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Ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 145(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2016 

  
 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

43(Ι) του 2004 
100(Ι) του 2011 

   17(Ι) του 2016. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής 

Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Συμφωνιών 
Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμους του 2004 έως 2016  (που στη συνέχεια θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμοι του 2004 έως 2017.  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

 

 (α) Με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου “μέτρα εξυγίανσης”, της φράσης «τα μέτρα που 
θα προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο ήθελε υιοθετήσει την Οδηγία 2001/24/ΕΚ, και 
περιλαμβάνουν» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· 

  

 
 

(β)  με τη διαγραφή του όρου “Οδηγία 2001/24/ΕΚ” και του ορισμού αυτού. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου 

(4) αυτού αμέσως μετά τη φράση «Νοείται ότι,» (πρώτη γραμμή) της φράσης «παρά τις διατάξεις του 
Μέρους ΙVA του περί Εταιρειών Νόμου,». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) αυτού, πριν από το σημείο της άνω τελείας (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και 
παρά τις διατάξεις του Μέρους ΙVA του περί Εταιρειών Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 11Β. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 11Α αυτού του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «11Β.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν παρά τις διατάξεις του Μέρους ΙVΑ του 
περί Εταιρειών Νόμου.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


