
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

138(I) του 2002 

166(I) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμους του 2002 και 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμοι του 2002 έως 2007. 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  με τη διαγραφή του όρου «εξουσιοδοτημένο οικονομικό 

ίδρυμα» και του ορισμού του· 
   
  (β)  με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
   
   «“Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών” ή, κατά 

ταυτόσημη έννοια, “Σύστημα” σημαίνει το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών το οποίο αναφέρεται στη 

Συνθήκη · 
   

 

86(I) του 2004. 

  “ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των 

Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου· 
   
   “Καταστατικό” σημαίνει το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 
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Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη 

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 
   
   “πιστωτικό ίδρυμα” σημαίνει- 
   
   (α)  τράπεζα· 
    
   (β)  συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα· 
    
   (γ)  ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. 
   

22 του 1985 

68 του 1987 

    190 του 1989 

        8 του 1992 

  22(I) του 1992 

140(I) του 1999 

140(I) του 2000 

171(I) του 2000 

    8(I) του 2001 

123(I) του 2003 

124(I) του 2003 

144(I) του 2003 

    5(I) του 2004 

170(I) του 2004 

230(I) του 2004 

  23(I) του 2005 

  49(I) του 2005 

  76(I) του 2005 

29(Ι) του 2007 

…του 2007. 

  “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου· 

 

   
   “Συνθήκη” σημαίνει τη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί· 
     

 

67(I) του 1997 

  74(I) του 1999   

  “τράπεζα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από τις διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών 
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94(Ι) του 2000 

119(I) του 2003 

    4(I) του 2004 

151(I) του 2004 

231(I) του 2004 

235(I) του 2004 

  20(I) του 2005. 

Νόμου·»· 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση του όρου “ξένο συνάλλαγμα” με 

τον όρο “συνάλλαγμα”. και 

 

(δ)    με τη διαγραφή του όρου “Επιτροπή” του. 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 5  

του βασικού  

νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτού· 
   
  (β)  με την αρίθμηση της πρώτης πρότασης του άρθρου 

αυτού σε εδάφιο (1) και την αντικατάσταση της άνω και κάτω 

τελείας στο τέλος αυτού με τελεία· και 
   
  (γ)  με την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου 

κειμένου ως εδάφιο (2): 
   
  «(2) Χωρίς επηρεασμό του πρωταρχικού της σκοπού 

και υπό τον όρο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

της με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (1) του 

άρθρου 105 της Συνθήκης, η Τράπεζα στηρίζει τη 

γενική οικονομική πολιτική του Kράτους.». 
  
Προσθήκη νέου άρθρου 

στο  

βασικό νόμο. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού: 
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 «Τράπεζα ως 

αναπόσπαστο 

μέρος του 

Ευρωπαϊκού 

Συστήματος 

Κεντρικών 

Τραπεζών.  

5Α.-(1) Η Τράπεζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του Ευρωπαϊκού  Συστήματος  Κεντρικών  

Τραπεζών  και 

ενεργεί καθ’ όσον αφορά τις αρμοδιότητες του εν 

λόγω Συστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 
   
        (2) Η Τράπεζα συμβάλλει, ως αναπόσπαστο 

μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών, στην εκτέλεση των καθηκόντων και 

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται ή 

εκχωρούνται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις της 

Συνθήκης ή του Καταστατικού.». 
       
Τροποποίηση του 

άρθρου 6  

του βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
  «(ε) η προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής 

λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης ή και 

διακανονισμού συναλλαγών·». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 6  

του βασικού νόμου. 

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 6 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, τροποποιείται περαιτέρω με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(2): 

 
  «(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) και 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της 

Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, οι 
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βασικές αρμοδιότητες της Τράπεζας είναι οι ακόλουθες: 
   
  (α)  Η συμβολή, ως αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος, 

στη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής 

της Κοινότητας∙ 
  (β)  η κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσημων 

αποθεμάτων της Δημοκρατίας, στα οποία 

περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα της Τράπεζας και του 

Δημοσίου σε συνάλλαγμα και χρυσό∙  
   
  (γ)  η διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα, καθώς και η 

διαχείριση, συναλλαγματικών αποθεμάτων τα οποία 

δυνατόν να παραχωρηθούν στην Τράπεζα για 

διαχείριση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

111 της Συνθήκης∙ 
   
  (δ)  η εποπτεία των τραπεζών, χωρίς να επηρεάζονται οι 

διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου· 
   
  (ε)  η διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοοικονομικού συστήματος· 
   
  (στ)  η προσφορά υπηρεσιών ή η άσκηση καθηκόντων 

τραπεζίτη και αντιπροσώπου της Δημοκρατίας σε 

χρηματοοικονομικά θέματα· 
   
  (ζ)  η προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής 

λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης 

ή και διακανονισμού συναλλαγών· 
   
  (η)  η συλλογή, επεξεργασία και διανομή στατιστικών 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 

απαιτούνται για την έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
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Τράπεζας εκπλήρωση των καθηκόντων της Τράπεζας 

ως αναπόσπαστου μέρους του Συστήματος∙ 
   
  

 

(θ)  η συμμετοχή ως μέλους σε διεθνείς νομισματικούς και 

οικονομικούς οργανισμούς, επιφυλασσόμενης σχετικής 

εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 

την παράγραφο (2) του άρθρου 6 του Καταστατικού.». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού  

νόμου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’  αυτό της φράσης «την Κυβέρνηση ή άλλους 

οργανισμούς» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «κοινοτικά όργανα ή 

οργανισμούς, την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε 

κυβέρνηση άλλου κράτους μέλους ή οποιοδήποτε άλλο 

οργανισμό».  
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 8  

Του βασικού νόμου. 

8.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

απ’  αυτό των λέξεων και του κόμματος «η Επιτροπή 

Νομισματικής Πολιτικής,». 
   
Διαγραφή  

του άρθρου 9  

του βασικού  

νόμου. 

9.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

   
Διαγραφή 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

   
Διαγραφή  

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου διαγράφεται. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

   
  (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης 

«το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος 

συμβούλου και για μία ακόμη πλήρη θητεία, εφόσον το 

υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας είναι μικρότερο των 

δύο ετών» (τρίτη έως και έκτη γραμμή) με τη φράση 

«περίοδο πέντε ετών»·  
   
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  «(4)  Η θέση συμβούλου, εξαιρουμένου του Διοικητή και 

του Υποδιοικητή, κενουται: 
   
   (α) λόγω θανάτου του μέλους ή απώλειας από 

αυτό της ιθαγένειας της Δημοκρατίας. 
     
   (β) διά της εγγράφου παραιτήσεως του μέλους.  
     
   (γ) εάν το μέλος δεν πληρεί πλέον τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε 

βαρύ παράπτωμα ή.  
     
   (δ) εάν επισυμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα 

που αναφέρονται στο άρθρο 14.». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου15 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού των 

λέξεων «στην αρμοδιότητα της Επιτροπής» (τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «στο πεδίο των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο:  

  
  «(α) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) 

του άρθρου 20, προς επίτευξη των κατά το άρθρο 5 σκοπών 

και των κατά το άρθρο 6 αρμοδιοτήτων ή και για τη ρύθμιση 

της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας, με εξαίρεση 

τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα καθήκοντα του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών·». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

15.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «μία φορά το 

μήνα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «έξι 

φορές το χρόνο». 
   
  (β) με την αναρίθμηση των εδαφίων (4) και (5) σε (5) και 

(6), αντίστοιχα. και 
   
  (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(4) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων προς επίτευξη των κατά το άρθρο 5 

σκοπών, τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν δεόντως 
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υπόψη την ιδιότητα του Διοικητή ως μέλους, τόσο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, όσο και του Γενικού Συμβουλίου.». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 

(α) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού της φράσης «ή της Επιτροπής» (τρίτη γραμμή)∙ 
   
  (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού· 
   
  (γ)  με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) αυτού σε εδάφιο 

(4)· 
   
  (δ)  με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(3)(α) Ο Διοικητής μετέχει, ως εκ της θέσεώς του, ως 

ανεξάρτητη προσωπικότητα, στο Γενικό Συμβούλιο και 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για- 
   
   (i)  την εκτέλεση των καθηκόντων και την 

άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στην 

Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Συνθήκης ή του Καταστατικού· και  

(ii)  την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, 

εκκαθάρισης, ή και διακανονισμού 

συναλλαγών. 
   
   (β) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και τηρουμένων των διατάξεων 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4117, 15/3/2007 34(I)/2007



 

 

10 

 

της Συνθήκης και του Καταστατικού, ο Διοικητής 

δύναται να εκδίδει Οδηγίες προς επίτευξη των 

αναφερόμενων στην παράγραφο (α) καθηκόντων.»· 
   
  (ε)  με την προσθήκη στο τέλος του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 
   
    «(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) 

και τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του 

Καταστατικού, ο Διοικητής ενημερώνει το Συμβούλιο 

για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που χρήζουν της 

προσοχής του και παρέχει σ’ αυτό, εφόσον τούτο είναι 

πρακτικά δυνατό, τέτοια στοιχεία και πληροφορίες που 

το διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων και στον 

καθορισμό της πολιτικής του: 
   
    Νοείται ότι, ο Διοικητής, επιπλέον, υποβάλλει 

στο Συμβούλιο προς έγκριση, σχέδια μέτρων ή 

αποφάσεων, τα οποία, κατά την κρίση του, είναι 

αναγκαία για την πραγμάτωση των σκοπών και της 

πολιτικής του Συμβουλίου.». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα 

εδάφια (1) και (2): 
  «(1)(α) Η Επιτροπή Προσωπικού αποτελείται από το Διοικητή 

ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή και τέσσερα άλλα μέλη που 

διορίζονται από το Συμβούλιο για θητεία τριών ετών, εκτός εάν 

παυθούν πριν τη λήξη της θητείας τους από το Συμβούλιο 

κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή και εφόσον 

διαπιστωθεί μη πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους: 
   
    Νοείται ότι, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή 

πρόσκαιρου κωλύματος του Διοικητή, των συνεδριών της 
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Επιτροπής Προσωπικού προεδρεύει ο Υποδιοικητής. 
   
  (β) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου 

κωλύματος του Διοικητή και του Υποδιοικητή, τα παρόντα στη 

συνεδρία μέλη της Επιτροπής Προσωπικού εκλέγουν μεταξύ 

τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας. 
   
  (γ)  Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε μέλος της 

Επιτροπής Προσωπικού, αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία 

της, για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προσωπικού δύναται 

με εισήγηση του Διοικητή να ορίσει άλλο πρόσωπο εκ των 

προτέρων για να παραστεί στη συνεδρία, σε αντικατάσταση 

του απόντος. 
   
     (2) Η Επιτροπή Προσωπικού βρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία. σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η 

ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

18.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 25: 

 

  
 

 

 

 

 

 

«Υποχρέωση προς 

Εχεμύθεια. 

 

 

 

 

Κεφ. 154. 

3 του 1962 

43 του 1963 

41 του 1964 

69 του 1964 

70 του 1965 

25.(1) Κάθε μέλος της Επιτροπής, 

σύμβουλος, υπάλληλος της Τράπεζας έχει 

υποχρέωση, ακόμη και όταν θα έχει παύσει 

να ασκεί τα καθήκοντά του, να τηρεί το 

επαγγελματικό απόρρητο και για τους 

σκοπούς του εκάστοτε εν ισχύ Ποινικού 

Κώδικα θεωρείται ότι ανήκει στη δημόσια 

υπηρεσία και οι διατάξεις του περί 

Δημοσίων Υπαλλήλων (Προστασία) Νόμου 

εφαρμόζονται σε σχέση με αυτούς ως εάν να 
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5 του 1967 

58 του 1967 

44 του 1972 

92 του 1972 

29 του 1973 

59 του 1974 

3 του 1975 

13 του 1979 

10 του 1981 

46 του 1982 

86 του 1983 

186 του 1986 

111 του 1989 

236 του 1991 

6(Ι) του 1994 

3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 

36(Ι) του 1997 

40(Ι) του 1998 

45(Ι) του 1998 

15(Ι) του 1999 

37(Ι) του 1999 

38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 

30(Ι) του 2000 

43(Ι) του 2000 

77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 

169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001 

12(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 

48(Ι) του 2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2004 

ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. 
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31(Ι) του 2005 

18(Ι) του 2006 

130(Ι) του 2006. 

Κεφ. 313. 

 

 

 

 

 

 

Κεφ.44. 

37 του 1982 

84 του 1983. 

Κεφ. 155. 

93 του 1972 

2 του 1975 

12 του 1975 

41 του 1978 

162 του 1989 

142 του 1991 

9 του 1992. 

10(Ι) του 1996 

89(Ι) του 1997 

54(Ι) του 1998 

96(Ι) του 1998 

14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003. 

61(Ι) του 1996 

25(Ι) του 1997 

41(Ι) του 1998 

120(Ι) του 1999 

152(Ι) του 2000 

118(Ι9 του 2003 

185(Ι) του 2004. 

21 του 1985 

12(Ι) του 1993. 

 

 

 

 

 

(2) (α) Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι 

Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, Ερευνητικής 

Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί 

δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών 

Νόμου, ποινικού ανακριτή διεξάγοντος 

ανάκριση βάσει του άρθρου 4 του περί 

Ποινικής Δικονομίας Νόμου, της Μονάδας 

Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 

δυνάμει του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και 

Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες 

Εγκληματικές Πράξεις Νόμου και 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του 

περί  της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές 

Επιτροπές Νόμου, νοουμένου ότι το παρόν 

άρθρο δεν ερμηνεύεται ότι παρέχει 

οποιαδήποτε επιπρόσθετη εξουσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Η υποχρέωση για τήρηση του 

επαγγελματικού απορρήτου δεν ισχύει σε 
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περίπτωση παροχής πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Συνθήκης ή 

του Καταστατικού.». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

19.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 25 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 18 του παρόντος Νόμου, τροποποιείται περαιτέρω ως 

ακολούθως: 
   
  (α)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 

και του κόμματος «μέλος της Επιτροπής,»∙ 
   
  (β)  με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του 

εδαφίου (1) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 

αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
   
 

 

 

 

138(Ι) του 2002. 

   «Νοείται ότι, πρόσωπα, τα οποία διετέλεσαν μέλη της 

Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, η οποία ιδρύθηκε και 

λειτουργούσε δυνάμει του περί της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου Νόμου του 2002, εξακολουθούν να έχουν 

υποχρέωση για τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου 

ακόμα και μετά την παύση των καθηκόντων τους και/ή 

κατάργηση της εν λόγω Επιτροπής.». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

20.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή απ’  αυτό των λέξεων και του κόμματος «του μέλους της 

Επιτροπής,» (δεύτερη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 27  

του βασικού 

νόμου. 

21.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α)  με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) 

αυτού και την εν συνεχεία προσθήκη του κόμματος και της 
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φράσης: «,μέχρις υποκαταστάσεώς της από το ευρώ ως 

εθνικού νομίσματος.»· και 
   
  (β)   με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

22.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο και το κείμενο αυτού της λέξης 

“λίρες”, όπου αυτή απαντάται, από τη λέξη “ευρώ”. 

 
   
Αντικατάσταση  

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

23.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 29: 

   
 «΄Εκδοση 

τραπεζογραμ-

ματίων και 

κερμάτων. 

29.-(1) Η Τράπεζα εκδίδει τραπεζογραμμάτια που 

κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα στη Δημοκρατία 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του 

άρθρου 106 της Συνθήκης και του άρθρου 16 του 

Καταστατικού. 
       (2) Η Τράπεζα εκδίδει κέρματα που 

κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα στη Δημοκρατία. Η 

ποσότητα των εκδιδόμενων κερμάτων τελεί υπό 

την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

η δε ονομαστική αξία και οι τεχνικές προδιαγραφές 

των κερμάτων σε ευρώ καθορίζονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 106 

της Συνθήκης.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 30  

του βασικού  

νόμου. 

24.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α)  με τη διαγραφή του εδάφιου (1) αυτού∙ 
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  (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως 

ακολούθως: 
   
  (i) με την αντικατάσταση σ’  αυτό της φράσης 

«δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας γνωστοποίηση σχετικά με» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «κοινοποιεί με 

γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»· 

 

(ii) με την αντικατάσταση της φράσης «σκοπεύει να 

εκδώσει» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «εκάστοτε 

εκδίδει». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού  

νόμου. 

25.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α) με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «Τηρουμένων 

των διατάξεων» στο εδάφιο (1) (πρώτη γραμμή) της φράσης 

«των ισχυουσών στη Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των 

κομμάτων και της φράσης «,από την Τράπεζα,» με τη φράση 

«δυνάμει του άρθρου 106 της Συνθήκης». 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
   
   «(2) Η Τράπεζα δύναται, με γνωστοποίησή της, που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας να κοινοποιεί ότι ορισμένες εκδόσεις ή 

αξίες τραπεζογραμματίων ή κερμάτων έπαυσαν να 
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είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα από μια 

καθορισμένη ημερομηνία και μετέπειτα.»· και 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (2) 

αυτού της φράσης «καθορίζεται εύλογη» (πρώτη γραμμή) με 

τις λέξεις «κοινοποιείται η». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού  

νόμου. 

26.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  (α) με τη διαγραφή του γράμματος «Η» στην αρχή αυτού· 
   
  (β) με την προσθήκη στην αρχή αυτού της φράσης 

«Τηρουμένων των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 

η». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 33  

του βασικού  

νόμου. 

27.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως 

ακολούθως: 
   
   (i) με τη διαγραφή του γράμματος «Η» στην αρχή 

αυτού· 

 

(ii) με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) 

αυτού της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων 

της Συνθήκης και του Καταστατικού, η»· 

 

(iii) με τη διαγραφή από αυτό της λέξης «ξένο» 

(δεύτερη γραμμή)· 
   
  (β)       (i)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού αμέσως 
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μετά τις λέξεις «να καθορίζονται» (δεύτερη 

γραμμή) της φράσης και των κομμάτων 

«,τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και 

του Καταστατικού,»· και 

 

(ii)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) της λέξης 

«ξένο» (πρώτη γραμμή)·και 
   
  (γ)  με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης 

«ξένο».  
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 34  

του βασικού  

νόμου 

28.  Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού της 

φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης 

και του Καταστατικού, η»· 
   
  (β) με τη διαγραφή του γράμματος «Η» στην αρχή αυτού· 
   
  (γ)  με τη διαγραφή της λέξης «ξένο» από το εδάφιο (1) 

(δεύτερη γραμμή)· και 
   
   (δ)  με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως 

ακολούθως: 

 

(i) με τη διαγραφή του γράμματος «Η» στην αρχή 

αυτού· 

 

(ii) με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (2) 

αυτού της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων 

της Συνθήκης και του Καταστατικού, η»∙ και 
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(iii)  με την αντικατάσταση της φράσης «σε λίρα ή 

ξένο συνάλλαγμα» (δεύτερη γραμμή) με τη 

φράση «σε οποιοδήποτε νόμισμα». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 35  

του βασικού  

νόμου. 

29.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  (α) με τη διαγραφή του γράμματος «Η» στην αρχή αυτού· 
   
  (β)  με την προσθήκη στην αρχή της πρόταξης αυτού της 

φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης 

και του Καταστατικού, η»∙ 
   
  (γ)  με τη διαγραφή της λέξης «ξένο» από την πρόταξη 

αυτού (πρώτη γραμμή). 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της 

λέξης «τράπεζες» με τη φράση «τράπεζες και 

συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα·»·και 
   
  (ε)  με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης 

«ξένο». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 36 

του βασικού νόμου. 

30.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από τα εδάφια (1) και (2) αυτού της λέξης «ξένο», όπου 

αυτή απαντάται. 
   
Διαγραφή  

του άρθρου 37 

του βασικού νόμου. 

31. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

Διαγραφή του άρθρου 

38 του βασικού νόμου. 
32.  Το άρθρο 38 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Τροποποίηση  33. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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του άρθρου 39  

του βασικού  

νόμου. 

 

  (α)  με την αναρίθμηση των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού 

σε εδάφια (2), (3) και (4), αντίστοιχα· 
   
  (β)  με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κειμένου ως 

εδάφιο (1): 
   
   «(1) Για τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Τράπεζα 

δύναται να ανοίγει λογαριασμούς υπέρ πιστωτικών 

ιδρυμάτων, δημόσιων οργανισμών και άλλων φορέων 

της αγοράς, και να δέχεται περιουσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων τίτλων υπό μορφή λογιστικής 

εγγραφής, ως ασφάλεια.»· 
   
  (γ)  με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

«Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6» (πρώτη γραμμή) 

και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «Προς επίτευξη των 

στόχων της και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της,»· 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) αυτού (πρώτη και δεύτερη γραμμή) της φράσης 

«τις τράπεζες και με άλλα εξουσιοδοτημένα οικονομικά 

ιδρύματα» με τη φράση «πιστωτικά ιδρύματα και άλλους 

φορείς της αγοράς»· και 
   
  (ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
   «3.(α) Τηρουμένων των διατάξεων των ισχυουσών στη 

Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 

Τράπεζα δύναται να καθορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που διέπουν τις συναλλαγές της με 
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πιστωτικά ιδρύματα. 
    
     (β) Αναφορικά με δάνεια, χορηγήσεις ή επενδύσεις 

πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων της αγοράς, η 

Τράπεζα δύναται να καθορίζει, μεταξύ άλλων - 
   
  (i) τους σκοπούς, για τους οποίους τέτοιες πράξεις 

είναι δυνατό να διενεργηθούν∙ 

 

(ii) το ανώτατο όριο λήξης ή στην περίπτωση δανείων, 

χορηγήσεων ή πιστωτικών επιστολών τον τύπο και 

το ποσό της απαιτούμενης εξασφάλισης∙ 

 

(iii) όρια για οποιαδήποτε κατηγορία δανείων, 

χορηγήσεων και επενδύσεων ή για το οφειλόμενο 

ολικό ποσό.». 
   

Τροποποίηση  

του άρθρου 39  

του βασικού  

νόμου. 

34.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 39 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 33 του παρόντος Νόμου, τροποποιείται περαιτέρω ως 

ακολούθως: 

 
  (α)  με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (2) αυτού της φράσης «με επαρκή εξασφάλιση 

προκειμένου για δάνεια ή άλλες συναφείς χρηματοδοτικές 

πράξεις»· 
   
  (β)  με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού· 

και 
   
  (γ)  με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), 

αυτού. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 40  

του βασικού 

νόμου. 

35.  Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού: 
   
  (i) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού 

της φράσης «και εξουσιοδοτημένα οικονομικά 

ιδρύματα» (δεύτερη γραμμή)· 

 

(ii) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού 

της φράσης «και άλλα εξουσιοδοτημένα 

οικονομικά ιδρύματα» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή)∙ 

 

(iii) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού 

της φράσης «και εξουσιοδοτημένων 

οικονομικών ιδρυμάτων» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή)∙ 

 

(iv) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη αυτού της 

φράσης «και των εξουσιοδοτημένων 

οικονομικών ιδρυμάτων» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή). και 
   
  (β) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου 

(1) αυτού της λέξης «σαν» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «ως» 

και την αντικατάσταση της λέξης «κυμαινόμενων» (δεύτερη 

γραμμή) με τη λέξη «κυμαινομένων». 
   
Διαγραφή 

του άρθρου 40  

του βασικού νόμου. 

36.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 40 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 35 του παρόντος Νόμου, διαγράφεται. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 41  

του βασικού 

νόμου. 

37.  Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της 

φράσης «τις τράπεζες και τα εξουσιοδοτημένα οικονομικά 

ιδρύματα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «τα 

πιστωτικά ιδρύματα»· 
   
  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των 

λέξεων «ελάχιστες υποχρεωτικές καταθέσεις» (τρίτη γραμμή) 

με τις λέξεις «ελάχιστα αποθεματικά»· 
   
  (γ)  την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως 

ακολούθως:  
   
  (i) με την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων 

«ελάχιστων υποχρεωτικών καταθέσεων» με τις 

λέξεις «ελάχιστων αποθεματικών»∙ 

 

(ii)  με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του 

εδαφίου (2) αυτού σε παράγραφο (α)∙ 

 

(iii)  με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κειμένου 

ως παραγράφου (β): 
   
  «(β) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της 

γενικότητας της παραγράφου (α), η Τράπεζα 

δύναται να καθορίζει, με την έκδοση οδηγιών, 

τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της 

υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων 

αποθεματικών, συμπεριλαμβανομένων - 

 
(i) του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης 

τήρησης ελάχιστων αποθεματικών· 
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(ii) των κανόνων υπολογισμού και 

προσδιορισμού των ελάχιστων 

αποθεματικών, νοουμένου ότι η βάση 

υπολογισμού των ελάχιστων 

αποθεματικών τους αποτελείται από 

υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων 

που απορρέουν από την αποδοχή 

κεφαλαίων και οι μέγιστοι συντελεστές 

μεταξύ των ελάχιστων αποθεματικών και 

της βάσης τους δεν ξεπερνούν το δέκα 

τοις εκατό· 

(iii) του τόκου που καταβάλλεται επί των 

τηρουμένων ελάχιστων 
αποθεματικών.»·και 

   
  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   «(3)(α) Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα δε 

συμμορφωθεί με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων 

αποθεματικών, η Τράπεζα δύναται να καθορίσει, μέσω 

οδηγιών της- 
   
 

 
  (i)  την υποχρέωση διενέργειας πρόσθετων μη 

τοκοφόρων καταθέσεων, έως και το τριπλάσιο 

του ποσού των ελάχιστων αποθεματικών το 

οποίο το πιστωτικό ίδρυμα παρέλειψε να 

τηρήσει, ή∙ 

(ii)  χρηματική ποινή υπολογιζόμενη ως τόκος επί 

του ποσού των ελάχιστων αποθεματικών που 

το πιστωτικό ίδρυμα παρέλειψε να τηρήσει, με 

ανώτατο επιτόκιο 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω 

από το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής 

χρηματοδότησης της Τράπεζας. 
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  (β) Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα 

συνεχίζει να μη συμμορφώνεται, η Τράπεζα δύναται 

επιπρόσθετα να απαγορεύσει στο πιστωτικό ίδρυμα 

την αποδοχή νέων καταθέσεων, τη χορήγηση νέων 

δανείων ή την παροχή νέων χορηγήσεων.». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

38. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 41 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 37 του παρόντος Νόμου, τροποποιείται περαιτέρω με την 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο:  
   
 «Τήρηση 

ελάχιστων 

αποθεματικών. 

41. Τα ελάχιστα αποθεματικά τηρούνται στην 

Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 

του Καταστατικού.». 
  
Αντικατάσταση  

του άρθρου 42  

του βασικού 

νόμου. 

39.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

   
 «Αξιόγραφα. 42. Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει αξιόγραφα για 

σκοπούς παρέμβασης στην αγορά χρήματος.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 42 του βασικού 

νόμου. 

40. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 42 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 39 του παρόντος Νόμου, τροποποιείται περαιτέρω ως 

ακολούθως: 

 

(α)       με τη διαγραφή του γράμματος «Η» στην αρχή αυτού· 

 

(β)  με την προσθήκη στην αρχή της πρότασης αυτού της 

φράσης «Προς επίτευξη των στόχων του Συστήματος 

και προς εκτέλεση των καθηκόντων του, η».  
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Τροποποίηση  

του άρθρου 43  

του βασικού 

νόμου. 

41. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’  αυτό της φράσης «μέχρι 42» με τη φράση «και 

41» (δεύτερη γραμμή). 

   
Τροποποίηση  

του άρθρου 44  

του βασικού 

νόμου. 

42.  Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «και 

εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή). 
  
Διαγραφή του άρθρου 

44 του βασικού νόμου. 
43.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του παρόντος 

Νόμου, το άρθρο 44 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται με το 

άρθρο 42 του παρόντος Νόμου, διαγράφεται. 
   
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέων Τίτλων. 

44.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 44 αυτού του 

ακόλουθου νέου τίτλου: 

 

«ΜΕΡΟΣ VII – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ». 
   
  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 47 αυτού του 

ακόλουθου νέου τίτλου: 

 

«ΜΕΡΟΣ VIII – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

‘Η ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ». και 
   
  (γ)  με την αναρίθμηση των υφιστάμενων Μερών VII, VIII, 

IX, X, XI, και XII αυτού σε Μέρη IX, X, XI, XII, XIII και XIV, 

αντίστοιχα. 
  
Διαγραφή του άρθρου 

45 του βασικού νόμου. 
45.  Το άρθρο 45 του βασικού νόμου διαγράφεται.  
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Τροποποίηση  

του άρθρου 46  

του βασικού 

νόμου. 

46. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  με τη διαγραφή από τα εδάφια (1) και (2) αυτού των 

φράσεων «και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή) και «ή εξουσιοδοτημένα 

οικονομικά ιδρύματα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), αντίστοιχα∙ 
   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
   «(2) Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να 

καταβάλλει τόκο σε καθοριζόμενες καταθέσεις που 

γίνονται από τράπεζες, εξαιρουμένων των 

αποθεματικών που τηρούνται στην Τράπεζα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 41.»· και 
   
  (γ)  με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως 

ακολούθως:  
   
   (i)  με τη διαγραφή σ’  αυτό της φράσης «ή 

εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα» 

(δεύτερη γραμμή)· 

(ii)  με την προσθήκη στην αρχή αυτού της 

ακόλουθης νέας φράσης: 

 

«Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη συμμετοχή της Τράπεζας 

στο Σύστημα και ιδιαίτερα των διατάξεων του 

άρθρου 21 του Καταστατικού, η». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 47  
47.  Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της φράσης «και εξουσιοδοτημένα οικονομικά 
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του βασικού 

νόμου. 
ιδρύματα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

   
Τροποποίηση  

του άρθρου 48  

του βασικού 

νόμου. 

48. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) (i)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) αυτού αμέσως μετά τη φράση «συστήματος 

πληρωμών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) του 

κόμματος και της φράσης «, εκκαθάρισης ή» . 

(ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο 

(β): 

 

«(β) να θέτει υπό την επίβλεψή της συστήματα 

πληρωμών, εκκαθάρισης ή και διακανονισμού 

συναλλαγών που λειτουργούν στη Δημοκρατία.». 

 

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως 

ακολούθως: 

 

(i) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«συστημάτων πληρωμών» (δεύτερη γραμμή) του 

κόμματος και της φράσης «, εκκαθάρισης ή»∙ 

 

(ii) με την αντικατάσταση σ’  αυτό της λέξης «εποπτεία» 

(τρίτη γραμμή) με τη λέξη «επίβλεψη»· 

 

(iii)  με τη διαγραφή του κεφαλαίου γράμματος «Η» και 

την προσθήκη στην αρχή της φράσης «Τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 5Α και των κανόνων που 

εκάστοτε ισχύουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η». 

 
(γ)  με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως 
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ακολούθως: 

 

(i)  με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«συστημάτων πληρωμών» του κόμματος και της 

φράσης «, εκκαθάρισης ή», όπου αυτή απαντάται· 

(ii)   με την αντικατάσταση της λέξης «εποπτεία» (τέταρτη 

γραμμή) με τη λέξη «επίβλεψη»∙ 

(iii)  με τη διαγραφή της φράσης «δημοσίευσή της στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 

παράλληλη» (πέμπτη γραμμή)∙ 

(iv)  με τη διαγραφή της φράσης «δημοσίευση και στην» 

(έβδομη γραμμή)∙ 

(v)  με την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης 

στο τέλος του: 

 

 «Νοείται ότι, η σχετική απόφαση της 

Τράπεζας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας.». και 

 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

«(4)(α) Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται 

ότι μέλος ή διαχειριστής συστήματος πληρωμών, 

εκκαθάρισης ή και διακανονισμού συναλλαγών που 

βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Τράπεζας 

παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο 

λειτουργίας του συστήματος αυτού, η Τράπεζα έχει 

εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο 

δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ100.000), 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. 

 

(β) Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης η 

Τράπεζα δύναται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
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παράβασης, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο το 

οποίο δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες 

(ΛΚ200.000). 

 

(γ) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του 

κατά το παρόν άρθρο επιβαλλόμενου από την 

Τράπεζα διοικητικού προστίμου, η Τράπεζα λαμβάνει 

δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό 

ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 49  

του βασικού 

νόμου. 

49.  Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 της Συνθήκης 

και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 3603/93 του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Δεκεμβρίου 1993, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται, η Τράπεζα δεν– 

 

(i)  παρέχει προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλη 

πιστωτική διευκόλυνση σε κοινοτικά όργανα ή 

οργανισμούς, στην Κυβέρνηση, σε επαρχιακές, ή 

άλλες δημόσιες αρχές, αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

ή δημόσιες επιχειρήσεις· 

(ii)  αγοράζει απευθείας τίτλους των αναφερόμενων στην 

υποπαράγραφο (i) οργανισμών ή φορέων κατά την 

έκδοσή τους.»· 
  

  (β) με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλό του της φράσης 
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«στην Κυβέρνηση»· και 
   
   (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) και της φράσης «και άλλα 

εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή).  
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 51  

του βασικού 

νόμου. 

50.  Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)  με τη διαγραφή από την επιφύλαξη της παραγράφου (α) 

αυτού της φράσης «ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά 

ιδρύματα» (δεύτερη γραμμή).  

 

(β)  με τη διαγραφή από την επιφύλαξη της παραγράφου (α) 

της φράσης «σε τόπους όπου η Τράπεζα δεν έχει 

περιφερειακά γραφεία» (τέταρτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 54  

του βασικού 

νόμου. 

 

51.  Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή στην αρχή του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «Για» και την 

προσθήκη της ακόλουθης φράσης και του κόμματος: 

 

 «Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (4) του 

άρθρου 105 της Συνθήκης, για». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 55  

του βασικού  

νόμου. 

52.  Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή στην αρχή του εδαφίου (2) αυτού του γράμματος «Ο» 

και την προσθήκη της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 108 της Συνθήκης και των άρθρων 10.4 και 38 του 

Καταστατικού, ο». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 56  
53. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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του βασικού  

νόμου. 
αντικατάσταση των λέξεων «δεκαπέντε εκατομμύρια λίρες» 

(δεύτερη γραμμή) στο εδάφιο (1) αυτού με τις λέξεις «τριάντα 

εκατομμύρια ευρώ». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 57  

του βασικού  

νόμου. 

54.  Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«οι οποίες καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο για 

το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει στο 

βαθμό που είναι δυνατό να εφαρμοσθούν τις αρχές που 

υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» (τρίτη, τέταρτη 

και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «που εκάστοτε 

ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών, όπως αυτές καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα»· και 
   
   (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού κόμματος «,» 

αμέσως μετά τις λέξεις «και δημοσιεύει» (πρώτη 

γραμμή). 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 60  

του βασικού  

νόμου. 

55.  Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

       «(1)(α)  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας 

ελέγχονται σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Καταστατικού 

και προς το σκοπό αυτό, η Τράπεζα παρέχει στους 

ελεγκτές που θα διοριστούν σύμφωνα με το πιο πάνω 

Άρθρο όλες τις απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου 

τους πληροφορίες, βιβλία και λοιπά στοιχεία. 
   
        (β)   Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 38 του Καταστατικού, ο 

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται να ασκεί 
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οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της Τράπεζας, που δε σχετίζονται με 

τα απορρέοντα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών καθήκοντα και αρμοδιότητές της υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εκθέσεις και οι ελεγκτικές του 

δραστηριότητες δε θίγουν την ανεξαρτησία της 

Τράπεζας. 
   Για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου του Γενικού 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η Τράπεζα παρέχει σε αυτόν 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, βιβλία και λοιπά 

στοιχεία. 
   Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 

διαχειριστικός έλεγχος σημαίνει τον έλεγχο της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων 

της Τράπεζας που δε σχετίζονται με τα απορρέοντα 

από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, και ο οποίος δε 

θίγει την ανεξαρτησία της.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 63 του 

βασικού νόμου. 

56.   Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) με τη διαγραφή στην αρχή αυτού της λέξης “Τράπεζες” και 

την προσθήκη της ακόλουθης φράσης: 

 

 «Επιφυλασσομένης της υποχρέωσης παροχής 

στατιστικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού 

και της κατ’ εφαρμογήν του εκδιδομένης 

συμπληρωματικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τράπεζες»· και 

 

(β) με τη διαγραφή από αυτό της φράσης και του κόμματος 
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«εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα,» (πρώτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 64 

του βασικού 

νόμου. 

57.  Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α)  με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) 

αυτού και την αντικατάστασή της με κόμμα, και στη συνέχεια 

προσθήκη  της φράσης  

«καθώς και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των 

επιμέρους τομέων της οικονομίας.»∙ 
   
  (β) με την αναρίθμηση του κειμένου του εδαφίου (1) αυτού 

σε παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και την προσθήκη αμέσως 

μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (β): 
   
   «(β) Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 63 οργανισμοί και 

πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα επίκλησης του τραπεζικού 

ή άλλου απορρήτου, παρέχουν στην Τράπεζα, τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο (α) στοιχεία και 

πληροφορίες»∙ και 
   
  (γ)  με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού και την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (7) αυτού σε εδάφιο 

(6). 
   
Προσθήκη  

νέου άρθρου στο  

βασικό νόμο. 

58.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρο 64 αυτού: 

   
 «Επιβολή 

διοικητικού 

προστίμου. 

64Α.  Σε περίπτωση που η Τράπεζα κατά την 

άσκηση της αρμοδιότητάς της για συλλογή στοιχείων 

και πληροφοριών διαπιστώνει παράβαση των κατά 

το παρόν μέρος υποχρεώσεων για παροχή στοιχείων 
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και πληροφοριών και στην έκταση που δεν 

προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιβάλλει 

κυρώσεις, ο Διοικητής δύναται, αφού προηγουμένως 

ακούσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να επιβάλλει 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εξήντα 

χιλιάδες λίρες (ΛΚ 60.000) και, σε περίπτωση που η 

παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλλει επιπρόσθετα, 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες λίρες  (ΛΚ 500), για κάθε ημέρα για την 

οποία συνεχίζεται η παράβαση.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 65  

του βασικού  

νόμου. 

59.  Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «προς τούτο 

πρόβλεψη» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) της φράσης και 

του κόμματος «και στην έκταση που δεν προβλέπεται 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας να επιβάλλει κυρώσεις,»∙ και 

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «τιμωρείται» 

(τέταρτη γραμμή) της φράσης «με φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή». 
   
Προσθήκη  

νέου άρθρου στο  

βασικό νόμο. 

60.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρο 66 αυτού: 

 «Κυρώσεις. 66Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν ειδική προς τούτο πρόβλεψη, σε 

περίπτωση, κατά την οποία πρόσωπο δε 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

ή και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών, ο 
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Διοικητής, δύναται στην έκταση που δεν προβλέπεται 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας να επιβάλλει κυρώσεις, αφού 

προηγουμένως ακούσει το ενδιαφερόμενο μέρος. 
   
   (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

«κύρωση» περιλαμβάνει σύσταση, προειδοποίηση, 

καθώς επίσης και επιβολή διοικητικού προστίμου 

που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 

100.000).». 
  
Προσθήκη  

νέου άρθρου στο  

βασικό νόμο. 

61. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρο 72 αυτού: 

  
 «Ισχύς πράξεων της 

Επιτροπής 

Νομισματικής 

Πολιτικής. 

138(Ι) του 2002. 

72Α. Οδηγίες, πράξεις και αποφάσεις της 

Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, η οποία 

είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε δυνάμει του 

περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμου του 2002, οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι 

την ημερομηνία κατάργησης της εν λόγω 

Επιτροπής διατηρούν την ισχύ τους μέχρις 

ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν από το 

Συμβούλιο.». 
  
Τροποποίηση του 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

Παράρτημα. 

62.  Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από την πρώτη παράγραφο αυτού αμέσως μετά τη λέξη 

“συμβούλου” (τρίτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων «μέλους 

της Επιτροπής»  
   
΄Εναρξη της ισχύος 

του παρόντος  

Νόμου. 

63.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
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      (2) Ανεξάρτητα από της διατάξεις του εδαφίου (1), οι 

τροποποιήσεις στα άρθρα 2(δ), 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12(β), 13, 14, 

15(β) και (γ), 16, 19, 20, 21(β), 22, 23, 24, 25(β) έως (δ), 26, 

27(α)(i) και (ii) και 27(β)(i), 28(α), (β) και (δ)(i) και (ii), 29(α) και (β), 

31, 34, 36, 38, 40, 43, 46(β), 48(β)(iii), 52, 53, 54(α), 55, 61 και 62 

ενσωματώνονται στους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμους του 2002 έως 2007 και τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από τη Δημοκρατία. 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.212.2006 
 

…/ΜΑΧ/23.01.212.2006(nomoschedio) 
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