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103(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ  

    

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

138(Ι) του 2002 

166(Ι) του 2003 

34(Ι) του 2007 

86(Ι) του 2013 

87(I) του 2013. 

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

Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί  της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) 

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  της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

   

66(Ι) του 1997 

74(Ι) του 1999 

94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 

4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 

231(Ι) του 2004 

235(Ι) του 2004 

20(Ι) του 2005 

«άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται · 



80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 

123(Ι) του 2009 

27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 2011 

107(I) του 2012 

14(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 2013. 

    

   «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» έχει την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 

άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται · 

    

   «διοικητικό όργανο» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του 

περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, 

όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

και 

   

 (β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «πιστωτικό ίδρυμα», 

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» και «τράπεζα» με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς αντίστοιχα: 

   

  “«πιστωτικό ίδρυμα»  έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται · 

   

  «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 



αντικαθίσταται · 

   

  «τράπεζα»  έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 

άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.”. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):  

  

  «(δ) η χορήγηση άδειας και η εποπτεία των αδειοδοτημένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

παραγράφου (ζ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ): 

  

  

  «(ζ) είναι μέλος διοικητικού οργάνου, αξιωματούχος ή υπάλληλος άλλου 

αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος 

ή θυγατρικής αυτών ή έχει ως μέτοχος, συμφέρον δυνάμει του οποίου 

ελέγχει οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που 

ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 15Α 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 15Α με 

το ακόλουθο νέο άρθρο 15Α: 

 

 «Χορήγηση άδειας 15Α.  Οι αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας καθώς και 



και εργασίες 

πιστωτικού 

ιδρύματος. 

για την άσκηση εργασιών πιστωτικού ιδρύματος 

λαμβάνονται από το Διοικητή με τη σύμφωνη γνώμη 

του Συμβουλίου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17A 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 17A του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στο εδάφιο (ε) αυτού, της λέξης «τραπεζικό» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 

εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «τραπεζικό» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 

φράση «αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):  

  

  «(3) Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών που εκδόθηκαν για το σκοπό 

αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου, κανένας δε δύναται να κατέχει 

οποιαδήποτε θέση στην Τράπεζα, εάν συγχρόνως- 

 

  (α) κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο αδειοδοτημένο πιστωτικό 

ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που 

λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που 

λειτουργεί στη Δημοκρατία· 

    

  (β) έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο κεφάλαιο τέτοιου 

αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικού 

ιδρύματος ή θυγατρικής αυτών εάν δε γνωστοποιήσει 

προηγουμένως το γεγονός αυτό και λάβει την άδεια του 

Συμβουλίου: 



     Νοείται ότι το Συμβούλιο καθορίζει με οδηγίες τους όρους 

και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους υπάλληλοι της 

Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο τέτοιων 

αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων ή θυγατρικής αυτών.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 27 με 

το ακόλουθο νέο άρθρο 27: 

 

 «Νομισματική 

μονάδα. 

 

27.  Νομισματική μονάδα της Δημοκρατίας είναι το ευρώ.» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

  

  «(γ) αλλοδαπές κεντρικές τράπεζες, αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ή 

αλλοδαπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα·». 

  

Τροποποίηση 

του Μέρους VIΙ 

του βασικού 

νομου.  

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου του 

Μέρους VΙΙ με τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

 

  

 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόμου. 

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



  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 

   

  «(1) Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις εκ μέρους πιστωτικών 

ιδρυμάτων και δύναται να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό 

τους.». 

 

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «τράπεζες» 

(τρίτη γραμμή) με τη φράση «πιστωτικά ιδρύματα». και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (3): 

   

  «(3) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

συμμετοχή της Τράπεζας στο Σύστημα και ιδιαίτερα των διατάξεων 

του άρθρου 21 του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να παρέχει 

χορηγήσεις με εξασφάλιση ή να παρέχει δάνεια με εξασφάλιση σε 

πιστωτικά ιδρύματα για καθορισμένες περιόδους και για σκοπούς 

που η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 47 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 47 με 

το ακόλουθο νέο άρθρο 47:  

 «Υπηρεσίες σε 

πιστωτικά 

ιδρύματα. 

47.  Η Τράπεζα δύναται να παρέχει υπό όρους και 

προϋποθέσεις που η ίδια ήθελε καθορίσει, κατάλληλες 

υπηρεσίες σε πιστωτικά ιδρύματα.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 51 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) αυτού, της λέξης «τράπεζες» (δεύτερη 

γραμμή) με τη φράση «πιστωτικά ιδρύματα». 

  



 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 63. 

15.  Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της λέξης «τράπεζες» (έκτη γραμμή) με τη φράση «αδειοδοτημένα πιστωτικά 

ιδρύματα». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 64 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στο εδάφιο (3) της φράσης «οι τράπεζες» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «τα 

αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα».  

  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 69 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της φράσης «συναλλαγές των τραπεζών με το κοινό,» (τέταρτη και πέμπτη 

γραμμή) με τη φράση «συναλλαγές των αδειοδοτημένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν 

στη Δημοκρατία με το κοινό στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη 

Δημοκρατία,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 70 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

  

  

  «(2) Εκτός εάν από το κείμενο ή από την ημερομηνία του 

συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής προκύπτει διαφορετική 

έννοια, οποιαδήποτε αναφορά νόμου ή διοικητικής πράξης σε λίρα ή 

στερλίνα ή οποιαδήποτε υποδιαίρεσή τους, ερμηνεύεται ως αναφορά 

σε ευρώ ή υποδιαίρεσή του, όπως προβλέπεται από τον παρόντα 

Νόμο.». 

  


