
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 149(Ι)/2019 
Αρ. 4735,  5.12.2019                               

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 149(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2019 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

66(I) 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  
80(Ι) του 2008  

100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009  

27(Ι) του 2011   
104(Ι) του 2011 
107(Ι) του 2012  

14(Ι) του 2013  
87(I) του 2013  

102(I) του 2013 
141(Ι) του 2013  

5(Ι) του 2015  
26(Ι) του 2015    
35(Ι) του 2015  
71(Ι) του 2015  
93(Ι) του 2015  

109(Ι) του 2015 
152(Ι) του 2015 
168(Ι) του 2015  

21(Ι) του 2016  
5(Ι) του 2017  

38(Ι) του 2017  
169(Ι) του 2017  

28(Ι) του 2018  
89(Ι) του 2018 

153(Ι) του 2018 
80(Ι)  του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροπο-
ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2019. 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή του όρου «μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ» και του 
ορισμού αυτούˑ 

   
  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων 

ΑΡΤΕΜΙΣ» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
   “«μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ» σημαίνει το σύστημα ή μηχανισμό 

ανταλλαγής δεδομένων, που ανήκει στην και τυγχάνει επεξεργασίας από την ΑΡΤΕΜΙΣ 
Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ., στον οποίο συμμετέχουν όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου”. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28Δ 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
«Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων»ˑ 

   
  (β) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «, εξαιρουμένων των ΣΠΙ και του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης,» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και της φράσης «και 
όλα τα ΣΠΙ που έχουν συσταθεί δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ο 
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης υποχρεούνται να συμμετέχουν και να παρέχουν 
δεδομένα στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ» (τέταρτη έως έβδομη 
γραμμή)ˑ 

   
  (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «στους μηχανισμούς ανταλλαγής 

δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «στο 
μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ»ˑ 

   
  (δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτούˑ 

   
  (ε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «στους μηχανισμούς ανταλλαγής 

δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «στο μηχανισμό 
ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ»ˑ 

   
  (στ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αυτού, της φράσης «το 

διασυνδεδεμένο σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων του εδαφίου (3)» (πρώτη 
και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ»ˑ 

   
  (ζ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25(Ι) του 2018. 

 «(β) Η  Κεντρική Τράπεζα, αφού συμφωνήσει με τους λόγους και το 
σκοπό της αιτούμενης διαβίβασης και αφού καθορίσει τα 
δεδομένα τα οποία δυνατό να διαβιβασθούν από το μηχανισμό 
ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, προβαίνει σε όλες τις 
ενέργειες που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2016/679 και τις διατάξεις του περί της Προστασίας των 
Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμου, σε σχέση με έκδοση σχετικής άδειας 

λειτουργίας, όπου αυτό ισχύει.» και 
   
  (η) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης «τους μηχανισμούς ανταλλαγής 

δεδομένων» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «το μηχανισμό ανταλλαγής 
δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28Ε 
του βασικού 
νόμου.  

4. Το άρθρο 28Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, 
της φράσης «τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) Λτδ. και την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά 
Συστήματα Πληροφοριών Λτδ. ως διαχειριστές των μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και 
ΑΡΤΕΜΙΣ, αντίστοιχα,» (πρώτη έως τέταρτη γραμμή) με τη φράση «την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά 
Συστήματα Πληροφοριών Λτδ., ως διαχειριστή του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ,». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (7) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   «(δ) τις υποχρεώσεις του διαχειριστή του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ». 
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