
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4545, 17.12.2015  Ν. 192(Ι)/2015  

Ν. 192(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 

2015 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

106(Ι) του 2013 

111(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και 

Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του 

Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)  Νόμος του 

2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Σύστασης και Λειτουργίας 

Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 2013 και 2015 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμοι του 2013 έως (Αρ. 2) του 

2015. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

190(Ι) του 2015. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του   

ορισμού του: 

 « «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» σημαίνει το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του περί 

της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου του 2015·».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

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

 

«(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η σύσταση και λειτουργία 
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 της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Δημοκρατίας στην 

Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

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

 

« (1) Συστήνεται εντός του Υπουργείου, Μονάδα, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας 

στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων και για τη 

διαχείριση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(α) τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας και του 

Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης ως μετόχων στην ιδιοκτησιακή δομή 

πιστωτικών ιδρυμάτων.»· και 

 

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(γ) τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της 

συμμετοχής της Δημοκρατίας και του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης ως μετόχων στην ιδιοκτησιακή δομή 

πιστωτικών ιδρυμάτων,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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 «(ε) τη συμμετοχή του Προϊστάμενου της Μονάδας, ως 

παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του 

Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος:»· 

 

 (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(στ) την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας και του Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη γενική 

συνέλευση πιστωτικού ιδρύματος,». 

  

  

 

 


