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N. 81(I)/2019 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι 
 
Αριθµός 4708 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 

 
Ο περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 
∆ραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόµος του 2019 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 81(Ι) του 2019 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 
 

Προοίµιο. 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε.: L 141 
5.6.2015, σ. 73. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρµόνισης µε τα άρθρα 2(1), 11(γ), 33(2), 40(1), 40(2), 
44(2), 46(1), 47(3), 48(4), 50, 53(2), 54, 59(3) και 68(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΕ) αρ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός τίτλος. 
 

188(Ι) του 2007 
58(I) του 2010 
80(I) του 2012 

192(Ι) του 2012 
101(I) του 2013 
184(Ι) του 2014 

18(I) του 2016 
13(Ι) του 2018 

158(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόµος του 
2019 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες Νόµους του 2007 έως (Αρ. 2) 
του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος 
και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί της Παρεµπόδισης και 
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες Νόµοι 
του 2007 έως 2019. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 
βασικού νόµου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισµών τους: 

   
  

 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L331 

15.12.2010, σ. 12. 
 
 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L331 

15.12.2010, σ. 48. 

« “Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές” ή “ΕΕΑ” σηµαίνει- 
 
(α) Την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, που συστάθηκε δυνάµει 
των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο 
“Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, 
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 
2009/78/ΕΚ της Επιτροπής”, 
 
(β) την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων, που συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων της πράξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο “Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 
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Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 331 

15.12.2010, σ. 84. 

1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 24ης Νοεµβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 
2009/79/ΕΚ της Επιτροπής”, 
 
(γ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που 
συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε τίτλο “Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Νοεµβρίου 2010, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ 
και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ”· 

   
  “Οδηγία 2013/34/EΕ” σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µε τίτλο “Οδηγία 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 
σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου”·». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2A του 
βασικού νόµου. 

3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση της τελείας 
στο τέλος της παραγράφου (η) αυτού µε άνω τελεία και την προσθήκη, αµέσως µετά, 
της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ): 

  
 «(θ) πρόσωπο που εµπορεύεται αγαθά, εφόσον η πληρωµή καταβάλλεται ή 
εισπράττεται σε µετρητά και αφορά ποσό ίσο ή µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(€10.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε 
περισσότερες πράξεις µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.». 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόµου µε 
τη διαγραφή του 

άρθρου 5Α. 

4. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε τη διαγραφή του άρθρου 5Α αυτού. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 55 του 
βασικού νόµου.  

5. Το εδάφιο (2Α) του άρθρου 55 του βασικού νόµου, τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της επιφύλαξης της 

παραγράφου (στ) αυτού µε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αµέσως 
µετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   
  «Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η Μονάδα λαµβάνει πληροφορίες και 

έγγραφα από αντίστοιχη µονάδα συµµορφώνεται µε τους περιορισµούς και τις 
προϋποθέσεις ως προς τη χρήση των πληροφοριών και εγγράφων, που ενδέχεται 
να επιβάλλονται από τη διαβιβάζουσα µονάδα·»· 

   
 (β) µε την προσθήκη, στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (ζ) αυτού, αµέσως 

µετά τις λέξεις «στη ∆ηµοκρατία» (τέταρτη γραµµή), της φράσης «και 
οποιαδήποτε τέτοια άρνηση συγκατάθεσης επεξηγείται δεόντως»· και 

   
 (γ) µε τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της 

παραγράφου (ζ) αυτού και την προσθήκη, αµέσως µετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ζ1): 

   
  «(ζ1)(i) Σε περίπτωση που η Μονάδα επιδιώκει να λάβει επιπρόσθετες 

πληροφορίες από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος και που 
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δραστηριοποιείται στο έδαφός του, απευθύνει αίτηµα στην αντίστοιχη µονάδα 
του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου εδρεύει η υπόχρεη οντότητα. 
 
(ii) Σε περίπτωση που απευθυνθεί στη Μονάδα αίτηµα από αντίστοιχη µονάδα 
κράτους µέλους για επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες η αντίστοιχη µονάδα 
θέλει να λάβει από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει στη ∆ηµοκρατία ή που 
δραστηριοποιείται σε αυτή, η Μονάδα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τα 
αιτήµατα και τις απαντήσεις· και». 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόµου µε 
την προσθήκη νέου 

άρθρου 58Ε. 

6. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 58∆ αυτού, 
του ακόλουθου νέου άρθρου 58Ε: 

   
 «Υποχρέωση νοµικού 

προσώπου. 
58E. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που εµπίπτει στις 
υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως 
(θ) του άρθρου 2Α, αναλαµβάνει επαγγελµατική δραστηριότητα 
ως υπάλληλος νοµικού προσώπου, οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 49, των παραγράφων (στ) και (η) του άρθρου 58, του 
εδαφίου (10) του άρθρου 59 και του άρθρου 68Α, βαρύνουν το 
νοµικό πρόσωπο και όχι το φυσικό πρόσωπο.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 59 του 
βασικού νόµου. 

7. Το άρθρο 59 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) του εδαφίου 

(1) αυτού µε άνω τελεία και την προσθήκη, αµέσως µετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (θ): 

   
  «(θ) ο Έφορος Φορολογίας σε σχέση µε πρόσωπα που εµπορεύονται αγαθά, 

εφόσον η πληρωµή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε µετρητά και αφορά ποσό 
ίσο ή µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα από το αν η 
συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες πράξεις µεταξύ 
των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.»· 

   
 (β) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (5Α): 
   
  «(5Α) Οι αρµόδιες Εποπτικές Αρχές των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται 

στις υποπαράγραφους (i) και (ii) της παραγράφου (γ) και στην παράγραφο (ε) 
του άρθρου 2Α λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εµποδίσουν πρόσωπα 
που έχουν καταδικασθεί για σχετικά αδικήµατα ή τους συνεργούς τους να 
κατέχουν διοικητική θέση στις εν λόγω υπόχρεες οντότητες ή να είναι οι 
πραγµατικοί δικαιούχοι τους.»· 

   
 (γ) µε την αντικατάσταση της παραγράφου (α1) του εδαφίου (6) αυτού µε την 

ακόλουθη παράγραφο: 
   
  «(α1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της 

παραγράφου (α), σε περίπτωση που η υπόχρεη οντότητα είναι πιστωτικό ίδρυµα 
ή χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, η αρµόδια Εποπτική Αρχή δύναται, 
επιπρόσθετα από τα αναφερόµενα στην παράγραφο (α) διοικητικά πρόστιµα, να 
επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
 
(i) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει 
τα πέντε εκατοµµύρια ευρώ (€5.000.000) ή το δέκα τοις εκατό (10%) του 
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύµφωνα µε τους τελευταίους διαθέσιµους 
λογαριασµούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού 
προσώπου:  
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η υπόχρεη οντότητα είναι µητρική επιχείρηση ή 
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θυγατρική µητρικής επιχείρησης που έχει υποχρέωση να καταρτίζει 
ενοποιηµένους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 22 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών ισούται µε το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος 
εισοδηµάτων σύµφωνα µε τις σχετικές λογιστικές οδηγίες και τους πιο 
πρόσφατους ενοποιηµένους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό 
συµβούλιο της τελικής µητρικής επιχείρησης· και 
 
(ii) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει 
τα πέντε εκατοµµύρια ευρώ (€5.000.000).»· 

   
 (δ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (6Α) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (δ) και (ε): 
   
  «(δ) Η αρµόδια Εποπτική Αρχή ενηµερώνει τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 

σχετικά µε τα διοικητικά πρόστιµα ή τα µέτρα που έχουν επιβληθεί δυνάµει των 
διατάξεων του εδαφίου (6) σε πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοπιστωτι-κούς 
οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης κάθε προσφυγής που έχει ασκηθεί και της 
έκβασής της. 
 
(ε) Η αρµόδια Εποπτική Αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, την 
ύπαρξη σχετικής καταδίκης στο ποινικό µητρώο του ενδιαφεροµένου και για το 
σκοπό αυτό, ανταλλάσσονται πληροφορίες όπως προβλέπεται στην Απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου Αρ. 71.068.»· 

   
 (ε) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (6Γ) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (6∆): 
   
  «(6∆) Οι Εποπτικές Αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) 

του εδαφίου (1) παρέχουν στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει 
των διατάξεων της Οδηγίας της Ε.Ε.»· και 

   
 (στ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (10) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου(11): 
   
  «(11) Σε περίπτωση που υπόχρεη οντότητα είναι εγκατεστηµένη στη 

∆ηµοκρατία υπό µορφή αντιπροσώπου ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος ή 
αντιπροσώπου ιδρύµατος πληρωµών, η αρµόδια Εποπτική Αρχή δύναται να 
περιλάβει στις εποπτικές τις δράσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος τη 
λήψη κατάλληλων και αναλογικών µέτρων για την αντιµετώπιση σοβαρών 
ελλείψεων που απαιτούν άµεσες λύσεις: 
 
Νοείται ότι τα αναφερόµενα στο παρόν εδάφιο µέτρα είναι προσωρινά και 
λήγουν όταν αντιµετωπισθούν οι ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί, µεταξύ 
άλλων, µε τη συνδροµή ή τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών του κράτους 
µέλους καταγωγής της υπόχρεης οντότητας.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 60 του 
βασικού νόµου. 

8. Το άρθρο 60 του βασικού νόµου, τροποποιείται µε την αντικατάσταση της τελείας 
στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού µε άνω τελεία και την προσθήκη, αµέσως µετά, 
της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

  
 «(στ) για πρόσωπα που εµπορεύονται αγαθά, όταν διενεργούν µεµονωµένες 
συναλλαγές σε µετρητά που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων 
ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία και µόνη 
πράξη ή µε περισσότερες πράξεις µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια 
σχέση.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 68 του 
βασικού νόµου. 

9. Το άρθρο 68 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το 
εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων εδαφίων (1Α) και (1Β): 

  
 «(1Α) Κατά τη λήξη της αναφερόµενης στο εδάφιο (1) περιόδου, η υπόχρεη οντότητα 



 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved. 

Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 

Page 503 of 5 

 

διαγράφει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
από άλλη διάταξη νόµου: 
 
Νοείται ότι υπόχρεη οντότητα διατηρεί τα πιο πάνω έγγραφα και πληροφορίες για 
πέντε (5) επιπρόσθετα έτη σε περίπτωση που ευλόγως δικαιολογείται η περαιτέρω 
τήρηση των εγγράφων και πληροφοριών για σκοπούς πρόληψης, εντοπισµού ή 
διερεύνησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, άνευ επηρεασµού των διατάξεων που αφορούν τις 
ποινικές διαδικασίες σχετικά µε τα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση µε εν εξελίξει 
ποινικές έρευνες και διαδικασίες. 

  
 (1Β) Σε σχέση µε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις 25 Ιουνίου 2015 εκκρεµούσαν 
νοµικές διαδικασίες όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισµό, την έρευνα ή την 
άσκηση ποινικής δίωξης, όταν υπάρχουν υπόνοιες για νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και υπόχρεη 
οντότητα έχει πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά µε τις εν λόγω εκκρεµείς διαδικασίες, η 
υπόχρεη οντότητα, δύναται να διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα, για 
χρονικό διάστηµα µέχρι και τις 24 Ιουνίου 2020: 
 
Νοείται ότι, άνευ επηρεασµού των διατάξεων που αφορούν τις ποινικές διαδικασίες, 
που ισχύουν σχετικά µε τα αποδεικτικά στοιχεία, σε ποινικές έρευνες και νοµικές 
διαδικασίες, η υπόχρεη οντότητα οφείλει να διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες και 
έγγραφα µέχρι τις 24 Ιουνίου 2025.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 69 του 
βασικού νόµου. 

10. Η παράγραφος (δ) του άρθρου 69 του βασικού νόµου, τροποποιείται µε την 
προσθήκη, αµέσως µετά τις λέξεις «µε δική τους πρωτοβουλία» (τέταρτη γραµµή) της 
φράσης «από τον αναφερόµενο στην παράγραφο (α) λειτουργό συµµόρφωσης».  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 70Α του 
βασικού νόµου. 

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 70Α του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση της φράσης «υπό µορφή διαφορετική από υποκατάστηµα, και του 
οποίου η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος,» (τέταρτη έως έκτη γραµµή) µε τη 
φράση «υπό µορφή αντιπροσώπου».  

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 76 του 
βασικού νόµου. 

12. Το άρθρο 76 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση του εδαφίου 
(2) αυτού µε το ακόλουθο εδάφιο: 

  
 «(2) Τα στατιστικά στοιχεία περιλαµβάνουν τουλάχιστον- 

 
(α) Τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που υποβλήθηκαν στη Μονάδα και, εφόσον 
διατίθενται, δεδοµένα που προσδιορίζουν τον αριθµό και το ποσοστό των αναφορών οι 
οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, µαζί µε την ετήσια έκθεση προς τις υπόχρεες 
οντότητες, η οποία να παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρησιµότητα των αναφορών 
που υπέβαλαν και τη συνέχεια που τους δόθηκε, 
 
(β) τους ελέγχους των Εποπτικών Αρχών, 
 
(γ) τα διοικητικά πρόστιµα και τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από τις 
Εποπτικές Αρχές, 
 
(δ) µετρήσιµα δεδοµένα σχετικά µε το µέγεθος και τη σηµασία των διαφόρων τοµέων 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένου του 
αριθµού των οντοτήτων και των προσώπων, καθώς και της οικονοµικής σηµασίας 
εκάστου τοµέα, 
 
(ε) τον αριθµό των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, των ποινικών διώξεων, των 
καταδικών και τα περιουσιακά στοιχεία που δεσµεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή 
δηµεύθηκαν, καθώς και τα είδη των γενεσιουργών αδικηµάτων και των αιτηµάτων που 
λήφθηκαν ή αποστάληκαν από τη Μονάδα, στα πλαίσια της συνεργασίας µε τις 
αντίστοιχες Μονάδες των άλλων χωρών.». 

  
 


