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Αξηζκόο 348 

ΟΓΖΓΗΑ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ  
ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΑΥΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  

ΚΑΗ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Δ ΤΝΔΥΖ ΥΡΟΝΟ TARGET2-CY 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΧ 2014 

_______________ 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(3)(β) θαη 48(2) 
 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ: 
L168 ηεο 7.6.2014, 
ζ. 120. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηή ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20(3)(β) θαη 48(2) ησλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ 
Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2014, εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 
θαηεπζπληήξηα γξακκή ΔΚΣ/2014/25 ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2014 
πνπ ηξνπνπνηεί ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ΔΚΣ/2012/27 ζρεηηθά κε ην Γηεπξσπατθφ 
Απηνκαηνπνηεκέλν χζηεκα Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνχ ζε πλερή 
Υξφλν (TARGET2). 

 

 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
Κ.Γ.Π. 449/2007  
Κ.Γ.Π. 237/2008  
Κ.Γ.Π. 262/2009  
Κ.Γ.Π. 360/2009  
Κ.Γ.Π. 468/2010  
Κ.Γ.Π. 171/2011  
Κ.Γ.Π. 507/2011  
Κ.Γ.Π. 121/2012 
Κ.Γ.Π. 53/2013.  

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο TARGET2-
CY (Σξνπνπνηεηηθή) Οδεγία ηνπ 2014, θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο 
ηνπ πζηήκαηνο TARGET2-CY Οδεγίεο ηνπ 2007 έσο 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη 
σο ε «βαζηθή νδεγία») θαη ε βαζηθή νδεγία καδί κε ηελ παξνχζα νδεγία ζα αλαθέξνληαη 
σο νη πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο TARGET2-CY Οδεγίεο ηνπ 2007 έσο  2014. 

Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηεο 
βαζηθήο νδεγίαο. 
 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) απηήο, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ 
νξηζκψλ:  

 "―δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ‖ ζεκαίλεη ηελ πάγηα δηεπθφιπλζε ηνπ 
Δπξσζπζηήκαηνο ηελ νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη αληηζπκβαιιφκελνη γηα λα 
δηελεξγνχλ θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κηαο εκέξαο κε κία ζπκκεηέρνπζα ΔζλΚΣ ζην 
πξνθαζνξηζκέλν επηηφθην ηεο δηεπθφιπλζεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ·" θαη 
 
"―επηηφθην ηεο δηεπθφιπλζεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ‖ ζεκαίλεη ην ηζρχνλ επηηφθην γηα ηε 
δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ·". 

  
Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηεο 
βαζηθήο νδεγίαο. 
 

3. Ζ παξάγξαθνο 12 ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (2) απηήο κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (2): 

 
 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L318 ηεο 
27.11.1998, ζ. 1. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L250 ηεο 
2.10.2003, ζ. 10. 

«(2) Οη ινγαξηαζκνί ΜΠ θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπο ηνθίδνληαη κε ην 
ρακειφηεξν εθ ησλ εμήο δπν επηηνθίσλ (α) κεδέλ ηνηο εθαηφ ή (β) ην 
επηηφθην ηεο δηεπθφιπλζεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ, εθηφο εάλ απηνί 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο θαη ε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ επί ησλ 
ηεξνχκελσλ ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 2531/98 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23

εο
  Ννεκβξίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηνλ θαλνληζκφ ΔΚΣ/2003/9 ηεο 
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 12εο επηεκβξίνπ 2003, γηα 
ηελ εθαξκνγή ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ." 

 

Έλαξμε ηζρχνο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L168 ηεο 7.6.2014, 
ζ. 115. 
 

4. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 θαη 6 ηεο Απφθαζεο ΔΚΣ/2014/23 ηεο 
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ ηνθηζκφ ησλ 
θαηαζέζεσλ, ππνινίπσλ θαη πιενλαδφλησλ απνζεκαηηθψλ, ε παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ 
ηε 19ε Ηνπιίνπ 2014. 
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