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97(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

17(Ι) του 2013 

38 (Ι) του 2013. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 

και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2013 που στο εξής θα 

αναφέρονται ως ο βασικός νόμος και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και 

Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2013. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου “Αρχή Εξυγίανσης” 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

  «“Αρχή Εξυγίανσης” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών, 

την   Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον πρόεδρο του 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.». 

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 2 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 2Α: 

 «Αποφάσεις    

Αρχής 

Εξυγίανσης. 

2Α. Οι αποφάσεις της Αρχής Εξυγίανσης 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου ως» (πρώτη γραμμή) και της φράσης «από κοινού με τον 

Υπουργό Οικονομικών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (6) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «Κατά την άσκηση των 

εξουσιών της ως Αρχή Εξυγίανσης, η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Η Αρχή 

Εξυγίανσης». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «τη γνώμη του Υπουργού 

Οικονομικών» (πρώτη γραμμή).  

  

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

17(Ι) του 2013 

38(Ι) του 2013. 

7.(1) Οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις ή ενέργειες έχουν ληφθεί ή 

διενεργηθεί αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων των περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμων, θεωρούνται ως έγκυρες 

και νόμιμες. 

  

 

17(Ι) του 2013 

38(Ι) του 2013. 

 

97(Ι) του 2013. 

 (2) Οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες έχουν αρχίσει και 

συνεχίζονται αναφορικά με ίδρυμα, το οποίο υπόκειται ήδη σε 

εξυγίανση βάσει των διατάξεων του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και 

Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, διεκπεραιώνονται βάσει των διατάξεων 

του βασικού νόμου όπως αυτός τροποποιείται με τον περί 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό)    

(Αρ. 2) Νόμο του 2013.  

  

 

38(Ι) του 2013. 

 

 

 

 

 

97(Ι) του 2013. 

 

 (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 28 του βασικού 

νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 

και ανεξαρτήτως των εκάστοτε εν ισχύι Θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας, στις περιπτώσεις εκκρεμούσας ενώπιον δικαστηρίου ή 

διοικητικής αρχής αγωγής ή διαδικασίας, αντίστοιχα, η αναφορά σε 

“Αρχή Εξυγίανσης” θεωρείται ότι έχει υποκατασταθεί από την “Αρχή 

Εξυγίανσης”, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 του περί 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικού)   
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(Αρ. 2) Νόμου του 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


