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Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 187/2014 
Αξ. 4770, 4.4.2014    

Αξηζκόο 187 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2013 

_______________ 

Οδεγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20  

138(Η) ηνπ 2002 
166(Η) ηνπ 2003  

34(Η) ηνπ 2007 
86(Η) ηνπ 2013 

103(Η) ηνπ 2013. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 267 
9.10.2010, ζ. 1 
θαη Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 253 
20.9.2012, ζ. 19. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 20(3)(β) ησλ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο (Aξ.2) ηνπ 2013 
θαη γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 16εο 
επηεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ θαη ηελ εθ λένπ ζέζε απηψλ ζε θπθινθνξία (ΔΚΣ/2010/14) 
(2010/597/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2012 (ΔΚΣ/2012/19) (2012/507/EΔ) εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία:  

 

ΜΔΡΟ Η 
ΣΗΣΛΟ, ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

πλνπηηθφο ηίηινο.  
 

Πεδίν Δθαξκνγήο. 
  

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ησλ Διέγρσλ Γλεζηφηεηαο θαη Καηαιιειφηεηαο 
ησλ Σξαπεδνγξακκαηίσλ Δπξψ θαη ε εθ Νένπ Θέζε Απηψλ ζε Κπθινθνξία Οδεγία ηνπ 2014. 

2. (1) H παξνχζα Οδεγία εθαξκφδεηαη ζε θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά 

(2) Ζ παξνχζα Οδεγία ζπκπιεξψλεη ηελ Απφθαζε ΔΚΣ/2010/14. 

Δξκελεία. 3. (1) ηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –  
 
 

«απνκαθξπζκέλν ππνθαηάζηεκα πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο» ζεκαίλεη ππνθαηάζηεκα 
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν, γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, 
είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απνκαθξπζκέλν˙  

 «Απφθαζε ΔΚΣ/2010/14» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο κε 
ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά 
κε ηνπο ειέγρνπο γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ θαη ηελ εθ 
λένπ ζέζε απηψλ ζε θπθινθνξία (ΔΚΣ/2010/14) (2010/597/EΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία απφ ηελ  Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 
2012 (ΔΚΣ/2012/19) (2012/507/EΔ)· 

 «εζληθή θεληξηθή ηξάπεδα» ζεκαίλεη εζληθή θεληξηθή ηξάπεδα θξάηνπο κέινπο κε λφκηζκα ην 
επξψ· 

 «ΔΚΣ» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα˙ 

  «έθηαθην γεγνλφο» ζεκαίλεη αλψκαιε θαη απξφβιεπηε θαηάζηαζε ε νπνία είλαη πέξαλ ηνπ 
ειέγρνπ ηνπ θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη κεηξεηά θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ζενκελία, απεξγίεο, 
θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, ερζξνπξαμίεο, πνιέκνπο, απνθιεηζκνχο, εμεγέξζεηο, 
ζηάζεηο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαηγίδεο, θεξαπλνχο, 
πιεκκχξεο, δηαβξψζεηο απφ λεξά πιεκκχξαο, εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια απξφβιεπηα 
ζπκβάληα ζπλεπεία ησλ νπνίσλ ν εθνδηαζκφο κε ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ παξαθσιχεηαη 
ζεκαληηθά˙ 

 «Κέληξν Δζληθήο Αλάιπζεο Σξαπεδνγξακκαηίσλ» ζεκαίλεη ην Κέληξν Δζληθήο Αλάιπζεο 
Σξαπεδνγξακκαηίσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ Αζηπλνκία Κχπξνπ˙ 

 «Κεληξηθή Σξάπεδα» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ˙ 

66(1) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(Η) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(Η) ηνπ 2004 
20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

«πηζησηηθφ ίδξπκα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 2 ησλ πεξί 
Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο  (Αξ.4) ηνπ 2013˙ 
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100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 
27(I) ηνπ 2011 

104(Η) ηνπ 2011 
107(Η) ηνπ 2012 
14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 181 
4.7.2001, ζ. 6 θαη 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 17 
22.1.2009, ζ. 1 

 

 

 

 «θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά» ζεκαίλεη ηα ηδξχκαηα θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1338/2001 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2001 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
επξψ απφ ηελ παξαράξαμε θαη ηελ θηβδειεία φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ 
44/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008 · 

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία θαη νη νπνίνη δελ 
έρνπλ ηχρεη δηαθνξεηηθνχ θαζνξηζκνχ ζε απηή, ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπνία απνδίδεηαη ζε 
απηνχο ηνπο φξνπο απφ ην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο ΔΚΣ/2010/14. 

(3) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξνχζα Οδεγία ζε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαίλεη 
ηελ ελ ιφγσ πξάμε φπσο εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.   

ΜΔΡΟ ΗΗ 

ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΝΖΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ  
ΚΑΗ ΔΚ ΝΔΟΤ ΘΔΖ Δ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΓΡΑΜΜΑΣΗΩΝ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

ΦΟΡΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔΣΡΖΣΑ 

Έιεγρνο γλεζηφηεηαο 
θαη θαηαιιειφηεηαο 
θαη εθ λένπ ζέζε ζε 
θπθινθνξία. 

Θέζε ζε ιεηηνπξγία 
ηχπνπ κεραλήκαηνο 
επεμεξγαζίαο 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ 
επξψ. 

4.  Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ θαη 
εθ λένπ ζέζεο ηνπο ζε θπθινθνξία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ  Απφθαζε ΔΚΣ/2010/14. 

5. Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία νξηζκέλνπ ηχπνπ κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ.  

πκκεηνρή δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ 
θνξέσλ πνπ 
δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά 
ζηελ εθ λένπ ζέζε ζε 
θπθινθνξία ησλ ίδησλ 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ  
επξψ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά κεηέρνπλ ζηελ 
εθ λένπ ζέζε ζε θπθινθνξία ησλ ίδησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ, o ππεχζπλνο θνξέαο 
γηα ηνπο ειέγρνπο γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ εθ λένπ ζέζε ηνπο ζε 
θπθινθνξία είλαη ν αξρηθφο θνξέαο πνπ παξέρεη ηα ηξαπεδνγξακκάηηα απηά. 

Δληνπηζκφο 
πιαζηψλ 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ 
επξψ. 
 

7. Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ηα ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ ε 
γλεζηφηεηα ησλ νπνίσλ δελ εμαθξηβψλεηαη θαηφπηλ ηαμηλφκεζεο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε 
ηα Παξαξηήκαηα ΗΗα ή ΗΗβ ηεο Απφθαζεο ΔΚΣ/2010/14 ζην Κέληξν Δζληθήο Αλάιπζεο 
Σξαπεδνγξακκαηίσλ, κέζσ ηνπ ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ ζηαζκνχ, εληφο ηεο νξηδφκελεο ζηα 
Παξαξηήκαηα απηά πξνζεζκίαο ή, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο απφ 
εθπαηδεπκέλν ππάιιειν ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εληνπηζκνχ ηνπο.  

Δληνπηζκφο 
αθαηάιιεισλ  
ηξαπεδνγξακκαηίσλ 
επξψ. 
 
 

8. Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά παξαδίδνπλ ηα αθαηάιιεια πξνο θπθινθνξία 
ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 

Δμαηξέζεηο. 9.  (1)(α)  Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα ρνξεγεί, ζε απνκαθξπζκέλα ππνθαηαζηήκαηα 
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε πνιχ κηθξφ φγθν ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά, άδεηα πξνθεηκέλνπ 
εθπαηδεπκέλνη ππάιιεινί ηνπο λα δηελεξγνχλ, ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, έιεγρν 
θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ πξφθεηηαη λα ηεζνχλ εθ λένπ ζε 
θπθινθνξία, κέζσ κεραλεκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη νη ίδηνη νη πειάηεο ή κεραλεκάησλ 
απηφκαηεο αλάιεςεο κεηξεηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν έιεγρνο γλεζηφηεηαο δηεμάγεηαη 
απφ ηχπν κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ έρεη ειεγρζεί επηηπρψο 
απφ κηα εζληθή θεληξηθή ηξάπεδα.  
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(β) Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ππνβάιινληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 
ζπλνδεχνληαη απφ ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δπλαηφ λα απαηηήζεη ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη θαηά πφζν ην ελ ιφγσ ππνθαηάζηεκα ζεσξείηαη 
απνκαθξπζκέλν θαη φηη απηφ δηεθπεξαηψλεη πνιχ κηθξφ φγθν ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά. 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε 
πνζφηεηα ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ ειέγρνληαη, ρσξίο κεραληθά κέζα, θαηά ηνλ 
ηξφπν απηφ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ δηαλέκνληαη εηεζίσο κέζσ κεραλεκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη 
νη πειάηεο ή κέζσ κεραλεκάησλ απηφκαηεο αλάιεςεο κεηξεηψλ.  

Σν φξην ηνπ 5% ηζρχεη ζε επίπεδν εθάζηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

(2) ε πεξίπησζε επέιεπζεο έθηαθηνπ γεγνλφηνο, ζπλεπεία ηνπ νπνίνπ ν εθνδηαζκφο κε 
ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ παξαθσιχεηαη ζεκαληηθά, νη εθπαηδεπκέλνη ππάιιεινη ησλ 
θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά κπνξνχλ, ζε πξνζσξηλή βάζε θαη εθφζνλ ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα  ζπκθσλεί φηη πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθφ γεγνλφο, λα δηελεξγνχλ ηνπο 
ειέγρνπο γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ πξφθεηηαη 
λα ηεζνχλ εθ λένπ ζε θπθινθνξία, κέζσ κεραλεκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη νη ίδηνη νη πειάηεο 
ή κεραλεκάησλ απηφκαηεο αλάιεςεο κεηξεηψλ.  

Αλάζεζε ησλ ειέγρσλ 
γλεζηφηεηαο θαη 
θαηαιιειφηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

110(Η) ηνπ 2011 
23(Η) ηνπ 2008 

155(Η) ηνπ 2012. 

 

10. (1) ε πεξίπησζε αλάζεζεο απφ  θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη κεηξεηά ηνπ ζπλφινπ ή 
κέξνπο ησλ  ειέγρσλ γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ 
πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ζε άιιν θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη κεηξεηά, ν θνξέαο 
πνπ αλαζέηεη ηνπο ειέγρνπο ζε άιιν θνξέα νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα γηα ηελ αλάζεζε θαη λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη αλαζέζεη ηνπο ειέγρνπο, ηα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ θαηέρεη ν άιινο θνξέαο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο. 
Ζ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πθίζηαηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
ηξνπνπνίεζεο ή ηεξκαηηζκνχ ησλ ζπκθσληψλ αλάζεζεο ησλ ειέγρσλ γλεζηφηεηαο θαη 
θαηαιιειφηεηαο. 

(2) ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά γηα ηελ αλάζεζε ησλ  
ειέγρσλ γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ: 

(α) λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο γλεζηφηεηαο θαη 
θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ θαη ηελ εθ λένπ ζέζε ηνπο ζε 
θπθινθνξία, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε ΔΚΣ/2010/14 θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο,  

(β)  λα δηεπθνιχλεη ηε δηελέξγεηα νπνησλδήπνηε ειέγρσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ή/θαη ηεο Απφθαζεο  ΔΚΣ/2010/14 ή/θαη ησλ πεξί 
Ννκίζκαηνο (Παξαράξαμε θαη άιια πλαθή Θέκαηα) Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2012, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη ή/θαη ησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 απηψλ 
εθδηδφκελσλ νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

(γ) λα παξέρεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε ΔΚΣ/2010/14 ζηνηρεία πξνο ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ην ζέκα απηφ. 

 
ΜΔΡΟ ΗΗΗ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΓΡΑΜΜΑΣΗΩΝ ΔΤΡΩ 

Καηάινγνο ηχπσλ 
κεραλεκάησλ 
επεμεξγαζίαο 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ 
επξψ. 

Παξάξηεκα ΗΗα 
Παξάξηεκα ΗΗβ ηεο 
Απφθαζεο ηεο 
ΔΚΣ/2010/14  

11. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δελ ππέρεη επζχλε αλ έλαο ηχπνο κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ ειέγρζεθε επηηπρψο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δελ είλαη ζε 
ζέζε λα ηαμηλνκήζεη θαη λα κεηαρεηξηζηεί ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 
ΗΗα ή ΗΗβ ηεο Απφθαζεο ΔΚΣ/2010/14. 
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ΜΔΡΟ IV 

ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ  ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ 

Παξνρή 
πιεξνθνξηψλ 
πξνο ηνπο 
θνξείο. 

12.     Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηα 

νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε ΔΚΣ/2010/14 ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο απηήο θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

ΜΔΡΟ V 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΓΡΑΜΜΑΣΗΩΝ ΔΤΡΩ  
ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Έιεγρνο 
κεραλεκάησλ θαη 
δξαζηεξηφηεηεο 
παξαθνινχζεζεο 
απφ Κεληξηθή 
Σξάπεδα. 

13.   (1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα επαιεζεχεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ 
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ, ηε 
κεηαρείξηζε ησλ ειεγκέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ θαη θάζε έιεγρν γλεζηφηεηαο θαη 
θαηαιιειφηεηαο δηελεξγνχκελν ρσξίο κεραληθφ κέζν.  

(2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα δεηά δείγκαηα ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ πνπ έρνπλ 
ειεγρζεί, πξνθεηκέλνπ  λα ηα ειέγμεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

(3) ε πεξίπησζε πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα εληνπίζεη πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ή ηεο Απφθαζεο ΔΚΣ/2010/14 , δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 
ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ απφ ην θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη κεηξεηά εληφο θαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο. Μέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε κε ζπκκφξθσζε, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη, 
γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΣ, λα απαγνξεχζεη ζην θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη κεηξεηά ηελ εθ 
λένπ ζέζε ηνπο ζε θπθινθνξία κίαο ή πεξηζζφηεξσλ νλνκαζηηθψλ αμηψλ ηηο νπνίεο 
αθνξά ε κε ζπκκφξθσζε. Δάλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε βιάβε (αζηνρία) ηνπ 
ηχπνπ κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 
δηαγξαθή ηνπ ηχπνπ κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ απφ ηνλ 
θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9, παξάγξαθνο 2 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΚΣ/2010/14. 

 

 

ΜΔΡΟ VI 

ΔΞΟΓΑ 

Έμνδα. 
 

14.     (1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δελ απνδίδεη ζηνπο θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά ηα έμνδα κε 

ηα νπνία απηνί επηβαξχλνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΚΣ/2010/14 θαη ηεο 

παξνχζαο Οδεγίαο. 

            (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δελ απνδεκηψλεη ηνπο θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεηξεηά γηα 
πξφζζεηα έμνδα, κε ηα νπνία απηνί επηβαξχλνληαη ιφγσ ηεο έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ 
επξψ, κε ηξνπνπνηεκέλα ή λέα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο. 

ΜΔΡΟ VΗI 

ΠΑΡΑΒΑΔΗ 

Κπξψζεηο.  

 
 

15.   Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 13 ηεο 

παξνχζαο Οδεγίαο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ή 

ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΚΣ/2010/14, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 66Α ησλ πεξί  Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ. 

ΜΔΡΟ VIII 

ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΟΓΖΓΗΩΝ 

Καηάξγεζε 
Κ.Γ.Π. 214/2011. 

16.       Ζ πεξί ησλ Διέγρσλ Γλεζηφηεηαο θαη Καηαιιειφηεηαο ησλ Σξαπεδνγξακκαηίσλ Δπξψ θαη ε 
εθ Νένπ Θέζε Απηψλ ζε Κπθινθνξία Οδεγία ηνπ 2011 θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
παξνχζα Οδεγία. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


