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Αριθμός 491 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2014 
_________________ 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 16 θαη 23 ησλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ  
 

 
 

138(I) ηνπ 2002 
166(Η) ηνπ 2003 

34(I) ηνπ 2007 
86(I) ηνπ 2013 

103(I) ηνπ 2013 
66(Η) ηνπ 2014 

139(Η) ηνπ 2014 
144(Η) ηνπ 2014. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ άξζξνπ 16 θαη ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 23 ησλ 
πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο (Αξ.3) ηνπ  2014, κε ηε 
ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηή εθδίδεη ηελ πην θάησ Οδεγία: 

 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 

23.04.2004 
18.02.2005 
17.06.2005 
22.07.2005 
19.01.2007 
16.03.2007 
14.12.2007 
11.01.2008 
24.04.2008 
19.03.2010 
18.06.2010 
16.12.2011 
22.06.2012 
13.07.2012. 

 

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Τπαιιήισλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
ηεο Κχπξνπ (Όξνη Τπεξεζίαο) (Σξνπνπνηεηηθή) Οδεγία ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί 
κε ηηο πεξί Τπαιιήισλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (Όξνη Τπεξεζίαο)  Οδεγίεο 
ηνπ 2004 κέρξη (Αξ.2) ηνπ 2012 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο νη «βαζηθέο 
νδεγίεο») θαη νη βαζηθέο νδεγίεο θαη ε παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
Τπαιιήισλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (Όξνη Τπεξεζίαο)  Οδεγίεο ηνπ 2004 
κέρξη  2014. 



 
 

   

Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 37 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

 

 

 

Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 38 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα 

Σξίην (Η): 
10.10.2003 
11.11.2005 
11.01.2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ζ παξάγξαθνο 37 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (2) απηήο κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (2): 

«(2) Κάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ είλαη εκπηζηεπηηθή. 

Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα απνθαιχπηεη ή λα θνηλνπνηεί εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία ζε 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ) εθηφο ηεο 
Σξάπεδαο ή ζε ππάιιειν πνπ δελ ρξεηάδεηαη ηελ πιεξνθνξία γηα λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα 
ηνπ παξά κφλν γηα ζθνπνχο πξέπνπζαο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.» 

3. Ζ παξάγξαθνο 38 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) απηήο, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (α): 

«(α) λα είλαη πηζηφο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη ηηο Οδεγίεο θαη λα εθηειεί θάζε θαζήθνλ ή 
ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε ππάιιειν δπλάκεη ηνπ Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή 
ησλ Οδεγηψλ ή δπλάκεη νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ γίλεηαη κε βάζε απηέο ή 
δπλάκεη νπνηαζδήπνηε δηαηαγήο ή νδεγίαο πνπ εθδφζεθε, πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε 
θαζήθνληνο ή ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεηαη ζε ππάιιειν σο εθ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο 
ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ˙» 

(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) απηήο, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (β): 

«(β) λα εθηειεί πηζηά, ακεξφιεπηα, απξνζσπφιεπηα, δίθαηα θαη κφλν βάζεη αληηθεηκεληθψλ 
θξηηεξίσλ θαη αλειιηπψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη γεληθά λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο˙» 

 (γ) κε ηελ αλαξίζκεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνπαξαγξάθσλ (ε), (ζη) θαη (δ) ζε (δ), (ε) θαη (ζ) 
αληίζηνηρα. 

(δ) κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (ε): 

«(ε) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηψλ πνπ ξπζκίδνπλ Οηθνλνκηθά πκθέξνληα 
Τπαιιήισλ ζε Σξαπεδηθά ή Υξεκαηννηθνλνκηθά Ηδξχκαηα ηνπ 2003 κέρξη 2008 λα κελ κεηέρεη 
ζε θακία νηθνλνκηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη, λα επεξεάζεη 
ή ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ˙» 

(ε) κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (ζη): 

«(ζη) λα απνθεχγεη θαηαζηάζεηο ή νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή 
ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί φηη πξνθαιεί ζχγθξνπζε ησλ ηδησηηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ κε ηα 
ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Σξάπεδαο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαβιέπεη 
ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ ελαζρφιεζε ή ρεηξηζκφ ζε ζρέζε κε 
νπνηνδήπνηε δήηεκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λα ην αλαθέξεη άκεζα ζην 
Γηνηθεηή, ν νπνίνο δχλαηαη λα ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα πξνο απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ˙» 

(ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζ) κε άλσ ηειεία θαη κε 
ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ ππνπαξαγξάθσλ  (η), (θ), (ι) θαη (κ): 

«(η) λα κελ δεηά απφ άιιν ππάιιειν λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ 
άιισλ θαζήθνληα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα˙» 

«(θ) λα πξνθπιάζζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε θήκε ηεο Σξάπεδαο, λα επηδεηθλχεη πξνζνρή θαζ’ 
φζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη 
λα κελ δεηά ή ιακβάλεη νπνηεζδήπνηε νδεγίεο απφ εθπξνζψπνπο ή κέιε θνηλνηηθψλ νξγάλσλ 
ή νξγαληζκψλ, ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, ή νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο άιινπ θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν νξγαληζκφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο επεξεαζκνχ ηνπ λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνπο 
πξντζηακέλνπο ηνπ˙» 

«(ι) λα ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ πεξηνπζία ηεο Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κέζσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ παξέρνληαη 
απφ ηελ Σξάπεδα, λα δηαζθαιίδεη ηε ρξήζε ηεο γηα ηνπο θαηάιιεινπο ζε ζρέζε κε ηα 
θαζήθνληά ηνπ ζθνπνχο θαη λα ιακβάλεη θάζε εχινγν θαη θαηάιιειν κέηξν πεξηνξηζκνχ 
ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο Σξάπεδαο, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ, έηζη ψζηε νη πφξνη 
ηεο Σξάπεδαο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν·» 

«(κ) λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά δηάθξηζε ή παξελφριεζε  
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, λα επηδεηθλχεη επαηζζεζία θαη 
ζεβαζκφ έλαληη ησλ άιισλ θαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε 
εχινγα λα ζεσξεζεί πξνζβιεηηθή. 

Ννείηαη φηη δελ ζίγεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε θαηάζηαζε ππαιιήινπ  ιφγσ ηεο απφ 
κέξνπο ηνπ απνηξνπήο ή θαηαγγειίαο πεξίπησζεο παξελφριεζεο ή δηάθξηζεο.»  
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Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 40 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξνζζήθε λέσλ 
παξαγξάθσλ 
ζηηο βαζηθέο 
νδεγίεο. 

 «Γηαπξαγκαηεχζεηο 
γηα κειινληηθή 
πξφζιεςε εθηφο 
Σξάπεδαο 

114(I) ηνπ 2007 
149(Η) ηνπ 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υξεζηκνπνίεζε 
ζέζεο ηεο 
Σξάπεδαο γηα 
ίδηνλ φθεινο. 
 
 
 
Απαγφξεπζε 
εθκεηάιιεπζεο 
εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ γηα 
ζπλαιιαγέο. 

 
 
 
 
 
 

4. Ζ παξάγξαθνο 40 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) απηήο κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (1): 

«(1) Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν ηεο Σξάπεδαο λα αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα ή λα 
αζρνιείηαη ή λα αλαιακβάλεη ή λα κεηέρεη ακέζσο ή εκκέζσο ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή 
επηρείξεζε ή ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ Σξάπεδα.  

Ννείηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν Γηνηθεηήο κπνξεί λα ρνξεγήζεη άδεηα ζε 
ππάιιειν γηα εξγαζία, επηρείξεζε ή ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα εθφζνλ απηή δελ 
επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο ππαιιήινπ ηεο Σξάπεδαο θαη δελ δχλαηαη 
λα απνηειέζεη πεγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν Γηνηθεηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα απηή ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν.» 

(β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (2) απηνχ, ηεο αθφινπζεο λέαο 
ππνπαξαγξάθνπ (3): 

«(3) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) πην πάλσ, θάζε ππάιιεινο πνπ 
πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ή λα ζπκκεηάζρεη ζε κε ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκείο 
ζρεηηθνχο κε ηελ Σξάπεδα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ έξεπλα, ηελ παξάδνζε 
δηαιέμεσλ, ηε ζπγγξαθή άξζξσλ ή βηβιίσλ ή παξφκνηεο κε ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 
νθείιεη λα ιακβάλεη έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηή. Ο Γηνηθεηήο δίλεη έγθξηζε ζηνλ ππάιιειν 
εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ  επηζπκεί λα αλαιάβεη ή λα ζπκκεηάζρεη ν ππάιιεινο δελ 
επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο ππαιιήινπ ηεο Σξάπεδαο θαη δελ δχλαηαη 
λα απνηειέζεη πεγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

Ννείηαη φηη νη ζέζεηο πνπ δηαηππψλεη ν ππάιιεινο ζε ζρέζε κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή 
νη ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 
πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πξέπεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα παξνπζηάδνληαη σο 
επίζεκεο ζέζεηο ηεο Σξάπεδαο, εθηφο αλ ν ππάιιεινο έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο 
δηαθνξεηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γηνηθεηή.» 

5. Οη βαζηθέο νδεγίεο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 40 
απηψλ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ 40Α, 40Β θαη 40Γ: 
 

40Α Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Αλάιεςεο Δξγαζίαο ζηνλ 
Ηδησηηθφ Σνκέα απφ Πξψελ Κξαηηθνχο Αμησκαηνχρνπο θαη Οξηζκέλνπο Πξψελ 
Τπαιιήινπο ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Νφκσλ ηνπ 2007 θαη ηνπ 
2011 ζε πεξηπηψζεηο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη ζε πεξηπηψζεηο απνδνρήο επαγγεικαηηθψλ 
ζέζεσλ ζε κφληκε ή πξνζσξηλή βάζε κε ακνηβή ή άιιν αληάιιαγκα ηδίσο εάλ απηέο νη 
επαγγεικαηηθέο ζέζεηο αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη δχλαληαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εξγνδφηεζε ππαιιήισλ ηεο 
Σξάπεδαο θπξίσο ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο πιεξνθφξεζεο πνπ θαηέρνπλ απηνί ιφγσ ηεο 
ζέζεο πνπ είραλ ζηελ Σξάπεδα, νη ππάιιεινη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ην 
Γηνηθεηή θαη λα απέρνπλ απφ θάζε εξγαζία ή δήηεκα πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηελ 
νληφηεηα κε ηελ νπνία ν ππάιιεινο δηαπξαγκαηεχεηαη ή κε ηελ νπνία ν ππάιιεινο 
πξνέβε ζε δηεπζεηήζεηο γηα κειινληηθή εξγνδφηεζε. 

Ννείηαη φηη ηέηνηεο δηαπξαγκαηεχζεηο νθείινπλ λα γίλνληαη κε δηαθξηηηθφηεηα θαη κε ηξφπν 
ψζηε λα κελ θινλίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ηελ Σξάπεδα ή λα επεξεάδεηαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ε θήκε ηεο Σξάπεδαο. 

40Β– (1) Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα ρξεζηκνπνηεί, άκεζα ή έκκεζα, ηε ζέζε ηνπ 
ζηελ Σξάπεδα γηα ίδηνλ φθεινο ή φθεινο νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ. 

 

(2) Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα ρξεζηκνπνηεί ή λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ζέζεο ή 
ηίηινπ ηνπ γηα ζθνπνχο πξνβνιήο, ππνζηήξημεο ή έγθξηζεο νπνηνπδήπνηε πξντφληνο, 
ππεξεζίαο ή επηρείξεζεο εθηφο ζε ζρέζε κε πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο. 

40Γ– (1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 37, δελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν ν 
νπνίνο, ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη πξφζβαζε ζε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ ή ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ 
πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, λα εθκεηαιιεχεηαη ή λα δηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο ηέηνηεο 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ή λα δηαζέζεη, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα 
ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, άκεζα ή έκκεζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεηαβηβάζηκσλ ηίηισλ) ή δηθαηψκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ απφ ζπκβάζεηο 
επί παξαγψγσλ) ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελά κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

2593



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 41 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

Καηαγγειία γηα 
αλάξκνζηε δηαγσγή. 
 

 
 
 

 

Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 42 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

 
Πξνζζήθε λέσλ 
παξαγξάθσλ 
ζηηο βαζηθέο 
νδεγίεο. 

«Πξφζθιεζε ζε 
ζπλέδξην. 

 
 
 

Δπαθή κε ηα 
κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο. 

 
 
 
 

(2) Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηελ πξφλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) πην 
πάλσ, θάζε ππάιιεινο, ν νπνίνο έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζε 
απηή, νθείιεη λα  ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηή, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, 
δήισζε ζε ζρέζε κε ηπρφλ νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ηνπ έηνπο (θαη πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε λνκηζκαηηθή, 
ζπλαιιαγκαηηθή ή επελδπηηθή πνιηηηθή, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) πην 
πάλσ). 

Ο ππάιιεινο δελ έρεη ππνρξέσζε λα πεξηιάβεη ζηε δήισζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
νπνηεζδήπνηε ζπλαιιαγέο  ππνβάιιεη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ Οδεγηψλ πνπ ξπζκίδνπλ  
Οηθνλνκηθά πκθέξνληα Τπαιιήισλ ζε Σξαπεδηθά ή Υξεκαηννηθνλνκηθά Ηδξχκαηα ηνπ 
2002 κέρξη 2008. 

Οη ππάιιεινη, νη νπνίνη ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ  πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην 
Γηνηθεηή, θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε απηφλ. 

(3) Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα έλα ρξφλν 
αθφηνπ ν ππάιιεινο έπαςε λα έρεη πξφζβαζε ζε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ή ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ ή ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ 
πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.» 

6.  Ζ παξάγξαθνο 41 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ αληηθαζίζηαηαη  απφ ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν 41: 

«41-(α) Ζ δηαγσγή, πεηζαξρία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα είλαη απφ θάζε 
άπνςε ζχκθσλεο κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξνπζψλ Οδεγηψλ.  

(β) Κάζε πξάμε, δήισζε ή δηαγσγή απφ ππάιιειν πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πην 
πάλσ ππνπαξάγξαθν (α), πεξηιακβαλνκέλεο θάζε πξάμεο, δήισζεο ή δηαγσγήο απφ 
ππάιιειν πνπ ζα κπνξνχζε λα δπζθεκίζεη ηελ Σξάπεδα, πξέπεη λα θαηαγγέιιεηαη ζηνλ 
Οηθείν Αλψηεξν Γηεπζπληή ή ζην Γηνηθεηή. 

(γ) Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαγγειία πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη 
εθφζνλ ην δεηήζεη.» 

7. Ζ παξάγξαθνο 42 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (1) απηήο, ακέζσο κεηά απφ ηε ιέμε «έκκεζα» (πξψηε γξακκή), ησλ 
ιέμεσλ «λα δεηά ή» 

 

8. Οη βαζηθέο νδεγίεο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 42 
απηψλ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ 42Α θαη 42Β: 

 

42Α– (1) Ο ππάιιεινο δχλαηαη λα απνδερηεί πξφζθιεζε λα παξαζηεί σο νκηιεηήο, ππφ 
ηελ επίζεκε ηνπ ηδηφηεηα, ζε ζπλέδξην, εθφζνλ ιάβεη εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε απφ ην 
Γηνηθεηή. 

(2) Με εμαίξεζε πνζά πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ λαχισλ θαη ηεο 
δηακνλήο ηνπ, ν ππάιιεινο δελ δεηά νχηε ιακβάλεη ακνηβή ρξεκαηηθήο ή άιιεο θχζεο.  

42Β Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 37(2) νη ππάιιεινη, παξέρνπλ 
ζπλεληεχμεηο ή πιεξνθνξίεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
Σξάπεδα θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γηνηθεηή. 

Ννείηαη φηη θαηά ηελ παξνρή ησλ ζπλεληεχμεσλ ή πιεξνθνξηψλ νη ππάιιεινη νθείινπλ λα 
εθθέξνπλ απφςεηο κφλν φηαλ απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαη λα 
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 
θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ.» 

9. Ζ παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ηεο παξνχζαο 
Οδεγίαο. 
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