
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ 

   

   H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

Κεφ. 262 

   16 του 1986 

32(Ι) του 1997. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συναλλαγματικών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Συναλλαγματικών Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος»). 

 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την ένθεση σ΄ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του: 

 

«<Κεντρική Τράπεζα> σημαίνει την Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου·»· και 

 

(β) με την αντικατάσταση του όρου «τραπεζίτης» και της 

ερμηνείας του με τους ακόλουθους όρους και την 

ερμηνεία τους: 

 

«<τραπεζίτης> ή <τράπεζα> σημαίνει νομικό 

πρόσωπο, το οποίο διεξάγει τραπεζική επιχείρηση 

ή τραπεζικές εργασίες και περιλαμβάνει την 

Κεντρική Τράπεζα.». 

 

Προσθήκη  

νέων άρθρων  

στο βασικό  

νόμο. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 74 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

 «Υιοθέτηση 
διαδικασιών 
των άρθρων 

74.Α Οποιοσδήποτε τραπεζίτης, δύναται αφού 

εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση της 
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74Β και 74Γ. Κεντρικής Τράπεζας, να υιοθετήσει τις 

προνοούμενες στα άρθρα 74Β και 74Γ 

διαδικασίες παρουσίασης επιταγών: 

 

      Νοείται ότι η έγκριση της Κεντρικής 

Τράπεζας δύναται να παραχωρηθεί υπό 

τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως η ίδια 

ήθελε κρίνει σκόπιμο. 

 

 Τόπος 
παρουσίασης 
επιταγής για 
πληρωμή. 

74.Β  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

45, όταν τραπεζίτης, επί του οποίου σύρεται η 

επιταγή, με ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, έχει 

καθορίσει διεύθυνση, στην οποία μπορούν να 

παρουσιάζονται επιταγές που σύρονται επί του 

ιδίου και δεν έχει δημοσιεύσει με παρόμοιο 

τρόπο ανακοίνωση ακύρωσης της διεύθυνσης 

αυτής, η επιταγή θεωρείται ότι παρουσιάζεται 

στον κατάλληλο τόπο, εάν η παρουσίαση έγινε 

στην εν λόγω διεύθυνση. 

 

 Υπαλλακτικά 
μέσα 
παρουσίασης 
επιταγής για 
πληρωμή. 

74.Γ - (1) Τραπεζίτης δύναται να παρουσιάσει 

επιταγή για πληρωμή στον τραπεζίτη, επί του 

οποίου σύρεται η επιταγή, με το να του 

διαβιβάσει τα ουσιώδη στοιχεία της επιταγής με 

ηλεκτρονικά μέσα, αντί με το να του 

παρουσιάσει το πρωτότυπο της επιταγής. 

 

 (2)  Εάν επιταγή παρουσιάζεται για 

πληρωμή δυνάμει του παρόντος άρθρου, η 

παρουσίαση δε απαιτείται να γίνει σε 

καθορισμένο τόπο εργασίας ή εργάσιμο χρόνο. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3739, 25/7/2003 96(I)/2003



 3

 (3) Εάν, πριν το κλείσιμο της 

εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την 

παρουσίαση επιταγής δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, ο τραπεζίτης, επί του οποίου σύρεται η 

επιταγή, απαιτήσει από τον τραπεζίτη ο οποίος 

έχει παρουσιάσει την επιταγή, να παρουσιάσει 

το πρωτότυπο της επιταγής, τότε – 

 

 (α) η παρουσίαση δυνάμει του 

 παρόντος άρθρου δεν 

 αναγνωρίζεται, και 

 

 (β) το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 

 όσον αφορά τη μεταγενέστερη

 παρουσίαση  του πρωτοτύπου της 

 επιταγής. 

 

 (4) Απαίτηση δυνάμει του εδαφίου (3) 

για παρουσίαση του πρωτοτύπου επιταγής δεν 

συνιστά ένδειξη πρόθεσης μη εξόφλησης της 

επιταγής. 

 

 (5) Οποτεδήποτε η παρουσίαση 

επιταγής γίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

ο τραπεζίτης, ο οποίος παρουσίασε την επιταγή, 

και ο τραπεζίτης επί του οποίου σύρεται η 

επιταγή, υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις σε 

σχέση με την είσπραξη και πληρωμή της 

επιταγής, ως εάν να είχε παρουσιασθεί για 

πληρωμή το πρωτότυπο της επιταγής. 

 

 (6) Για σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, τα ουσιώδη στοιχεία επιταγής είναι – 
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 (α) ο αύξων αριθμός της 

 επιταγής, 

 

 (β) ο κωδικός αριθμός του 

 τραπεζίτη επί του οποίου  

             σύρεται η επιταγή, 

 

 (γ) ο αριθμός λογαριασμού του 

 εκδότη της επιταγής, και  

 

 (δ) το ποσό της επιταγής, το οποίο 

 έχει αναγραφεί από τον εκδότη της 

 επιταγής. 

 

 Μη 
εφαρμογή 
του άρθρου 
52(4) σχετικά 
με 
παρουσίαση 
επιταγής 
δυνάμει του 
άρθρου 74Γ. 

74.∆ - (1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου 

(2) του παρόντος άρθρου, το εδάφιο (4) του 

άρθρου 52 - 

 

 (α) όσον αφορά την παρουσίαση 

 συναλλαγματικής για πληρωμή, 

 δεν εφαρμόζεται στην 

 περίπτωση παρουσίασης 

 επιταγής για πληρωμή δυνάμει 

 του άρθρου 74Γ, και  

 

 (β) όσον αφορά συναλλαγματική 

 που πληρώνεται, δεν 

 εφαρμόζεται σε επιταγή η οποία 

 πληρώνεται μετά από παρουσίαση 

 δυνάμει του ίδιου άρθρου 74Γ. 

 

 (2) Η πρόνοια του εδαφίου (1) 
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εφαρμόζεται αναφορικά με επιταγές που 

εκδίδονται κατά ή μετά την ημέρα έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου.». 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 82Γ 

του βασικού  

νόμου. 

4.  Το άρθρο 82Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) και την, 

προσθήκη μετά το τέλος του εδαφίου (1) του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 

 

«(2)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), αντίγραφο μη 

οπισθογραφημένης επιταγής, για την οποία εφαρμόζεται το εν 

λόγω εδάφιο, συνιστά απόδειξη πληρωμής της επιταγής, εάν το 

αντίγραφο γίνεται από τον τραπεζίτη, στην κατοχή του οποίου 

βρίσκεται η επιταγή μετά την παρουσίαση, και πιστοποιείται 

από τον ίδιο ότι αποτελεί πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου της 

επιταγής.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΘ/ΧΣ 
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