
Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου                 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 12 
 
4 Φεβρουαρίου 2005  
 
Θέµα: Έκθεση ελεγκτή που απαιτείται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου 

Αποζηµιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ   
  

Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Σύµφωνα µε τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταµείου Αποζηµίωσης Επενδυτών Πελατών 
ΚΕΠΕΥ Κανονισµούς του 2004-2005 ιδρύθηκε Ταµείο Αποζηµιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ 
(Ταµείο).  
 
Έκθεση ελεγκτή 
 
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου προτίθεται να ζητήσει από τις Κυπριακές Επιχειρήσεις 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) όπως η κατάσταση των επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων των πελατών τους (Κατάσταση) που ετοιµάζουν  για σκοπούς 
υπολογισµού της τακτικής ετήσιας εισφοράς τους στο Ταµείο, που υποβάλλεται σε αυτήν, 
συνοδεύεται µε έκθεση ελεγκτή.  
 
Η Κατάσταση µε την έκθεση ελεγκτή πρέπει να υποβάλλονται στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του 
Ταµείου µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους 
  
Συµµετοχή στο Ταµείο 
 
Να σηµειωθεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης του υπολογισµού των επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι ως εξής: 
1. Οι ΚΕΠΕΥ που λειτουργούσαν στη ∆ηµοκρατία στις 30 Απριλίου 2004 (ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης των Κανονισµών) υποχρεούνται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 60, να γίνουν µέλη 
του Ταµείου στις 31 Μαΐου 2004.  Η ηµεροµηνία αυτή θεωρείται ως η ηµεροµηνία έναρξης 
υπολογισµού των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

2. Οι ΚΕΠΕΥ που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας µετά τις 30 Απριλίου 2004 οφείλουν, σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό 4, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο Ταµείο προς απόκτηση της ιδιότητας 
του µέλους εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της 
άδειας λειτουργίας τους.  Έχει διευκρινιστεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού των 
επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: 
(α) είτε η τελευταία ηµέρα του µήνα που υποβλήθηκε η αίτηση της ΚΕΠΕΥ για συµµετοχή στο 
Ταµείο,   
(β) είτε η τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται της παρέλευσης των δυο µηνών από την 
ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας,  
όποια από την (α) ή (β) είναι η ενωρίτερη 

 
Η Επιτροπή Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων και Αρχών ετοίµασε το συνηµµένο υπόδειγµα 
έκθεσης ελεγκτή, το οποίο συµφωνήθηκε µε τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου, µαζί µε ένα 
προτεινόµενο πρόγραµµα ελέγχου. 
  
Με εκτίµηση 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντή 
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Υπόδειγµα έκθεσης ελεγκτή 
 
Έκθεση ελεγκτών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της (όνοµα ΚΕΠΕΥ)  
 
1.  Έχουµε ελέγξει τη συνηµµένη κατάσταση επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων των πελατών (Κατάσταση) της (όνοµα ΚΕΠΕΥ) (Εταιρεία) για 
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 200Χ, που ετοιµάστηκε από την Εταιρεία σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό 12(1) των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταµείου Αποζηµίωσης 
Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ Κανονισµών του 2004-2005 (Κανονισµών) για σκοπούς 
υπολογισµού της τακτικής ετήσιας εισφοράς της στο Ταµείο Αποζηµιώσεως Επενδυτών 
Πελατών ΚΕΠΕΥ για το έτος 200Χ 
 
Η πιο πάνω Κατάσταση µονογραφήθηκε από εµάς για σκοπούς αναγνώρισης .   
 
2.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία της πιο πάνω 
Κατάστασης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 12(1) των Κανονισµών.   Η δική µας ευθύνη είναι 
να εκφράσουµε µια ανεξάρτητη γνώµη κατά πόσο η Κατάσταση πληροί τις απαιτήσεις των 
Κανονισµών και να αναφέρουµε τη γνώµη µας προς εσάς.  
 
3.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.12 «Έκθεση ελεγκτή 
που απαιτείται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου Αποζηµιώσεως Επενδυτών 
Πελατών ΚΕΠΕΥ» που εκδόθηκε από το Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.  
Προγραµµατίσαµε και διενεργήσαµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά 
πόσο η Κατάσταση δεν έχει ουσιώδη λάθη και συνάδει µε τους Κανονισµούς.  Ο έλεγχός µας 
περιλάµβανε την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που 
υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στην Κατάσταση.  Τα αποδεικτικά στοιχεία 
περιλάµβαναν αυτά που πάρθηκαν από εµάς κατά τη διάρκεια του ελέγχου των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονοµικό έτος που ετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  Ο έλεγχός µας περιλάµβανε επίσης την 
αξιολόγηση σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας κατά την ετοιµασία της Κατάστασης.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια 
λογική βάση για τη γνώµη µας. 
 
4.  Κατά τη γνώµη µας, η Κατάσταση έχει κατάλληλα ετοιµαστεί µε βάση τις πρόνοιες των 
Κανονισµών και παρουσιάζει δίκαια, από όλες τις σηµαντικές απόψεις, τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει των Κανονισµών αυτών.  
 
 
Ελεγκτής 
 
Πόλη 
Ηµεροµηνία 
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To all members of the Institute                               Technical Circular No. 12 
 
4 February 2005  
 
Subject: Auditor’s report required by the Administrative Committee of the Investor     
               Compensation Fund of Clients of Cyprus Investment Firms 
 
Dear Colleagues 
 
In accordance with the Establishment and Operation of an Investor Compensation Fund of Clients of 
Cyprus Investment Firms Regulations of 2004-2005 an Investor Compensation Fund of Clients of 
Cyprus Investment Firms (Fund) was established. 
 
Auditor’s report 
 
The Administrative Committee of the Fund intends to ask the Cyprus Investment Firms (CIF) that the 
statement of eligible funds and financial instruments of their clients (Statement) prepared by them for 
the purpose of their ordinary annual contribution to the Fund which is submitted to it is accompanied 
with an auditor’s report.. 
 
The Statement with the audit report must be submitted to the Administrative Committee of the Fund 
by 31 March each year. 
 
Membership of the Fund 
 
It should be noted that the date of commencement of the computation of the eligible funds and 
financial instruments is as follows: 
 

1. CIF which operated in the Republic on 30 April 2004 (date of publication of the Regulations) 
are required, pursuant to Regulation 60, to become members of the Fund on 31 May 2004.  
This date is considered to be the date of commencement of the computation of the eligible 
funds and financial instruments. 

2. CIF which obtain authorisation after 30 April 2004 have to, pursuant to Regulation 4, to 
submit application for membership to the Fund within a time limit of two months from the 
granting by the Cyprus Securities and Exchange Commission of the authorisation.  It has been 
clarified that the date of commencement of the computation of the eligible funds and financial 
instruments is: 

(a) either the last date of the month in which the application for membership was 
submitted by the CIF to the Fund 

(b) or the last date of the month which succeeds the expiration of two months from the 
granting of the authorisation 

whichever of (a) or (b) is the earlier.  
 
The Accounting and Auditing Standards Committee has prepared the attached illustrative auditor’s 
report, which was agreed with the Administrative Committee of the Fund, together with a proposed 
audit programme for your guidance. 
 
Yours sincerely 
 
 
Theodoros Philippou 
General Manager 
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Illustrative auditor’s report  
 
Auditors’ report to the Board of Directors of ( name of Cyprus Investment Firm)  

1  We have audited the accompanying statement of eligible funds and financial 
instruments of the clients (Statement) of (name of Cyprus Investment Firm) (Company) for 
the year ended 31 December 200X, prepared by the Company in accordance with Regulation 
12(1) of the Establishment and Operation of the Investor Compensation Fund of Clients of 
Cypriot Investment Firms Regulations of 2004-2005 (Regulations) for the purpose of 
computing the ordinary annual contribution to the Investor Compensation Fund of Clients of 
Cypriot Investment Firms for the year 200X. 

Τhe above have been initialed by us for identification purposes. 

2  The Company’s Board of Directors is responsible for the preparation of the above 
Statement in accordance with Regulation 12(1). Our responsibility is to express an 
independent opinion as to whether the Statement meets the requirements of the Regulations 
and to report our opinion to you. 

3  We conducted our audit in accordance with Technical Circular No 12 “Auditor’s 
report required by the Administrative Committee of the Investor Compensation Fund of 
Clients of Cyprus Investment Firms” issued by The Institute of Certified Public Accountants 
of Cyprus. We planned and performed our audit to obtain reasonable assurance about whether 
the Statement is free of material misstatement and complies with the Regulations. Our audit 
included examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the 
Statement. The evidence included that obtained by us during the audit of the financial 
statements of the Company for the financial year, which are prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards. Our audit also included an assessment of the 
significant estimates made by the Company's Board of Directors in the preparation of the 
Statement.  We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 

4 In our opinion, the Statement has been properly prepared in accordance with the 
provisions of the Regulations and  presents fairly, in all material respects, the information 
provided on the basis required by those Regulations. 

 
Auditors 
 
 
Town 
Date 
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Όνοµα εταιρείας…………………………………..Έτος………………... 
 

Προτεινόµενο πρόγραµµα ελέγχου ετησίων εισφορών σε 
Ταµείο Αποζηµιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ 

(Βλέπε συνηµµένα αποσπάσµατα από τους Κανονισµούς) 
 
Σκοπός ελέγχου:  Βεβαίωση της ορθότητας των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών 
µέσων για έκδοση σχετικού πιστοποιητικού σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 
 
Έκταση και φύση ελέγχου:  Ανάλογα µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της κάθε εταιρείας 
στην κρίση του ελεγκτή.  Να σηµειωθεί ότι το πιο κάτω προτεινόµενο πρόγραµµα ελέγχου αποτελεί 
µέρος ή / και επέκταση του κανονικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείες ο οποίος 
καλύπτει  και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας και ύπαρξης (ownership and existence) των επιλέξιµων 
κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
 
 
Πάρε αντίγραφο της κατάστασης επιλέξιµων κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που ετοίµασε η ΚΕΠΕΥ και βεβαίωσε ότι:  
  

1 Η αποτίµηση έγινε στην αγοραία αξία 
 
2 Ορθά δεν περιλαµβάνει τους µη καλυπτόµενους πελάτες όπως 

ορίζονται στο ∆εύτερο Παράρτηµα των Κανονισµών.  Για 
περιπτώσεις µη ύπαρξης ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων 
βεβαίωσης των µη καλυπτόµενων πελατών (π.χ. συνδεδεµένων 
µερών, συγγενών, κλπ), να καλύπτονται µε επιστολή 
διαβεβαιώσεων της διεύθυνσης της εταιρείας (letter of 
representations)     

 
3 Το άθροισµα των κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 

ανά πελάτη δεν υπερβαίνει το ποσό σε Κυπριακές λίρες των 
Ευρώ 20.000 

 
4 Προκειµένου για πελάτες υποκαταστηµάτων εκτός της 

∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον 
υπολογισµό των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, λαµβάνεται υπόψη, ανά πελάτη, το ποσό ανώτατης 
αποζηµίωσης που ισχύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς όµως το 
ποσό αυτό να υπερβαίνει το ποσό σε Κυπριακές λίρες των Ευρώ 
20.000 

 
5 Οι προσθέσεις είναι ορθές  

 
6 ∆εν υπάρχουν πράξεις που να στοχεύουν στη  µείωση της 

τακτικής ετήσιας εισφοράς π.χ. αφαίρεση κεφαλαίων στο τέλος 
του µηνός και επαναφορά τους στην αρχή του εποµένου µηνός  

Φύλλο 
εργασίας 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Μονο-
γραφή 
 
 
 
 

 

Συµπληρώθηκε από…. ………………………………….ηµεροµηνία………………. 

Ανασκοπήθηκε από………………………………………ηµεροµηνία……………… 
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Αποσπάσµατα από τους Κανονισµούς ΕΠΕΥ 
 

Κανονισµός 12(1)  – Τακτική ετήσια εισφορά µελών 

(1) Η τακτική ετήσια εισφορά κάθε µέλους του Ταµείου  ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι ένα 
τοις χιλίοις (1ο/οο) των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων των 
καλυπτοµένων πελατών του µέλους, όπως αυτά ορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα (βλέπε πιο 
κάτω), και καταβάλλεται µεταξύ 16ης και 31ης Μαΐου κάθε έτους, υπολογιζόµενη επί των 
επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων του αµέσως προηγούµενου έτους. 
 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισµοί 12, 13, 14, 15) 

Επιλέξιµα κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά µέσα πελατών 

 
1.        (α)   Ο όρος ‘επιλέξιµα κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά µέσα’, περιλαµβάνει όλα τα  

        κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά µέσα των καλυπτοµένων πελατών που το Μέλος     
        του Ταµείου κατέχει άµεσα  και/ή έµµεσα καθοιονδήποτε χρόνο. 
 

(β)   Ο όρος ‘έµµεση κατοχή’ περιλαµβάνει τις περιπτώσεις όπου τα υπό αναφορά 
επιλέξιµα κεφαλαία και χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν είναι επ’ ονόµατι του µέλους 
του Ταµείου αλλά το εν λόγω Μέλος έχει  πρόσβαση στα κεφάλαια και 
χρηµατοοικονοµικά µέσα και δυνατότητα χρήσης τους, ανά πάσα στιγµή, χωρίς να 
απαιτείται κάθε φορά η εκ των προτέρων έγκριση ή συγκατάθεση του συγκεκριµένου 
πελάτη. 
 
(γ)   Για τον καθορισµό των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 
για σκοπούς υπολογισµού της τακτικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται  από 
κάθε Μέλος του Ταµείου, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από 
τον υπολογισµό των ηµερήσιων επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών 
µέσων του Μέλους κατά την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα κατά το προηγούµενο 
ηµερολογιακό έτος. 
 

2      Αν το άθροισµα των κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά πελάτη υπερβαίνει      
           το ποσό σε Κυπριακές Λίρες των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), το  µέρος κατά το    
           οποίο το άθροισµα αυτό υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό δεν λαµβάνεται υπόψη για  
           τον υπολογισµό των επιλέξιµων κεφαλαίων.  
 
3.      Προκειµένου για πελάτες υποκαταστηµάτων εκτός της ∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους     
           της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον υπολογισµό των επιλέξιµων κεφαλαίων και    
           χρηµατοοικονοµικών µέσων, λαµβάνεται υπόψη, ανά πελάτη, το ποσό ανώτατης  
           αποζηµίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο (6) του Κανονισµού 30:    
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Παράγραφοι (5) και  (6) του Κανονισµού 30  
 
(5) Εφόσον το κατά τον παρόντα Κανονισµό προσδιοριζόµενο ποσό της 
απαίτησης υπερβαίνει το αντίστοιχο σε κυπριακές λίρες ποσό των είκοσι χιλιάδων 
Ευρώ (€20.000),  στον αιτητή καταβάλλεται ως αποζηµίωση κατ’ αποκοπή σε 
κυπριακές λίρες το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000): 
 
           Νοείται ότι, για τον καθορισµό της ισοτιµίας της κυπριακής λίρας έναντι 
του Ευρώ, λαµβάνεται υπόψη η µέση ισοτιµία συναλλάγµατος, όπως καθορίζεται 
από την Κεντρική Τράπεζα, την ηµέρα κατά την οποία εκδίδεται – 
 
(i) η απόφαση του δικαστηρίου σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόµου· ή 
(ii) η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έναρξη της διαδικασίας 

καταβολής αποζηµιώσεων από το Ταµείο σύµφωνα µε την παράγραφο (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόµου,  
 

κατά περίπτωση. 
 
(6) (α) Εφόσον µέλος του Ταµείου παρέχει σε πελάτες του υπηρεσίες µέσω 
υποκαταστήµατος που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, το ύψος της ανώτατης 
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης στους πελάτες του εν λόγω υποκαταστήµατος 
ανέρχεται, ανά πελάτη, κατ’ αποκοπή στο ποσό που καταβάλλει το τυχόν 
σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών που λειτουργεί στην εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς 
όµως το ποσό αυτό να δύναται να υπερβαίνει το οριζόµενο στην παράγραφο (5). 
(β) εάν στη τρίτη χώρα κατά τα αναφερόµενα στην υποπαράγραφο (α) δεν 
λειτουργεί σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών, το ποσό της ανώτατης 
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης ανέρχεται ανά πελάτη του υποκαταστήµατος σε 
ποσό που αντιστοιχεί σε £2.000: 
 
Νοείται ότι, το ποσό αυτό προσδιορίζεται στο νόµισµα της εν λόγω τρίτης χώρας 
κατά την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήµατος και αναπροσαρµόζεται την 1η 
Ιανουαρίου κάθε δεύτερου ηµερολογιακού έτους µετά το έτος, κατά το οποίο 
έλαβε χώρα ο αµέσως προηγούµενος προσδιορισµός, µε βάση την µέση ισοτιµία 
συναλλάγµατος, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζας Κύπρου για το 
νόµισµα που αφορά την εν λόγω χώρα, κατά την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως 
προηγουµένου έτους.  

 
 

Νοείται ότι, για τον καθορισµό της ισοτιµίας Κυπριακής Λίρας και του Ευρώ, 
λαµβάνεται υπόψη η µέση ισοτιµία συναλλάγµατος, όπως καθορίζεται από την 
Κεντρική Τράπεζα στο τέλος της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας του παρελθόντος 
ηµερολογιακού έτους. 

 
4. Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων γίνεται µε βάση την αγοραία αξία 

τους κατά την ηµέρα υπολογισµού τους.  
 

Σηµείωση:  Τα κείµενα µε ιταλικούς χαρακτήρες αποτελούν τροποποιηµένες πρόνοιες που υποβλήθηκαν  
                      από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δηµοσίευση. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισµός 7, 28) 

Μη καλυπτόµενοι πελάτες 
 
1. Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55 του Νόµου, το Ταµείο δεν αποζηµιώνει 
τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών: 
 
(1) Τις παρακάτω κατηγορίες θεσµικών και επαγγελµατιών επενδυτών: 

(α) Ε.Π.Ε.Υ., 
(β) νοµικών προσώπων που είναι συνδεδεµένα µε το µέλος του Ταµείου και, γενικώς, ανήκουν 
στον αυτό όµιλο επιχειρήσεων µε αυτό, 
(γ) τραπεζών, 
(δ) συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, 
(ε) ασφαλιστικών εταιριών, 
(στ) οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και των εταιρειών διαχείρισής τους, 
(ζ) ιδρυµάτων και ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, 
(η) επενδυτών που έχουν χαρακτηρισθεί από το µέλος ως επαγγελµατίες, κατόπιν αιτήµατός 
τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 14 και 15 του  Κώδικα Επαγγελµατικής 
Συµπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. 

 
(2)  Τα κράτη και υπερεθνικούς οργανισµούς. 
 
(3) Τις κεντρικές, οµοσπονδιακές, οµόσπονδες, επαρχιακές και τοπικές διοικητικές αρχές. 
 
(4) Επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε το µέλος του Ταµείου, κατά τα διαλαµβανόµενα στο Πέµπτο 
Παράρτηµα του Νόµου. 
 
(5) ∆ιευθυντικά και διοικητικά στελέχη του µέλους του Ταµείου. 
 
(6) Μετόχους του µέλους του Ταµείου, των οποίων η συµµετοχή άµεσα ή έµµεσα στο κεφάλαιο του 
µέλους του Ταµείου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του µετοχικού του κεφαλαίου, ή εταίρους του που 
ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του µέλους του Ταµείου, καθώς και πρόσωπα υπεύθυνα 
για τη διενέργεια του προβλεπόµενου στο Νόµο οικονοµικού ελέγχου του µέλους του Ταµείου, όπως 
οι εγκεκριµένοι ελεγκτές του. 
 
(7) Επενδυτές που κατέχουν σε επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε το µέλος του Ταµείου και, γενικώς, του 
οµίλου, στον οποίο ανήκει και το µέλος του Ταµείου, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες µε τις 
απαριθµούµενες στις παραγράφους (5) και (6). 
 
(8) Συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού και συζύγους των προσώπων που απαριθµούνται στις 
παραγράφους (5), (6) και (7), καθώς και τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό των προσώπων αυτών. 
 
(9) Εκτός των επενδυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 55 του Νόµου, επενδυτές-
πελάτες µέλους του Ταµείου, οι οποίοι είναι υπαίτιοι για γεγονότα που αφορούν το µέλος του Ταµείου 
και έχουν προξενήσει τις οικονοµικές δυσκολίες του ή έχουν συµβάλει στην επιδείνωση της 
οικονοµικής του κατάστασης ή οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα γεγονότα αυτά. 
 
(10) Επενδυτές υπό µορφή εταιρίας, η οποία λόγω του µεγέθους της, δεν επιτρέπεται να συντάσσει 
συνοπτικό ισολογισµό σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο ή αντίστοιχο νόµο κράτους µέλους. 
 
2. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (5), (6), (7) και (8), το Ταµείο αναστέλλει την καταβολή 
αποζηµιώσεως, ενηµερώνοντας σχετικά τους ενδιαφεροµένους, µέχρις ότου αποφανθεί τελεσίδικα, µε 
σχετική του απόφαση, ως προς το αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής τους. 
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