου μενετοί.  Παράλληλα με τα μέτρα
στήριξης των μικροεπενδυτών που θα πρέπει να
ληφθούν (όσα, δηλαδή, επιτρέψει η Τρόικα, στον
σφιχτό εναγκαλισμό της οποίας η Κύπρος τώρα
βρίσκεται), πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, και η
Πολιτεία και οι εποπτικές Αρχές οφείλουν να
δράσουν προμηθεϊκά για να αποτραπούν παρό-
μοια συμβάντα στο μέλλον. Θα εισηγούμουν επο-
μένως τα ακόλουθα:

1 Πρώτον, η εποπτεία της εφαρμογής του νο-
μοθετικού πλαισίου για την παροχή επεν-

δυτικών υπηρεσιών να ανατεθεί σε μία και μό-
νη Αρχή, ανεξαρτήτως του παροχέα επενδυτι-
κών υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι
εποπτικές Αρχές οφείλουν να εναρμονίσουν τις

δικές τους πρακτικές, διαδικασίες και κριτήρια,
σε σχέση με την εποπτεία της εφαρμογής του
νομοθετικού πλαισίου από τους εποπτευόμε-
νούς τους και ιδιαίτερα, της εφαρμογής των
ανωτέρω βασικών αρχών.  

2 Δεύτερον, η Κεντρική Τράπεζα, αρμόδια
εποπτική Αρχή για την εποπτεία της παρο-

χής επενδυτικών υπηρεσιών από τις τράπεζες,
να ολοκληρώσει χωρίς χρονοτριβή, την έρευνά
της κατά πόσον οι ανωτέρω αρχές, τηρήθηκαν
από τις τράπεζες και σε ποιο βαθμό. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας πρέπει να δοθούν στη δημο-
σιότητα, με πλήρη διαφάνεια, και όπου αποδει-
χθούν παραβάσεις, αυτές να τύχουν αποτελεσμα-
τικού χειρισμού. Έναντι του νόμου που προστα-
τεύει τους επενδυτές, κανένας πάροχος επενδυ-
τικών υπηρεσιών δεν πρέπει να θεωρείται «ιερή
αγελάδα», είτε λόγω μεγέθους είτε οικονομικής
κατάστασης είτε άλλως πως. 

3 Θεωρώ τέλος απαραίτητο όπως εντατικοποι-
ηθούν οι προσπάθειες από όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς, για την επιμόρφωση και
ενημέρωση των επενδυτών τόσο αναφορικά με
τα δικαιώματά τους όσο αναφορικά και με τις βα-
σικές υποχρεώσεις των παροχέων επενδυτικών
υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία. Με αυτόν
τον τρόπο, και οι επενδυτές θα προστατεύονται
καλύτερα, αλλά και το έργο των εποπτικών
Αρχών θα διευκολύνεται και θα ενισχύεται.

Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός και διευθυντής
της NAP Regulatory Compliance Services Ltd

Τα  αξιόγραφα και η εποπτεία των τραπεζών

Το κοινωνικό κεφάλαιο
και οι θεσμοί

ΟΠΩΣ μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο αντικειμενικά σκε-
πτόμενος αναγνώστης, ούτε η «δημοκρατική» θεωρία ού-
τε η μέχρι σήμερα εμπειρία μπορεί να υποστηρίξει την
εφαρμογή της πρότασης Λιλλήκα, με εξαίρεση ίσως την
περίπτωση των δήμων. Ο γράφων έχει επισημάνει σε σει-
ρά άρθρων τα ελλείμματα της σύγχρονης αντιπροσωπευ-
τικής δημοκρατίας καθώς και τις παθογένειες του κυπριακού
προεδρικού συστήματος. Εύκολες απαντήσεις σίγουρα
δεν υπάρχουν. Σίγουρα, όμως, η δημοκρατία δεν προ-
σφέρεται ούτε για πειραματισμούς

ούτε για  προεκλογικές επινοήσεις. Η πρόταση Λιλλή-
κα, κατά την άποψή μου, όχι μόνο δεν οδηγεί σε εμβά-
θυνση της δημοκρατίας αλλά μπορεί αντίθετα να οδηγή-
σει σε αναπαραγωγή  πολλών από τα συμπτώματα που
προσδοκά να θεραπεύσει. 

Ας αναρωτηθούμε, για παράδειγμα, τι θα γινόταν αν ένα
μεγάλο οργανωμένο κόμμα, με το 1/3 των ψήφων, επι-
χειρούσε να εκμεταλλευτεί την πρόταση. Ή αν υστερό-
βουλες πολιτικές συμμαχίες επιχειρούσαν αλλοίωση της
λαϊκής ετυμηγορίας  εντός του Κοινοβουλίου, θέτοντας ως
στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένου βουλευτή. Η πο-
λιτική αστάθεια θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη απ’ αυτή
που πολλές φορές επιτρέπει η «ευελιξία» του κοινοβου-
λευτικού συστήματος. Διότι η πόλωση και ο «ρεβανσισμός»
θα μεταφέρονταν από τους πολιτικούς στους πολίτες.

Το τραγικό παράδειγμα του Μαρί και η μη παραίτηση του
προέδρου (ως όφειλε) ιδιαίτερα μετά το πόρισμα Πολυ-
βίου κατέδειξαν συνταγματικά και νομικά κενά, καθώς και
την ανάγκη να θεσμοθετηθεί κατά τρόπο πλήρη και συ-
γκεκριμένο η ευθύνη του προέδρου (και άλλων πολιτεια-
κών αξιωματούχων) καθώς και τα αδικήματα για τα οποία
μπορεί να διωχθεί, όπως προνοεί η πρόταση που κατέθε-
σε ο Νίκος Αναστασιάδης. Ίσως θα μπορούσε κάποια στιγ-
μή να εξεταστεί η δυνατότητα και για μια διαδικασία τύ-
που impeachment. Αυτό όμως που οπωσδήποτε χρειάζε-
ται παράλληλα να γίνει, είναι να δημιουργήσουμε αυτό
που o μεγάλος πολιτικός επιστήμονας RobertPutnam απο-
καλεί κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτό, δηλαδή, που θα υπο-
χρεώνει τους ηγέτες, σε ανάλογες περιπτώσεις, να αίρο-
νται στο ύψος των περιστάσεων σεβόμενοι τους θεσμούς.
Το θέμα είναι, με άλλα λόγια, να ανεβάσουμε τον πήχη για
τους ηγέτες και όχι να τον κατεβάσουμε, προσαρμόζοντας
τους θεσμούς στα μέτρα αυτού του -προς αποφυγήν - τρα-
γικού παραδείγματος. 

Του Χριστόφορου
Φωκαΐδη

Η μόνη χώρα που το 
σύνταγμά της προβλέπει
διαδικασία αναπληρωμα-
τικών εκλογών μέσα από
εφαρμογή του «ανακλη-
τού» σε εθνικό επίπεδο
(για τον πρόεδρο), είναι η
Βενεζουέλα του Τσάβεζ!

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ, ΑΡΘΡΟ 28(1), ΚΕΦ.224

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Πληροφορούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμ-
φέρον πάνω στο ακίνητο με αριθμό εγγραφής 10461,  τε-
μάχιο 126  του Κτηματικού Σχεδίου 2-294-376 στο Παραλί-
μνι  ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας με εφοδίασε με πιστοποιητικό (τύπος Ν256Α)
ημερομηνίας 19/3/2012 στο οποίο δηλώνεται ότι ο διαχω-
ρισμός του κτήματος που περιγράφεται  σ΄ αυτό είναι αδύ-
νατος, λόγω των προνοιών του άρθρου 27 του πιο πάνω ανα-
φερόμενου Νόμου. Δια της παρούσης δε, πληροφορείσθε
ότι αν μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη δημοσίευση της πα-
ρούσης ειδοποίησης δεν  συμφωνήσετε σε τέτοια διευθέ-
τηση, ώστε το ρηθέν κτήμα να παραχωρηθεί σε ένα πρό-
σωπο, θα αποταθώ στο Διευθυντή του Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας για να εκθέσει το εν  λόγω ακίνητο σε πώληση
στη δημοπρασία.

YELLOWRED LTD / Ο Αιτητής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ.224 ΑΡΘΡΟ 28 (1) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Πιστοποιείται ότι ο διαχωρισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας, που περιγράφεται στο πιο κάτω δελτίο και κατέχεται αδιανέμη-
τη από τους συγκυρίους που τα ονόματα τους φαίνονται στο ίδιο δελτίο, δεν μπορεί να γίνει γιατί αντιβαίνει τις πρόνοιες του
άρθρου 27 των πιο πάνω Νόμων. Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφε-
ται στο  δελτίο.
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Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Ημερομηνία:19/3/2012
Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ο Μ Α Σ Τ Ε
Από την 1ην Αυγούστου 2012, μεταφερόμαστε στα νέα

μας γραφεία στην οδό Πίνδου 4, 2409 Έγκωμη

Τηλ: +357 22318734, Fax: +357 22493123
www.ith.com.cy

ΙΟΑΝΝΟΥ & ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Το κοινό πληροφορείται ότι τα κτή-
ματα που με αριθμούς εγγραφής
5/1472 και 5/1473 που περιγρά-
φονται πιο κάτω ιδιοκτησία των Κώ-
στα Χατζηγαβριήλ και Αριάδνη Εργα-
τούδη από Εγκωμη και Στρόβολο θα
πωληθούν με δημοπρασία την Κυ-
ριακή 29/07/2012 και ώρα 10:00
π.μ.  Η δημοπρασία θα γίνει στο
Στρόβολο, Ενορία Χρυσελεούσας,
στο καφενείο του Σωματείου "Αδού-
λωτη Κερύνεια" (Αγίου Ιωάννη 7,
2063 Στρόβολος- Tηλ. 22668464). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Πόλη: Στρόβολος, Στρόβολος
Ενορία: Χρυσελεούσα, Χρυσελε-
ούσα 
Αριθμός Εγγραφής: 5/1472, 5/1473 
Φύλλο/Σχέδιο: 21/53Ε2, 21/53Ε2
Τεμάχιο: 1030, 1031
Είδος Κτήματος: Οικόπεδο, Οικόπε-
δο
Έκταση: 1160 τ.μ., 1168 τ.μ 
Μερίδιο: ΟΛΟ, ΟΛΟ
Επιφυλασσόμενη Τιμή Πώλησης:
€2.320.000,00=(πωλείται ως ενι-
αία ανάπτυξη)
Περισσότερες πληροφορίες φαίνο-
νται στην αγγελία που τοιχοκολλή-
θηκε στο πιο πάνω καφενείο.
Φακ.: ΑΝΠ118/2005
και ΑΝΠ331/2005

Εκδόθηκε στο Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο

Λευκωσίας
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