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Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε 
Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 160(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2021 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος.  
110(Ι) του 2021. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς 
Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Έκδοσης Κυβερνητικών 
Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και 
Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμο του 2021 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Έκδοσης Κυβερνητικών 
Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και 
Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμοι του 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: C91I, 
20.03.2020,  
σ.1· 
C34,  
01.02.2021,  
σ.6. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης 
«την 31η Δεκεμβρίου 2021» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «την παύση της εφαρμογής της 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19”, ως αυτή τροποποιήθηκε και όχι μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2022». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «38(Ι) του 2014 
34(Ι) του 2015 

143(I) του 2019. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, το 
Γενικό Λογιστήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του 
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού 
της φράσης «προσφύγει στην Επιτροπή Παρακολούθησης» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση  
«ενημερώσει την Επιτροπή Ενημέρωσης». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού του 
σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται ότι, για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες και οι πολιτικές του κάθε 
πιστωτικού ιδρύματος.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 «(2) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την εξάντληση 
του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 3. 

   

   (3) Σε περίπτωση που, κατόπιν της πρόσκλησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υπάρξει 
ενδιαφέρον από πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων πέραν του 
συνολικού ποσού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, εφαρμόζονται κριτήρια 
κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, ως αυτά καθορίζονται σε Διάταγμα.». 



 

  
 

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου  
με τη διαγραφή 
του άρθρου 10. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 10. 
 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

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

  

  (α)   Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 

   

         «Επιτροπή Ενημέρωσης»∙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

   

    «(1) Συστήνεται Επιτροπή Ενημέρωσης με αποκλειστικό σκοπό την εκ των υστέρων 
παρακολούθηση και ενημέρωση του Υπουργού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων:    

   

    Νοείται ότι, η Επιτροπή Ενημέρωσης δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης 
πιστωτικού κινδύνου και χορήγησης  δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις.»∙  

   

  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

   

         «(2) Η Επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών ή εκπρόσωπό του και το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό 
του, καθώς και από το Γενικό Ελεγκτή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος συμμετέχει ως 
παρατηρητής.»· 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, καθώς και στην επιφύλαξη που ακολουθεί, 
της λέξης «διμηνία» με τη λέξη «τριμηνία», αντίστοιχα∙ και 

   

  (ε)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της λέξης «τριμηνία» (πρώτη γραμμή) με τη 
λέξη «τετραμηνία».  

 


