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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

195(Ι) του 2012. 

 

 

 

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

του Δημόσιου Χρέους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 

Χρέους Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

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

διαβάζονται μαζί ως οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 

Χρέους Νόμοι του 2012 και 2013. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, της λέξης 

«δημοσιονομικού» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 

«χρηματοοικονομικού». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της 

λέξης «δημοσιονομικό» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη 

«χρηματοοικονομικό»· και 

  

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, 

των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) έως (6): 

  



 2 

  «(4) Αναφορικά με τις υφιστάμενες κυβερνητικές 

εγγυήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της 

Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου του 2012, 

το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους αξιολογεί 

το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, που διατρέχει η 

Κυπριακή Δημοκρατία για τις εν λόγω  εγγυήσεις και  

  το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των κινδύνων και η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

παρουσιάζονται γραπτώς στον Υπουργό. 

  

  (5) Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον μια 

φορά το χρόνο, προβαίνει σε επαρκή 

δειγματοληπτική επαναξιολόγηση του χρημα-

οικονομικού κινδύνου, που διατρέχει η Κυπριακή 

Δημοκρατία, σε σχέση με κυβερνητικές εγγυήσεις 

και ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό.  

  

  (6) Με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των κινδύνων που απορρέουν από τις κυβερνητικές 

εγγυήσεις, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 

Χρέους έχει εξουσία να ζητεί και να λαμβάνει από 

τους λήπτες κυβερνητικών εγγυήσεων, τα πιστωτικά 

ιδρύματα ή κυβερνητικές υπηρεσίες, αναλυτικές 

πληροφορίες σε σχέση με τις εκκρεμούσες 

εγγυήσεις:      

  

        Νοείται ότι, στη συλλογή των αναφερόμενων 

πληροφοριών δύναται να συνδράμει και άλλος 

Οργανισμός, δεόντως εξουσιοδοτημένος για το 

σκοπό αυτό, από τον Υπουργό.». 

 


