ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜ ΟΥ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθε ίς πε ρί Κε ντρικής Τραπέζης της Κόπρου Νόμος του 1963,.
το κε ίμε νον του όποιου ακολουθε ί, ε κδίδε ται υπό τοΰ Προέδρου κ α ι του 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 48 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει τοΰ "Αρθρου 118 τοΰ Συντάγματος θα ίδρυθή Προοίμιον.
'Εκδοτική Τράπεζα της Δημοκρατίας, ό δε Πρόεδρος καΐ ό 'Αντιπρό
εδρος διορίζουσιν από κοινοϋ τον Διοικητήν και Ύποδιοικητήν της
'Εκδοτικής Τραπέζης τής Δημοκρατίας*
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αϊ αρμοδιότητες τής Εκδοτικής Τραπέζης ήσκοϋντο
υπό τοΰ Γενικού ΛογιστοΟ ενεργούντος δυνάμει τοΰ περί Νομίσματος Κεφ. 197.
Νόμου ώς αναπληρωτού τοΰ 'Εφόρου έπι τοΰ Νομίσματος*
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ό Πρόεδρος καΐ ό 'Αντιπρόεδρος τής Δημοκρατίας,
κατ'έφαρμογήν τής πρώτης παραγράφου τοΰ "Αρθρου 118 τοΰ Συν
τάγματος, διά των διοικητικών αυτών πράξεων, δημοσιευθεισών εν
τη ύπ'άρ. 1568 Γνωστοποιήσει τής επισήμου εφημερίδος τής Δημο
κρατίας τής 20ής Δεκεμβρίου 1962, προέβησαν είς τον διορισμόν τοΰ
Διοικητού καΐ Ύποδιοικητου τής 'Εκδοτικής Τραπέζης τής Δημοκρατίας·
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται νΰν σκόπιμον δπως ή 'Εκδοτική Τράπεζα
τής Δημοκρατίας μετατραπή είς Κεντρικήν Τράπεζαν ώς προβλέπεται
εν "Αρθρω 121 τοΰ Συντάγματος:
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό πε ρί Κε ντρικής Συνοπτικός
Τραπέζης τής Κύπρου Νόμος τοΰ 1963.
τίτλος.
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Μέρος Ι.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ.
■Ερμηνεία.

Kef. 198.

2.—(Ι) °Εν τ ω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοϋ
κειμένου—
«Διοικητής» σημαίνει τον Διοικητήν της Τραπέζης·
«έξουσιοδοτημένον» σημαίνει έξουσιοδοτημένον ΰπό Κανονισμών
εκδιδομένων ύπό της Τραπέζης δυνάμει του παρόντος Νόμου 
«Γραμμάτιον τοϋ Δημοσίου» σημαίνει Κυπριακόν Γραμμάίιον τοϋ
Δημοσίου εκδοθέν δυνάμει τ ω ν διατάξεων τοϋ περί Κυπριακών
Γραμματίων τοϋ Δημοσίου Νόμου*
«λίρα» σημαίνει την Κυπριακή ν Λίραν ώ ς προβλέπεται εν άρθρω 20·
«Συμβούλιον» σημαίνει το συγκροτούμενον δυνάμει τοϋ παρόντος
Νόμου Διοικητικόν Συμβούλιον
«Σύμβουλος» σημαίνει μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, τοϋ
Διοικητού και Ύποδιοικητοϋ εξαιρουμένων
«Σύνταγμα» σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας·
«Τράπεζα» σημαίνει τήν Ίδρυομένην δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου
Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύπρου 
«Υποδιοικητής» σημαίνει τον Ύποδιοικητήν τής Τραπέζης·
« Υ π ο υ ρ γ ό ς » σημαίνει τόν Ύ π ο υ ρ γ ό ν ΟΙκονομικών.
(2) 'Εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοϋ κειμένου, οί εν τω παρόντι
Νόμω μή άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτηνται τήν έννοιαν ήν τό
Σύνταγμα αντιστοίχως άπέδωκεν είς τους δρους τούτους.

Μέρος II.—ΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
"Ιδρυσις
και σύστασις.

3. Δια τοϋ παρόντος ιδρύεται Τράπεζα καλούμενη «Κεντρική Τράπεζα
τής Κύπρου» ήτις συνιστά νομικόν πρόσωπον έχον συνεχή διαδοχήν
καΐ κοινήν σφραγίδα, ώς καΐ έξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως
περιουσιακών στοιχείων, συνάψεως συμβάσεων, ικανότητα τοϋ παρί
στασθαι έπι δικαστηρίω ώς ενάγων ή εναγόμενος ΰπό τήν έταιρικήν
αυτής έπωνυμίαν, ώς και τής διενεργείας οιασδήποτε πράξεως διά
τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου.

Σκοπός της
Τραπέζης.

4. Κύριος σκοπός τής Τραπέζης, ύφ' ου ή Τράπεζα κατευθύνεται
εν πάση αυτής ενεργεία, είναι να δημιουργήση συνθήκας νομισματικής
σταθερότητος καΐ πιστωτικάς συνθήκας, καΐ συνθήκας άφορώσας εις
τό ϊσοζύγιον πληρωμών συντελούσας εις τήν άρμονικήν άνάπτυξιν
τής οικονομίας τής Δημοκρατίας.

Κεντρικά
Γραφεία,
ύποκαταστή 
ματα καΐ άντι
προσωπεΐαι.

5.—(Ι) Τά Κεντρικά Γραφεία τής Τραπέζης κείνται εν Λευκωσία.
(2) Ή Τράπεζα δύναται νά ίδρύη καΐ κλείη υποκαταστήματα έν τη
Δημοκρατία.
(3) Ή Τράπεζα δύναται νά διορίζη και άνακαλή τόν διορισμόν πρα
κτόρων ή ανταποκριτών έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΰ.

Λειτουργίαι
της
Τραπέζης.

6.—(Ι) Ή Τράπεζα θά ένασκή πάσαν λειτουργίαν άναγκαίαν διά
τήν έπίτευξιν τοϋ κυρίου αυτής σκοποϋ τοϋ προνοουμένου έν άρθρω 4,
και διά τήν ρύθμισιν και ελεγχον τοϋ νομισματικού και τραπεζικού
συστήματος τής Δημοκρατίας, λαμβανομένων δε δεόντως ύπ' όψιν τών
έν τη Δημοκρατία κρατουσών οικονομικών συνθηκών, ή Τράπεζα θά
ένασκή τοιαύτας ετέρας λειτουργίας ώς αί συνήθως ενασκούμενοι ΰπό
Κεντρικών Τραπεζών.
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(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος των εν έδαφίω (Ι) διαλαμβα
νομένων διατάξεων, ή Τράπεζα κέκτηται έξουσίαν δπως :
(α) ρυθμίζη την προσφοράν χρήματος καΐ πίστεως·
(β) διοική και διαχειρίζηται τα διεθνή αποθέματα τής Δημοκρατίας*
(γ) έποπτεύη τάς εν τή Δημοκρατία Τράπεζας, επιφυλασσομένων
τών διατάξεων παντός ετέρου εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου άφο
ρώντος εις τάς Τράπεζας·
(δ) ενεργή ως τραπεζίτης και οικονομικός πράκτωρ τής Κυβερνή
σεως τής Δημοκρατίας.
Μέρος III.—ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
7.—(Ι) Συνιστάται Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης συγκείμενον Διοικητικόν
εκ τοϋ Διοικητού, του Υποδιοικητοϋ και πέντε ετέρων Συμβούλων Συ μ βουλιον ·
διοριζομένων συμφώνως τω παρόντι Νόμω.
(2) 'Επίτροπος τοΰ Υπουργού (εν τοις εφεξής καλούμενος «Υπουρ
γικός Επίτροπος») υποδεικνυόμενος ύπ' αυτού κέκτηται το δικαίωμα
δπως προτείνη θέματα ϊνα περιληφθώσιν εν τή ημερησία διατάξει, και
δπως παρίσταται είς πάσαν συνεδρίαν τοΰ Συμβουλίου δικαιούμενος
να συμμετέχη είς τάς συζητήσεις και νά έκφράζη τάς επί. τούτω απόψεις
/
αύτοϋ, στερούμενος δμως τοϋ προς ψήφον δικαιώματος.
/
/
8.—(Ι) Τηρούμενης τής παραγράφου Ι τοϋ "Αρθρου 118 τοΰ Συν Διοικητής
τάγματος, ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής διορίζονται ύπό τοΰ Προ Kod /Ϋιτο"
'c

■> »λ

'β

Λ

,

'

'

εδρου και Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας.
(2) Ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής δέον δπως είναι πολϊται τής
Δημοκρατίας, καΐ πρόσωπα κατάλληλα και αποδεδειγμένης οίκονο '
μικής πείρας.
(3) Διαφυλαττομένων τών διατάξεων τής παραγράφου 4 τοϋ "Αρθρου
118 τοϋ Συντάγματος, ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής διορίζονται
δια περίοδον μή ΰπερβαίνουσαν τά πέντε ετη, καθοριζομένην εν τω
εγγράφω τοΰ διορισμού αυτών οΰτοι δύνανται νά έπαναδιορισθώσιν
διά περαιτέρω περιόδους, εκάστη τών οποίων δεν δύναται νά^ ύπερ
βαίνη τά πέντε ετη, καθοριζόμενος εν τω εγγράφω τοϋ επαναδιορισμού

διοιητής.

' '

αυτών.
(4) Ή αντιμισθία και οί λοιποί δροι υπηρεσίας τοΰ Διοικητού και τοΰ
Ύποδιοικητοϋ αναφέρονται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγμα
τος, εν τω εγγράφω τοΰ διορισμοΰ αυτών :
Νοείται δτι οί τοιούτοι δροι υπηρεσίας θά περιλαμβάνωσι, τηρου
μένων τών διατάξεων τής παραγράφου 5 τοΰ "Αρθρου 118 τοϋ Συν
τάγματος, πρόνοιαν περί καταβολής έπαρκοΰς αποζημιώσεως είς τον
Διοικητήν, ή τον Υποδιοικητήν ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, εις αμφό
τερους, εν περιπτώσει τερματισμού τοΰ διορισμού αυτών προ τής λήξεως
τοΰ χρόνου τής θητείας των.
9.—(Ι) Οί Σύμβουλοι διορίζονται ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, Σύμβουλοι.
είναι δε πολϊται τής Δημοκρατίας αποδεδειγμένης πείρας περί το έμπό
ριον, τά οικονομικά, τήν βιομηχανίαν ή γεωργίαν, οΐτινες δεν στερούνται
τής ικανότητος προς διορισμόν δυνάμει τοϋ άρθρου 10.
(2) "Εκαστος Σύμβουλος διορίζεται διά περίοδον πέντε ετών, δύναται
δε νά έπαναδιορισθή διά περαιτέρω περιόδους εκ πέντε ετών εκάστης :
Νοείται δτι εκ τών πρώτων πέντε Συμβούλων ό είς διορίζεται διά
περίοδον ενός έτους, οί δε λοιποί τέσσαρες διά περίοδον δύο, τριών,
τεσσάρων και πέντε ετών αντιστοίχως. Αί αντίστοιχοι περίοδοι διο
ρισμού τών πρώτων πέντε Συμβούλων καθορίζονται (έκτος εάν ούτοι
ήθελον συμφωνήσει άλλως πως) διά κλήρου.
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(3) Όσάκις πρόσωπον τι παύη να είναι Σύμβουλος προ της λήξεως
τοΰ χρόνου της θητείας αύτοϋ, το Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει
ώς Σύμβουλον δια την μη έκπνεύσασαν περίοδον της τοιαύτης θητείας,
πολίτην της Δημοκρατίας έχοντα τα εν έδαφίω (Ι) προβλεπόμενα προ
σόντα.
Άνικανότης.

10. Ουδείς δύναται να διορισθή ώς μέλος του Συμβουλίου εφ'
δσον—
(α) είναι υπουργός, η μέλος της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ή
Κοινοτικής Συνελεύσεως :
(β) είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου,, τοϋ Δημάρχου περιλαμ
βανομένου*
(γ) είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ή των δυνάμεων ασφα
λείας τής Δημοκρατίας·
(δ) κατέχει δημοσίαν ή δημοτικήν θέσιν, ή ενεργεί ώς αναπλη
ρωτής εν τοιαύτη θέσει, ή ε'ις περίπτωσιν μέλους τής Τουρκικής
Κοινότητος είναι θρησκευτικός λειτουργός :
Νοείται δτι ή δυνάμει τής παρούσης παραγράφου άνικανότης δεν
αναφέρεται εις πρόσωπον όπερ—
(i) κατέχει συμβουλευτική ν τίνα θέσιν εις επιτροπή ν ή συμβούλιον
είς δ ή Δημοκρατία ένεπιστεύθη τήν ασκησιν δημοσίων καθη
κόντων, ή δπερ είναι μέλος τοιαύτης επιτροπής ή συμβουλίου*
(ii) κατέχει θέσιν καθηγητού παρά τινι Πανεπιστημίου, ή έτέρω
ίδρύματι ανωτέρας εκπαιδεύσεως εν τη Δημοκρατία*
(iii) εκτελεί χρέη αντιπροσώπου τής Δημοκρατίας παρά τινι διεθνεΐ
νομισματικώ, ή οΐκονομικώ όργανισμώ τοϋ οποίου ή Δημο
κρατία είναι μέλος*
(iv) κατέχον δημοσίαν τινά θέσιν, πρόκειται νά είναι ό Διοικητής
ή ό 'Υποδιοικητής.
Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου «δημοσία θέσις»
σημαίνει πασαν έπι κέρδει θέσιν εν τη υπηρεσία τής Δημοκρα
τίας ή Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως εφ' δσον αί άπολαβαί
αυτής υπόκεινται είς τον έλεγχον είτε τής Δημοκρατίας είτε
Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως, περιλαμβάνει δέ πάσαν θέσιν
είς οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή όργα
νισμόν κοινής ωφελείας.
(ε) έκηρύχθη δικαστικώς ή άλλως πως εν πτωχεύσει δυνάμει
τού εκάστοτε εν ίσχύϊ εν τη Δημοκρατία νόμου, εφ" δσον δέν
έχώρησεν ή άποκατάστασις αύτοϋ, ή τελεί υπό αναγκαστική ν
διαχείρισιν, ή ευρίσκεται εϊς συμβιβασμόν μετά τών πιστωτών
του
ΐστJ είναι δικαστικώς άπηγορευμένον λόγω φρενοβλαβίας, ή δπερ
άλλως πως έκηρύχθη δυνάμει τοϋ εκάστοτε εν Ίσχύϊ εν τη
Δημοκρατία νόμου ώς μειωμένου νοητικού*
(ζ) είναι σύμβουλος, αξιωματούχος, ή υπάλληλος ετέρας Τραπέζης
ή οίκονομικοΰ ιδρύματος, ή κέκτηται ώς μέτοχος συμφέρον
δυνάμει τοΰ οποίου ελέγχεται ύπ' αύτοϋ οιαδήποτε έτερα
Τράπεζα ή οϊκονομικόν 'ίδρυμα λειτουργούν εν τη Δημοκρατία.

Χηρεύουσαι
θέσεις.

II.—(Ι) Ή θέσις μέλους τοϋ Συμβουλίου χηρεύει—
(α) έπι τω θανάτω αύτοϋ*
(β) επί τη εγγράφω παραιτήσει αύτοϋ*
(γ) άμα ώς τό μέλος καταστή φυσικώς ή διανοητικώς άνίκανον
προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτοϋ*
(δ) άμα τη καταδίκη αύτοϋ δι' αδίκημα έμπεριέχον άτιμίαν ή ήθικήν
κατάπτωσιν
(ε) εάν άνευ τής προς τοϋτο συναινέσεως τοΰ Συμβουλίου άπου
σιάση τριών συναπτών τακτικών συνεδριών τοϋ Συμβουλίου*
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(στ) αμα ώς έπισυμβή οιονδήποτε τών έν άρθρω 10 αναφερομένων
γεγονότων, ή επί τη άπωλεία της ιθαγενείας της Δημοκρατίας*
(ζ) εις την περίπτωσιν τοϋ Διοικητού ή τοϋ ΎποδιοικητοΟ, αμα
ως έπισυμβή οιονδήποτε των εν τοις δροις υπηρεσίας αυτών
προνόου μένων γεγονότων.
12.—(Ι) Ό Διοικητής, ή εν περιπτώσει προσωρινής αύτοϋ απουσίας Συνεδρίαι
ή πρόσκαιρου κωλύματος, ό Υποδιοικητής ή εν περιπτώσει προσωρινής Συμβουλίου.
απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος αμφοτέρων, ό Υπουργικός 'Επί
τροπος συγκαλεί το Συμβούλιον είς συνεδρίαν δι* ειδοποιήσεως απο
στελλόμενης εις άπαντα τα μέλη αύτοϋ ώς και εις τον Υπουργικόν
Έπίτροπον.
Ai τοιαύται συνεδρίαι συγκαλούνται οσάκις το έπιβάλλη ή διεξαγωγή
τών εργασιών, οπωσδήποτε δε άπαξ τουλάχιστον του μηνός.
(2) Το Συμβούλιον συγκαλείται ωσαύτως είς συνεδρίαν τη εγγράφω
αιτήσει υποβαλλομένη επί τούτω είτε υπό του Υπουργού είτε ύπό
δύο Συμβούλων, εν ή καθορίζονται τα θέματα δι' ατινα ζητείται ή σύγ
κλησις συνεδρίας.
(3) Ό Διοικητής, ή έν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου
κωλύματος αύτοϋ, ό Υποδιοικητής, προεδρεύει τών συνεδριών τοϋ
Συμβουλίου, εάν δε αμφότεροι άπουσιάζωσι συνεδρίας τινός, τά
παρόντα είς τήν συνεδρίαν μέλη τοϋ Συμβουλίου έκλέγουσι μεταξύ
αυτών τον προεδρεύοντα της τοιαύτης συνεδρίας.
(4) Τέσσαρα μέλη τοϋ Συμβουλίου συνιστώσιν άπαρτίαν εϊς πασαν
συνεδρίαν, αϊ δέ αποφάσεις λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας τών
παρόντων μελών. Έν περιπτώσει Ισοψηφίας ό προεδρεύων της συνε
δρίας κέκτηται δευτέραν ψήφον.
(5) Ουδέν τών μελών τοϋ Συμβουλίου δύναται να λαμβάνη, εφ' δσον
ήθελεν άποφασισθή δτι κέκτηται προσωπικόν συμφέρον επί τίνος υπό
συζήτησιν θέματος, περαιτέρω μέρος εϊς τήν συζήτησιν οιουδήποτε
τοιούτου θέματος ή να ψηφίζη έπι τούτου.
(6) Ό Υπουργικός 'Επίτροπος δύναται δι* ειδοποιήσεως αύτοϋ
επιδιδόμενης κατά τον καθωρισμένον τρόπον νά άναστείλη τήν ένέργειαν
της τοιαύτης αποφάσεως επί πέντε ημέρας, εάν εχη τήν γνώμην δτι ή
άπόφασις είναι ασυμβίβαστος προς τους σκοπούς καΐ διατάξεις τοϋ
παρόντος Νόμου, ή δτι πιθανόν αντίκειται προς το δημόσιον συμφέρον.
Έν τοιαύτη περιπτώσει έάν εντός της προμνησθείσης περιόδου ό Υπουρ
γός δέν δώση εγγράφως ετέρας οδηγίας, ή άπόφασις είναι έγκυρος :
Νοείται δτι το Συμβούλιον δύναται εντός οκτώ ήμερων άπό της
κοινοποιήσεως της αποφάσεως τοϋ Υπουργού νά έκκαλέση τήν τοι
αύτην άπόφασιν ενώπιον τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, ούτινος ή επί
τούτω άπόφασις είναι τελεσίδικος.
(7) Τά πρακτικά εκάστης συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου τηροΰνται έν
τώ καθοριζομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου τύπω, αί τυπικαί δμως αποφάσεις
αύτοϋ καταγράφονται έπι λέξει. Έκτος έάν άλλως όρίση το Συμβούλιον
τά πρακτικά τών συνεδριών αύτοϋ είναι εμπιστευτικά.
(8) Ουδεμία πράξις ή ενέργεια τοϋ Συμβουλίου δύναται νά θεωρηθή
ώς ανίσχυρος λόγω οιασδήποτε χηρευούσης θέσεως έν τω Συμβουλίω.
13.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος και τοϋ πα Άρμοδιό
ρόντος Νόμου, το Συμβούλιον είναι ύπεύθυνον διά τήν πολιτικήν τητες
Συ ουλίου
της Τραπέζης και τήν γενικήν έποπτείαν τής διαχειρίσεως αυτής, διά
^
·
τους σκοπούς δέ τούτους θά ένασκή πάσας τάς προς τοΰτο αναγκαίας
ή παρεμπίπτουσας εξουσίας και καθήκοντα.
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(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (Ι) τόΣυμβούλιον
κέκτηται έξουσίαν ό π ω ς —
(α) καθορίζη και έφαρμόζη την γενικήν πολιτικήν της Τραπέζης,
συμφώνως π ρ ο ς τους σκοπούς της Τραπέζης, λαμβάνον
δεόντως υ π ' όψιν οιασδήποτε υποδείξεις τοϋ Ύ π ο υ ρ γ ο ϋ άφοϋ
ούτος ζήτηση προηγουμένως την γνώμην τοϋ Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ
Συμβουλίου, οσάκις τοϋτο εΐναι ά ν α γ κ α ΐ ο ν
(β) τηρουμένων τών διατάξεων των εκάστοτε έν ϊσχύϊ νόμων,
εκδίδει τη συστάσει τοϋ Διοικητού κανονισμούς διέποντας
την έσωτερικήν όργάνωσιν της Τραπέζης, καθορίζοντας, τη
έγκρίσει τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, τους όρους υπηρεσίας
απάντων τ ώ ν αξιωματούχων και υπαλλήλων της Τραπέζης,
καΐ ρυθμίζοντας τάς εξουσίας και καθήκοντα αυτών ώ ς και την
επί τών αξιωματούχων και υπαλλήλων τούτων άσκησιν τοϋ
πειθαρχικού έλεγχου.
Κανονισμοί.

| 4 . Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου το Συμβούλιον
δύναται να έκδώση Κανονισμούς ρυθμίζοντας την ένάσκησιν τ ώ ν
λειτουργιών της Τραπέζης, την ιδίαν αύτοΰ διαδικασίαν, και γενικώς
την καλήν όργάνωσιν καΐ λειτουργίαν της Τραπέζης.

•Αρμόδιο
^ε£
_

|5.—(|) Ό Διοικητής είναι το άνώτατον έκτελεστικόν όργανον της
Τραπέζης, εφαρμόζει τήν πολιτικήν της Τραπέζης και έχει τήν διεύθυνσιν
και έλεγχον τών εργασιών αυτής, άναφορικώς δε προς τήν διεξαγωγήν
τ ώ ν εργασιών της Τραπέζης έχει αρμοδιότητα ενεργείας εϊς άπαντα
τά ζητήματα ατινα δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτοΰ
γενομένων Κανονισμών δεν υπάγονται ειδικώς εις τήν αρμοδιότητα
τοϋ Συμβουλίου.

(2) "Ανευ έπηρεασμοϋ τής γενικότητος τοϋ εδαφίου (Ι), ό Διοικητής
διορίζει, θέτει είς διαθεσιμότητα ή απολύει απαντάς τους αξιωματούχους
ή υπαλλήλους τής Τραπέζης πλην εκείνων δι' ους γίνεται ειδική
πρόνοια έν τώ παρόντι Νόμω, τηρουμένων τών εκάστοτε έν ϊσχύϊ
νόμων καΐ συμφώνως προς Κανονισμούς γενομένους δυνάμει τοϋ
παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τους αξιωματούχους και υπαλ
λήλους τής Τραπέζης.
(3) Ό Διοικητής έν τη ενασκήσει οιασδήποτε τών λειτουργιών
αύτοϋ δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) δέον όπως ενεργή συμφώνως προς
γνωμοδότησιν "Επιτροπής επί τούτω συνιστώμενης, συγκειμένης εξ
έαυτοϋ ώς Προέδρου, τοϋ Ύποδιοικητοϋ, ενός Συμβούλου έπι τούτω
διοριζομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου, τοϋ Υπουργικού 'Επιτρόπου και
ενός ετέρου προσώπου επί τούτω διοριζομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου*
ή θητεία τοϋ προσώπου τούτου εϊναι διετής εκτός εάν παυθή προηγου
μένως ύπό του Διοικητού.
(4) Ό Διοικητής είναι ό κύριος εκπρόσωπος τής Τραπέζης και έν
τη Ιδιότητι ταύτη έχει έξουσίαν όπως—
(α) έκπροσωπή τήν Τράπεζαν εις πάσαν σχέσιν αυτής μεθ' ετέρων
προσώπων, περιλαμβανομένης και τής Κυβερνήσεως·
(β) έκπροσωπή τήν Τράπεζαν, προσωπικώς ή διά δικηγόρου,
εις πάσαν νομικήν διαδικασίαν εις ην ή Τράπεζα είναι διάδικος·
(γ) υπογραφή συμβάσεις συναπτόμενος ύπό τής Τραπέζης
ώς και τάς ετησίας εκθέσεις, τους Ισολογισμούς, τάς αναλύσεις
τοϋ λογαριασμού κερδών και ζημιών, τήν άλληλογραφίαν
και τά λοιπά έγγραφα τής Τραπέζης.
(δ) άναθέτη τήν άσκησιν οιωνδήποτε τών έν παραγράφοις (α), (β)
καΐ (γ) τοϋ παρόντος εδαφίου προβλεπομένων εξουσιών είς
ετέρους αξιωματούχους τής Τραπέζης ύπό Ιδίαν αύτοϋ
εύθύνην.
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(5) Ό Διοικητής οφείλει να τηρή το Συμβούλιον και τον Ύττουργικόν
Έπίτροττον ενήμερους εφ' απάντων των τρεχόντων ζητημάτων ατινα
χρήζουν της προσοχής τοϋ Συμβουλίου, να παρέχη δε εις το Συμβούλιον
καΐ εις τον Ύπουργικόν Έπίτροπον, εφ' δσον τοϋτο είναι πρακτικώς
δυνατόν, τοιαύτα στοιχεία και γνωμοδοτήσεις ατινα θα διευκολύνουν
το Συμβούλιον ε'ις τήν λήψιν αποφάσεων και εις τον καθορισμόν τής
πολιτικής. Ό Διοικητής προσέτι υποβάλλει ε'ις το, Συμβούλιον προς
έγκρισιν σχέδια μέτρων ή αποφάσεων ατινα κατά τήν κρίσιν αύτοϋ
είναι αναγκαία δια τήν πραγματοποίησιν των σκοπών καΐ τής πολιτικής
τής Τραπέζης.
(6) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να άναθέτη οιασδήποτε τών
εξουσιών αύτοϋ εις τον Διοικητήν υπό τοιούτους δρους και δια τοιαύτας
περιόδους, ώς το Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.
(7) Ό Υποδιοικητής βοηθεΐ τον Διοικητήν εν τή ασκήσει τών αρμο
διοτήτων αύτοϋ, και εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος
τοϋ Διοικητού, ασκεί πάσας τάς εξουσίας καΐ εκτελεί άπαντα τα καθή
κοντα και υπηρεσίας τοϋ Διοικητού ώς προβλέπεται υπό τοϋ Συντάγ
ματος ή τοϋ παρόντος Νόμου.
16.—(Ι) Τηρούμενης τής εν παραγράφω (δ) τοϋ άρθρου 10 διαλαμβα
νομένης επιφυλάξεως, ό Διοικητής καΐ Υποδιοικητής όφείλουσιν δπως
διαρκούσης τής θητείας αυτών άφιερώσιν όλόκληρον τον χρόνον αυτών
είς τήν ύπηρεσίαν τής Τραπέζης, καΐ δπως μή άσχολώνται είς οιανδή
ποτε έτέραν έργασίαν, έμπόριον ή έπιχείρησιν.
(2) Δι' εν έτος μετά τον τερματισμόν τοϋ διορισμού αυτών ό Διοι
κητής και ό Υποδιοικητής δεν δύνανται άνευ τής εγκρίσεως τοϋ Υπουρ
γικού Συμβουλίου νά άναλάβωσιν εν τή Δημοκρατία οιανδήποτε θέσιν,
ή νά άττοδεχθώσιν συμφέρον τι εν οΐωδήποτε τραπεζικώ ή οϊκονομικώ
ίδρύματι, ή νά δεχθώσιν οιανδήποτε άντιμισθίαν εξ αυτών.
17.—(Ι) Διά τήν άσκησιν τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου λει
τουργιών τής Τραπέζης διορίζονται, ώς προνοείται εν τω παρόντι
Νόμω, ol εκάστοτε αναγκαίοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι.

Πλήρης ώπα
σχόλησις
του Διοικητού
και Ύπο
διοικητοΰ
έν τη
υπηρεσία
της
Τραπέζης.

" Αξιωμα
τούχοι καΐ
υπάλληλοι.

(2) "Ο διορισμός παντός αξιωματούχου ή υπαλλήλου τής Τραπέζης
γίνεται έναντι αντιμισθίας και ύπό ετέρους δρους προβλεπόμενους
εις Κανονισμούς ή δρους υπηρεσίας γενομένους έπι τούτω δυνάμει
τοϋ παρόντος Νόμου.
(3) Τηρουμένων οιωνδήποτε Κανονισμών γενομένων έπι τούτω
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, ουδείς δύναται νά κατέχη οιανδήποτε
θέσιν είς τήν Τράπεζαν εάν συγχρόνως—
(α) κατέχη οιανδήποτε θέσιν είς έτέραν τράπεζαν ή οΐκονομικόν
ίδρυμα λειτουργοϋν εν τή Δημοκρατία·
(β) κέκτηται οιονδήποτε οΐκονομικόν συμφέρον ε'ις τοιαύτη ν
τράπεζαν ή οΐκονομικόν ίδρυμα εάν δεν γνωστοποίηση τοϋτο
καΐ λάβη τήν αδειαν τοϋ Συμβουλίου :
Νοείται δτι τό Συμβούλιον οφείλει νά άρνηθή νά παράσχη τήν χορή
γησιν τοιαύτης αδείας εάν τό συμφέρον δπερ ούτος κέκτηται είναι
φύσεως τοιαύτης έξασφαλιζούσης έλεγχον.
(4) "Εκαστος Σύμβουλος, αξιωματούχος ή υπάλληλος τής Τραπέζης
έχει ύποχρέωσιν προς τήρησιν τοϋ απορρήτου, διά τους σκοπούς 6έ
τοϋ Ποινικοϋ Κωδικός θεωρείται ώς ανήκων εϊς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν
αϊ δε διατάξεις τοϋ περί Προστασίας Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου
εφαρμόζονται έπ* αυτών ώς εάν ούτοι ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι.

Κεφ. 154.
Κεφ. 313.
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(5) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου καΐ των έν
έκαστη περιπτώσει καθοριζομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου δρων υπηρε
σίας, δύνανται να προσληφθώσι τοιαύτα πρόσωπα δια την άσκησιν
τοιούτων ειδικών λειτουργιών ως αί εκάστοτε καθοριζόμενοι εις τήν
σύμβασιν εργασίας.
"Ορκος
Συμβούλων,
κ.λ.π.
Πρώτον
Παράρτημα.

18. Πάς δστις αναλαμβάνει τα καθήκοντα τού Διοικητού, Ύποδιοι
κητοϋ, Συμβούλου, αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Τραπέζης οφείλει
δπως, πρίν ή άναλάβη ταύτα, ύπογράψη και δώση τον έν τω Πρώτω
Παραρτήματι διαλαμβανόμενον δρκον.

'Αντιμισθία
Συμβούλων,
κ.λ.π.

19.—(Ι) Ή αντιμισθία τών Συμβούλων καθορίζεται ύπό τοΰ Υπουργι
κού Συμβουλίου.
(2) Διά τους σκοπούς τών άρθρων 17 καΐ 19 ό δρος «αντιμισθία»
περιλαμβάνει μισθόν, ημερομίσθια, αμοιβή ν, επίδομα ώς καΐ τάς πάσης
φύσεως ετέρας πληρωμάς.
Μέρος IV.—ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑ.

Νομισματική
μονάς.

20.—(Ι) Νομισματική μονάς της Δημοκρατίας εΐναι ή Κυπριακή Λίρα.
(2) Ή νομισματική μονάς διαιρείται εϊς πολλαπλά κλάσματα καθοριζό
μενα ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου :
Νοείται δτι μέχρι της λήψεως της τοιαύτης αποφάσεως συμφώνως
τω παρόντι έδαφίω, αϊ ήδη ϊσχύουσαι υποδιαιρέσεις της λίρας κατά τήν
ήμέραν της ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου θά θεωρώνται
ώς υποδιαιρέσεις καθορισθεΐσαι δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου.

' Ι σοτιμία
Κυπριακές
λίρας.

ΑΙ χρηματικοί
συναλλατναί
τεκμαίρονται
γενόμεναι
είς Κυπρια
κός λίρας.

21. Τό βάρος της νομισματικής μονάδος εις χρυσόν ή ή αξία της έν
σχέσει προς ξένα νομίσματα, καθορίζεται ή μεταβάλλεται υπό τοΰ
Υπουργικού Συμβουλίου μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν της Τρα
πέζης.
22.—(Ι) "Απασαι αί χρηματικά! συναλλαγαι αΐτινες διενεργούνται έν
τη" Δημοκρατία τεκμαίρονται ώς εκπεφρασμένοι εις Κυπριακάς λίρας
έκτος έάν, τηρουμένων τών διατάξεων τών εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμων,
άλλως συμφωνηθή μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών.
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμων, απασαι
αί χρηματικοί συναλλαγαΐ αϊτινες διενεργούνται έν τη Δημοκρατία δια
κανονίζονται ε'ις Κυπριακάς λίρας, έκτος έάν άλλως προβλέπηται εν
τινι δημοσίω έσωτερικώ ή διεθνή νομοθετικώ μέτρω ή έκτος έάν άλλως
συμφωνηθή μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών.

"Εκδοσις
τραπεζο
γραμματίων
καΐ
νομισμάτων.

23. Ή Τράπεζα κέκτηται άποκλειστικόν δικαίωμα εκδόσεως τραπε
ζογραμματίων και νομισμάτων εϊς τήν Κύπρον.

Ά ξ ι α καΐ
τύπος
τραπεζο
γραμματίων
και
νομισμάτων.

24.—(Ι) Ή αξία, αί έπιγραφαί, ό τύπος, ή ϋλη και τά λοιπά χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα τών τραπεζογραμματίων και τών νομισμάτων καθο
ρίζονται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος, ύπό τής Τραπέζης
κατόπιν εγκρίσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου.
(2) Ή Τράπεζα δημοσιεύει έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας
τάς αξίας και τά λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών τραπεζο
γραμματίων και νομισμάτων άτινα ή Τράπεζα σκοπεύει νά έκδώση
δυνάμει τοΰ άρθρου 23.
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25.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων των εδαφίων (2) καΐ (3) τραπεζο
γραμμάτια και νομίσματα εκδιδόμενα υπό της Τραπέζης εΐναι το νομίμως
κυκλοφορούν χρήμα καΐ γίνονται αποδεκτά άνευ περιορισμού ως
προς το ποσόν, εν τω διακανονισμώ απάντων τών χρεών, δημοσίων τε
καΐ "ιδιωτικών.
(2) Χαρτονομίσματα άτινα έξεδόθησαν ή άτινα λογίζονται εκδοθέντα
ύπό του Εφόρου επί του Νομίσματος δυνάμει του άρθρου 11 ή του
άρθρου 24 του περί Νομίσματος Νόμου, καί νομίσματα νομίμως κυκλο
φορούντα εν τη Δημοκρατία δυνάμει τών άρθρων 2 και 9 του ώς άνω
Νόμου, θά παραμείνωσι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα, μέχρις ου
άποσυρθώσι τής κυκλοφορίας συμφώνως τω έδαφίω (3).
(3) Ή Τράπεζα δύναται διά γνωστοποιήσεως αυτής δημοσιευομένης
έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας νά κηρύξη δτι ώρισμέναι
εκδόσεις ή άξίαι τραπεζογραμματίων ή νομισμάτων έπαυσαν νά είναι
νομίμως κυκλοφορούν χρήμα άφ' ώρισμένης ημερομηνίας. Διά τής άνω
γνωστοποιήσεως δέον δπως καθορίζηται εύλογος τις προθεσμία έν ή
τά τοιαύτα τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα θά άνταλλάσσωνται εις την
Τράπεζαν δι'ετέρων άτινα κατά τον τρέχοντα χρόνον είναι εγκυρον
νομίμως κυκλοφορούν χρήμα.

Νομίμως
κυκλοφορούν
χρήμα,τά
οπό της
Τραπέζης
εκδιδόμενα
τραπεζο
γραμμάτια
καΐ
νομίσματα.
Κεφ. 197.

26. Ή Τράπεζα εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω
έφημερίδι τής Δημοκρατίας, έν οΐς προβλέπονται οί δροι ΰφ* οΟς κατε
στραμμένα, παραποιημένα ή άλλως πως ελαττωματικά τραπεζογραμμάτια
ή νομίσματα δύνανται νά άλλαγώσιν έν τη Τραπέζη.

Κανονισμοί
άφορωντες
είς κατε
στραμμένα
τραπεζο
γραμμάτια
καΐ
νομίσματα.

27.—(Ι) Ή Τράπεζα διατηρεί έν τω ένεργητικώ αυτής απόθεμα
χρυσού, αλλοδαπού ενεργητικού συγκειμένου εξ εξωτερικού συναλ
λάγματος, ή έκ τών προβλεπομένων έν έδαφίω (2) εξωτερικών χρεω

'Αποθέματα
έναντι
τραπεζο
γραμματίων,
κ.λ.π.

γράφων.
(2) Τό Συμβούλιον δύναται εκάστοτε—
(α) νά καθορίζη τό έξωτερικόν συνάλλαγμα δπερ δύναται νά άπο
τελέση μέρος τών έν έδαφίω (Ι) μνημονευομένων αποθεμάτων
(β) νά καθορίζη τάς ποικίλας κατηγορίας εξωτερικών χρεωγράφων
και πιστωτικών τίτλων ους ή Τράπεζα δύναται νά κατέχη
δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι).
28.—(Ι) Τό απόθεμα, ώς τούτο καθορίζεται έν άρθρω 27, δέον νά
είναι έν παντι χρόνω ίσον προς τριάκοντα τουλάχιστον έπ! τοις εκατόν
τής αξίας τοΰ ολικού ποσού τών έν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων
και νομισμάτων και τών υποχρεώσεων όψεως τής Τραπέζης.
(2) Έάν τό καθοριζόμενον έν άρθρω 27 απόθεμα ενδέχεται νά ύποστή
μείωσιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά θέση έν κινδύνω την κατάστασιν
τών αποθεμάτων τής Τραπέζης, ή Τράπεζα οφείλει νά ΰποβάλη προς
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τοΰ Υπουργού εκθεσιν περί τών αιτίων
άτινα δυνατόν νά όδηγήσωσιν είς την τοιαύτην μείωσιν τών αποθεμάτων
και νά προτείνη μέτρα άτινα κατά την κρίσιν αυτής πιθανόν νά θερα
πεύσωσι την κατάστασιν.

Ποσοστών
διεθνών
αποθεμάτων.

Μέρος V.—ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.
29.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά άγοράζη, πωλή ή νά δέχηται κατά Δοσοληψίαι
θέσεις παντός τύπου εξωτερικού συναλλάγματος. Ή Τράπεζα κατά την είςέξωτε
άγοράν ή πώλησιν εξωτερικού συναλλάγματος δύναται νά συναλλάττηται
ζ^^
τοις μετρητοίς ή έπ! προθεσμία.
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(2) Ή Τράπεζα δύναται να κράτη υπόλοιπα, ών ή αξία εκφράζεται
εϊς ξένον νόμισμα, παρά τραπέζαις τοϋ έξωτερικοϋ ή τους εν τη αλλο
δαπή αντιπροσώπους ή πράκτορας αυτών, δύναται δε νά επένδυση
κατά το δοκοΰν τά τοιαύτα υπόλοιπα εις αμέσως ρευστοποιήσιμα εξω
τερικά χρεώγραφα.
ΣυναλλαγαΙ
είς έξωτε
ρικόν
συνάλλαγμα.

30. Ή Τράπεζα δύναται νά διενεργή συναλλαγάς είς έξωτερικόν
συνάλλαγμα, μόνον μετά—
(α) τραπεζών έχουσών έξουσίαν του συναλλάττεσθαι εϊς έξωτερικόν
συνάλλαγμα, ή μετά προσώπων εχόντων έξουσίαν τοΰ συναλ
λάττεσθαι εις έξωτερικόν συνάλλαγμα, οΐτινες δέν είναι αδει
ούχοι τράπεζαι έν τη Δημοκρατία*
(β) μετά της Κυβερνήσεως ή οιωνδήποτε τών ιδρυμάτων αυτής
(γ) μετά ξένων κεντρικών τραπεζών, ξένων τραπεζών ή ξένων
οικονομικών ιδρυμάτων
(δ) μετά ξένων Κυβερνήσεων ή ιδρυμάτων αυτών
(ε) μετά διεθνών οικονομικών Ιδρυμάτων.

ΣυναλλαγαΙ
είς χρυσόν.

31. Ανεξαρτήτως παντός έν έτέρω εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμω διαλαμ
βανομένου, ή Τράπεζα δύναται νά είσάγη, έξάγη, άγοράζη, πωλή, κατέχη,
ή άλλως συναλλάττηται είς χρυσόν.

"Εξουσιοδο
τημένοι
αντιπρόσωποι,

32.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά διορίση εξουσιοδοτημένος τράπεζας
καΐ πράκτορας με έξουσίαν τοϋ συναλλάττεσθαι εις χρυσόν ή έξωτερικόν
συνάλλαγμα ή είς αμφότερα.

Κ.λ.ΤΓ.

(2) Ή Τράπεζα δύναται, συμφωνούντος τοϋ 'Υπουργού, νά έκδώση
Κανονισμούς αφορώντας εϊς τάς εις χρυσόν καΐ έξωτερικόν συνάλλαγμα
συναλλαγάς τών εξουσιοδοτημένων τραπεζών καΐ πρακτόρων ώς και
είς τά είς χρυσόν και έξωτερικόν συνάλλαγμα αποθέματα αυτών.
ΤιμαΙ είς ας
διενεργούνται
συναλλαγαΐ
είς ξένον
νόμισμα.

33.—(Ι) Ή Τράπεζα λαμβάνει τά προσήκοντα μέτρα ίνα διασφάλιση
δτι αί άνώταται και κατώτατοι τιμαί εις ας διενεργούνται αί συναλλαγαι
εις ξένα νομίσματα έν τη Δημοκρατία κείνται εντός τών ορίων ατινα
καθορίζονται υπό διεθνών συνθηκών εις ας ή Δημοκρατία είναι εν τών
συμβαλλομένων μερών ή ατινα είναι σύμφωνα προς τάς τοιαύτας
συνθήκας.
(2) Ή Τράπεζα προβαίνει άνά καιρούς είς δημοσίευσιν τών τιμών
αγοράς καΐ πωλήσεως είς ας ή Τράπεζα είναι διατεθειμένη νά συναλλαγή
είς τά έχοντα σημασίαν δια τάς διεθνείς οίκονομικάς σχέσεις της Δημο
κρατίας ξένα νομίσματα.

Νομοθεσία
έλεγχου
εξωτερικού
συναλλάγ
ματος.

34. Ή Τράπεζα, ώς αντιπρόσωπος τοΰ Υπουργείου ΟΙκονομικών,
είναι υπεύθυνος διά τήν έφαρμογήν της εκάστοτε έν ίσχύΐ έν τη Δημο
κρατία νομοθεσίας περί τον έλεγχον τοΰ εξωτερικού συναλλάγματος.

Κέρδη.*}
ζημίαι ανα
τιμήσεως
ή υποτιμή
σεως.

35. Κέρδη ή ζημίαι προκύπτουσαι έκ της ανατιμήσεως τοΰ είς χρυσόν
f) ξένα νομίσματα καθαρού ενεργητικού ή παθητικού της Τραπέζης
ώς αποτέλεσμα μεταβολής της εις το άρτιον αξίας της Κυπριακής
λίρας ή της νομισματικής μονάδος ετέρας χώρας, αποκλείονται τοΰ
υπολογισμού τών ετησίων κερδών και ζημιών της Τραπέζης και πι
στοΰνται, ή αναλόγως τής περιπτώσεως, χρεουνται, είς εκκρεμή λογα
ριασμόν, διενεργούνται δε διαβουλεύσεις μεταξύ τής Τραπέζης και
τοϋ 'Υπουργού περί τής αποπληρωμής ή τής χρησιμοποιήσεως τοΰ άνω
λογαριασμού.
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Μέρος VI.—ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.
36.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τόκου Νόμου ή παντός 'Επιτόκια.
ετέρου εν ϊσχύϊ νόμου άφορώντος είς τον τόκον, ή Τράπεζα:
Κεφ. 150.
(α) καθορίζει το έπιτόκιον εις δ ή Τράπεζα είναι διατεθειμένη να
άναπροεξοφλήση ή προεξόφληση αξιόγραφα πληροϋντα τάς
προς τοϋτο προϋποθέσεις·
(β) δύναται να παράσχη χορηγήσεις ή δάνεια είς τράπεζας και
έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα*
(γ) δύναται να καθορίση το άνώτατον καΐ κατώτατον έπιτόκιον,

ή αμφότερα, άτινα τράπεζαι και έτερα εξουσιοδοτημένα οικο
νομικά Ιδρύματα δύνανται νά χρεώνωσι επί διαφόρων κατη
γοριών δανείων και χορηγήσεων, ή επί ετέρων πιστωτικών
συναλλαγών ή νά καταβάλλωσιν επί τών διαφόρων κατηγοριών
καταθέσεων.
(2) Ή Τράπεζα δύναται νά καθορίση διάφορα επιτόκια διά διαφόρους
κατηγορίας συναλλαγών και καταθέσεων.
37.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται από καιρού είς καιρόν νά άπαιτή όπως "Υποχρέωσις
αί τράπεζαι καΐ έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα τηρώσι πρό(|διατήΡΐ
παρά τη Τραπέζη ύπόλοιπον ίσον κατ' άνώτατον δριον προς είκοσι ενεργητικού
επί τοις εκατόν τών εκ καταθέσεων υποχρεώσεων αύ/τών.
παράττΊ
Τραπέζι].
(2) Εις εξαιρετικός περιπτώσεις και ίνα προστατευθή ή εσωτερική
καΐ εξωτερική σταθερότης τοΰ νομίσματος, ή Τράπεζα δύναται, τη
έγκρίσει τοΰ Υπουργού, νά απαίτηση παρά τών τραπεζών και τών εξου
σιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων δπως τηρώσι παρά τη Τραπέζη
ύπόλοιπον ουχί μείζον τών δέκα έπί τοις εκατόν τών εκ καταθέσεων
υποχρεώσεων αυτών, πέραν τοΰ απαιτουμένου δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι)
τοιούτου.
(3) 'Εντός τών ανωτέρω ορίων ή Τράπεζα δύναται νά καθορίση
διάφορα ποσοστά έπί καταθέσεων όψεως, καταθέσεων ταμιευτηρίου
καΐ καταθέσεων έπί προθεσμία.
(4) Ή Τράπεζα δύναται νά έκδώση Κανονισμούς καθορίζοντας τάς
ποικίλας κατηγορίας καταθέσεων έναντι τών οποίων δέον δπως τηρήται
το άπαιτούμενον απόθεμα, ως καΐ τήν μέθοδον υπολογισμού τών
τοιούτων αποθεμάτων.
(5) Τοΰ καθορισμού ή της μεταβολής της υποχρεώσεως προς
τήρησιν κατωτάτου αποθέματος συμφώνως τω παρόντι άρθρω προη
γείται κατόπιν ειδοποιήσεως δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών προς τάς
οικείας τράπεζας και λοιπά οικονομικά ιδρύματα.
(6) Το κατώτατον ποσοστόν αποθέματος το καθοριζόμενον ύπό της
Τραπέζης συμφώνως τω παρόντι άρθρω, είναι όμοιόμορφον δι' άπάσας
τάς τράπεζας και τά λοιπά εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα της
αυτής κατηγορίας.
(7) 'Εάν τράπεζα τις ή έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν ίδρυμα δεν
συμμορφωθή προς τήν περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος ύπο
χρέωσιν, εκτός τών προβλεπομένων εν άρθρω 59 κυρώσεων, ή τράπεζα
ή το ίδρυμα δυνατόν νά υπόκειται είς τήν διενέργειαν τοιούτων προ
σθέτων καταθέσεων προς τήν Τράπεζαν, ώς ή Τράπεζα ήθελε διά Κανο
νισμών καθορίσει* ε'ις ην δε περίπτωσιν ή τοιαύτη τράπεζα ή το τοιούτον
έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν ίδρυμα εμμένει και δεν συμμορφοΰται
προς τήν περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος ύποχρέωσιν, ή
Τράπεζα δύναται, επιπροσθέτως τών ανωτέρω, νά απαγόρευση είς τήν
τοιαύτη ν τράπεζαν ή ε'ις το τοιούτον Ιδρυμα τήν άποδοχήν νέων κατα
θέσεων, τήν χορήγησιν νέων δανείων ή τήν παροχήν νέων χορηγήσεων.
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Καθορισμός
τρόπου
εργασίας
έτερων
τραπεζών.

38. Άναφορικώς προς τα δάνεια, χορηγήσεις, ή' επενδύσεις τών
τραπεζών και έτερων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, ή
Τράπεζα δύναται—
(α) να καθορίση τους σκοπούς δι' ους αί τοιαΰται πράξεις δύνανται
να διενεργηθώσιν, ή να μη διενεργηθώσιν
(β) νά καθορίση το άνώτατον δριον λήξεως ή, εις τήν περίπτωσιν
δανείων, χορηγήσεων ή πιστωτικών επιστολών, τον τύπον
και το ποσόν της απαιτουμένης ασφαλείας·
(γ) νά καθορίση δρια δι'οιανδήποτε κατηγορίαν δανείων, χορη
γήσεων και επενδύσεων, ή δια το όφειλόμενον όλικόν ποσόν.

'Εφαρμογή
των μέτρων,

39. "Απαντα τα γενικής εφαρμογής μέτρα, τα καθοριζόμενα ύπό τής
Τραπέζης δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους, θα δημοσιεύωνται και άνα
κοινοΟνται προσηκόντως όμοΰ μετά τών ημερομηνιών ενάρξεως τής
Ισχύος αυτών, κατά τρόπον καθοριζόμενον ύπό τής Τραπέζης, οί δε
δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους γενόμενοι Κανονισμοί θά δημοσιεύωνται
έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας.

κ.λ.ΤΙ.

Μέρος VII.—ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.
"Οροι
συναλλαγών
μεθ' έτερων
τραπεζών.

40. Ή Τράπεζα δύναται νά καθορίση τους δρους καΐ προϋποθέσεις
ύφ' ών διέπονται αΐ συναλλαγαΐ αυτής μετά τραπεζών και έτερων εξουσιο
δοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων.

Είδικαί
διατάξεις
άφορώσαι
εις τάς
συναλλαγάς.

41.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά διενεργή μετά τραπεζών και έτερων
εξουσιοδοτημένων οικονομικών Ιδρυμάτων συναλλαγάς έπαγομένας
τήν άναπροεξόφλησιν, προεξόφλησιν ή άγοράν συναλλαγματικών, γραμ
ματίων εις διαταγήν, καΐ έτερων πιστωτικών τίτλων ο'ίτινες φέρουσι
τήν ύπογραφήν δύο τουλάχιστον προσώπων καλής οίκονομικής καταστά
σεως, έν τών οποίων δέον νά είναι τράπεζα ή έξουσιοδοτημένον οίκονο
μικόν ίδρυμα, καΐ καθορίζουσιν ήμερομηνίαν λήξεως ούχι πέραν τών
ένενήκοντα ήμερων άπό τής άναπροεξοφλήσεως, προεξοφλήσεως, ή
αγοράς αυτών ύπό τής Τραπέζης, προκύπτουσι δε εκ συναλλαγών
προερχομένων έκ—
(α) τής εισαγωγής, εξαγωγής, αγοράς, και πωλήσεως αγαθών
και υπηρεσιών ή τής μεταφοράς αγαθών
(β) τής αποθηκεύσεως εμπορευσίμων αγαθών και προϊόντων, άτινα
εΐναι προσηκόντως ήσφάλισμένα και κατατεθειμένα ύπό συν
θήκας διασφαλιζούσας τήν συντήρησιν αυτών εις εγκεκριμένος
άποθήκας, ή εις ετέρους χώρους ο'ίτινες ήθελον τύχει τής εγκρί
σεως τής Τραπέζης*
()) βιομηχανικής παραγωγής.
(2) 'Εν περιπτώσει συναλλαγών προερχομένων έκ γεωργικής παρα
γωγής ή Τράπεζα δύναται, έάν εϋρη δτι τοϋτο είναι προς το συμφέρον
τής εθνικής οικονομίας, νά άναπροεξοφλήση ή προεξόφληση ή άγοράση
τους έν έδαφίω (Ι) αναφερομένους τίτλους με προθεσμίαν λήξεως ούχι
πέραν τών διακοσίων έβδομήκοντα ημερών άπό τής ημερομηνίας τής
άναπροεξοφλήσεως, προεξοφλήσεως ή αγοράς αυτών ύπό τής Τραπέζης.
Ή Τράπεζα δύναται νά απαίτηση δπως επί μέρους έγγραφα, ή έγγραφα
εφ' ών ή Τράπεζα έχει δικαίωμα κατοχής ή κυριότητος ώς αποτέλεσμα
συναλλαγής τίνος δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου, έξασφαλισθώσι
δι' ένεχυριάσεως, επιβαρύνσεως ή εκχωρήσεως τών παραγομένων
προϊόντων ή εσοδείας.
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42.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη χορηγήσεις ή δάνεια προς Χορηγήσεις
τράπεζας και εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα δια καθωρισμένας εις τράπεζας,
κ.λ.π.
περιόδους έναντι της ακολούθου ασφαλείας :
(α) των μνημονευομένων εν άρθρω 41 πιστωτικών τίτλων ή
(β) διαπραγματεύσιμων γραμματίων τοΰ Δημοσίου υπό τους εν
έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 50 προβλεπόμενους περιορισμούς·
(γ) κρατικά χρεώγραφαή χρεώγραφα ήγγυημένα υπό τοΰ Δημοσίου
προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν υπό τους εν έδαφίω (3)
τοΰ άρθρου 50 προβλεπόμενους περιορισμούς·
(δ) πρώτης τάξεως χρεώγραφα εκδοθέντα υπό νομικών προσώπων
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπό τους εν άρθρω 43 προβλε
πόμενους περιορισμούς.
(2) Ή περίοδος δι' ην ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη χορηγήσεις ή
δάνεια συμφώνως τω έδαφίω (Ι), δεν δύναται νά ύπερβαίνη την προ
θεσμίαν λήξεως των πιστωτικών τίτλων ή τών γραμματίων τοΰ Δημοσίου
ή τών ετέρων χρεωγράφων άτινα κρατούνται ύπό της Τραπέζης ώς επι
βοηθητική ασφάλεια, ή δε τοιαύτη περίοδος εν ουδεμία περιπτώσει
δύναται νά ύπερβαίνη τους εξ μήνας.
43. Ή Τράπεζα έπι τω τέλει προαγωγής τής κεφαλαιαγοράς και διά
σκοπούς νομισματικής πολιτικής δύναται νά άγοράζη καΐ πωλή
πρώτης τάξεως χρεώγραφα καθωρισμένης προθεσμίας και με καθωρι
σμένον έπιτόκιον, εκδοθέντα ύπό εγχωρίων νομικών προσώπων δημο
σίου ή Ιδιωτικού δικαίου, καΐ προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν :

Αγορά
χρεωγράφων,
κ.λ.π.

Νοείται δτι το όλικόν ποσόν τών τοιούτων χρεωγράφων, περιλαμβα
νομένων χρεωγράφων άτινα κρατούνται ύπό τής Τραπέζης ώς επιβο
ηθητική ασφάλεια συμφώνως τή παραγράφω (ό) τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ
άρθρου 42, εν ούδενι χρόνω θά ύπερβαίνη τά πέντε τοις εκατόν τοΰ
συνόλου τών υποχρεώσεων τής Τραπέζης, νοουμένου δτι αϊ τοιαϋται
υποχρεώσεις περιλαμβάνουσιν έν κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια καΐ
νομίσματα αλλά δεν περιλαμβάνουσι κυβερνητικούς ή ετέρους λογα
ριασμούς τοΰ Δημοσίου.
44.—(Ι) Ή Τράπεζα δέχεται χρήματα επί καταθέσει εκ μέρους
τραπεζών και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, δύναται δε
νά είσπράττη χρήματα διά λογαριασμόν αυτών.

'Αποδοχή
χρημάτων
έπι κατα
θέσει, κ.λ.π.

(2) Ή Τράπεζα δύναται νά καταβάλλη τόκον έπι οριζομένων κατα
θέσεων γενομένων ύπό τραπεζών ή εξουσιοδοτημένων οικονομικών
Ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων τών καταθέσεων τάς οποίας ή Τράπεζα
δυνατόν νά απαίτηση δυνάμει τοΰ άρθρου 37.
(3) Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη χορηγήσεις έπι άσφαλεία, ή νά πα
ρέχη δάνεια εϊς τράπεζας ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα διά
καθωρισμένας περιόδους και διά σκοπούς ους ή Τράπεζα ήθελε καθορίσει.
45. Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη ύπό δρους και προϋποθέσεις τάς
οποίας αϋτη ήθελεν ορίσει, ένδεδειγμένας υπηρεσίας εις τράπεζας και
εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα.

Ύπηρεσίαι
εις ετέρας
τράπεζας,
κ.λ.π.

Μέρος VIII.—ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
46.—(Ι) "Εκτός οσάκις ό Υπουργός άλλως ήθελεν ορίσει προς τό
δημόσιον συμφέρον άναφορικώς προς ώρισμένας οίκονομικάς συναλ
λαγάς, ή Τράπεζα ενεργεί ώς οικονομικός πράκτωρ καΐ τραπεζίτης
τής Κυβερνήσεως.

Ή Τράπεζα
ώςτραπεζί
^ς'κυβ^ρ
νήσεως.
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(2) Ή Τράπεζα δύναται ωσαύτως νά άσκή αρμοδιότητας οικονομικού
πράκτορος και τραπεζίτου δι' οιανδήποτε Κοινοτικήν Συνέλευσιν,
δι' οιονδήποτε δήμον ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου εν τη
Δημοκρατία, συμφώνως προς εϊδικάς διευθετήσεις γενομένας μεταξύ
της Τραπέζης και της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως, ή τοϋ οικείου
δήμου, ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καΐ εντός τών καθορι
σθέντων διά τών τοιούτων διευθετήσεων πλαισίων.
Καθήκοντα
Τραπέζης
ώς τραπε
ζίτου, κ.λ.π.
δυνάμει τοϋ
άρθρου 46.

47. Ή Τράπεζα εν τη Ίδιότητι αυτής ώς οικονομικού πράκτορος
καΐ τραπεζίτου της Κυβερνήσεως—
(α) εϊναι, τηρουμένων τών εν άρθρω 63 διατάξεων, ό επίσημος
θεματοφύλαξ τής Κυβερνήσεως, καΐ δέχεται καταθέσεις, καϊ
ενεργεί πληρωμάς διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως :
Νοείται δτι ή Τράπεζα δύναται, μετά προηγουμένην γνωμο
δότησιν τοϋ Ύπουργοϋ, νά έπιλέξη τράπεζας ή εξουσιοδοτη
μένα οικονομικά ιδρύματα, ϊνα ένεργώσιν εν ονόματι και διά
λογαριασμόν αυτής, ώς επίσημοι θεματοφύλακες τής Κυβερνή
σεως εις τόπους ένθα ή Τράπεζα δεν έχει υποκαταστήματα
(β) είναι ό διαχειριστής τών διαφόρων ταμείων τοϋ δημοσίου,
συμφώνως προς διευθετήσεις αϊτινες ήθελον γενή μεταξύ τής
Τραπέζης και τοϋ Ύπουργοϋ 
(γ), τηρουμένων τών διευθετήσεων τών γενομένων μεταξύ τής Τρα
πέζης καϊ τής Κυβερνήσεως, ή τών υπηρεσιών αυτής, ή τής
οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως, τοϋ οικείου δήμου ή νομικοϋ
προσώπου δημοσίου δικαίου, είναι ό διαχειριστής τοϋ δημοσίου
χρέους, περιλαμβανομένης τής εκδόσεως καϊ τής εξυπηρετή
σεως ομολογιών και ετέρων χρεωγράφων τής Κυβερνήσεως
καϊ ιδρυμάτων αυτής, Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως, δήμου ή
νομικοϋ προσώπου δημοσίου δικαίου εν τη Δημοκρατία
(δ) πληρώνει, διαβιβάζει, εισπράττει ή θέτει ύπό τήν νόμιμον αυτής
φύλαξιν χρήματα εν τη Δημοκρατία ή εν τη αλλοδαπή
(ε) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, ή θέτει ύπό τήν νόμιμον αυτής
φύλαξιν έπιταγάς, συναλλαγματικός καϊ χρεώγραφα 
(στ) εισπράττει πάν ποσόν, συγκείμενον εκ κεφαλαίου, ή τόκων,
δπερ ήθελε προκύψει εκ τής διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως
γενομένης πωλήσεως χρεωγράφων ή ετέρων περιουσιακών
στοιχείων, ή πάν τοιούτον ποσόν δπερ ήθελε περιέλθει εις τήν
Κυβέρνησιν ώς εκ τής κατοχής χρεωγράφων ή ετέρων περιου
σιακών στοιχείων
(ζ) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, ή λαμβάνει ύπό τήν φύλαξιν αυτής
χρυσόν, άργυρον καϊ έξωτερικόν συνάλλαγμα.

Ουδείς
τόκος κατα
βάλλεται
υπό της
Τραπέζης
και ουδεμία
πληρωμή
καταβάλλε
ται αύτη.

48.—(Ι) Ή Τράπεζα ούδένα τόκον καταβάλλει επί καταθέσεων
άτινας κρατεί συμφώνως τή παραγράφω (α) τοϋ άρθρου 47.
(2) Έκτος εάν άλλως συμφωνηθή, ή Τράπεζα οΰδεμίαν άμοιβήν
λαμβάνει διά τάς παρεχόμενος τή Κυβερνήσει υπηρεσίας.

Χορηγήσεις
προς τήν
Κυβέρνησιν.

49.—(Ι) Ή Τράπεζα διά νά αντιστάθμιση τάς μεταξύ εισπράξεων καϊ
πληρωμών τής Κυβερνήσεως υφιστάμενος διακυμάνσεις, δύναται νά
παρέχη είς τήν Κυβέρνησιν απ' ευθείας χορηγήσεις.
(2) Το ποσόν τών τοιούτων εν έκκρεμότητι χορηγήσεων εν ούδενΐ
χρόνω δύναται νά ύπερβαίνη τά δέκα επί τοις εκατόν τών προϋπολο
γισμένων τακτικών εσόδων τής Κυβερνήσεως, διά το ο'ικονομικόν
έτος καθ' δ πρόκειται νά διενεργηθή ή χορήγησις.
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(3) Αί τοιαϋται'άπ* ευθείας χορηγήσεις είναι άποπληρωτέαι ουχί
βραδύτερον τών τριών μηνών τών επομένων τοϋ τέλους του οικονομικού
έτους της Δημοκρατίας.
50.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται να άγόράζη διαπραγματεύσιμα γραμμάτια Γραμμάτια
τοϋ Δημοσίου έχοντα χρόνον λήξεως ουχί πέραν τών δώδεκα μηνών τ ο υ
Δημοσίου.
άπό της ημερομηνίας κτήσεως αυτών παρά της Τραπέζης.
(2) Έν ούδενι χρόνω το ποσόν τών τοιούτων γραμματίων τοϋ Δημο
σίου περιλαμβανομένων τών κρατουμένων ύπό της Τραπέζης ως επι
βοηθητική ασφάλεια συμφώνως τη παραγράφω (β) τοϋ εδαφίου (Ι)
τοϋ άρθρου 42, δύναται να ύπερβαίνη τα δέκα επί τοις εκατόν τών
προϋπολογισμένων τακτικών εσόδων της Κυβερνήσεως.
(3) Ή Τράπεζα δύναται να πωλή κ αϊ έπαναγοράζη κρατικά χρεώγραφα
ατινα, δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 64, ή Τράπεζα θά άναλάβη
εκ τοϋ Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος, δύναται δε νά πωλή
καΐ άγοράζη κρατικά χρεώγραφα, καΐ κρατικά ήγγυημένα χρεώγραφα,
ατινα προσεφέρθησαν δημοσίως προς πώλησιν :
Νοείται δτι το όλικόν ποσόν τών τοιούτων χρεωγράφων ατινα κατά
κυριότητα άνήκουσι τη Τραπέζη, έν ούδενΙ χρόνω δύναται νά ύπερβαίνη
το ποσόν τών κρατικών χρεωγράφων ατινα άνέλαβεν εκ τοϋ Ταμείου
Καλύμματος Χαρτονομίσματος δυνάμει τοϋ άρθρου 64 κατά ποσοστόν
μείζον τοϋ εξ επί τοις εκατόν τοϋ συνόλου τών υποχρεώσεων όψεως
της Τραπέζης.
51.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη συμβουλάς προς τήν Κυβέρ Συμβουλαΐ
νησιν και τόν 'Υπουργόν επί παντός ζητήματος δπερ κατά τήν γνώμην προς τήν Κυ
αύτής ενδέχεται νά έπηρεάση τήν έπίτευξιν τών σκοπών της Τραπέζης, 6εΡντισιν
ώς ούτοι καθορίζονται έν αρθρω 4.
(2) Ή Κυβέρνησις καΐ ό Υπουργός δύνανται νά ζητήσωσι παρά της
Τραπέζης δπως παράσχη αύτοΐς στοιχεία καΐ συμβουλάς επί ειδικών
μέτρων, συνθηκών ή συναλλαγών, ή έπι της έν γένει καταστάσεως
τοϋ χρήματος και τοϋ τραπεζικού συστήματος.
Μέρος IX.—ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
52.—(Ι) Το άρχικόν κεφάλαιον της Τραπέζης είναι εκατόν χιλιάδες Κεφάλαιον
λίραι, αΐτινες αναλαμβάνονται καΐ καταβάλλονται υπό της Κυβερνήσεως τίϊς
ρ α π ζης
έκ τοϋ Παγίου Ταμείου.
'
(2) Το κεφάλαιον τοΰτο δύναται νά αύξηθή, ή άλλως μεταβληθή, δι'
αποφάσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.
53. Το οίκονομικόν έτος της Τραπέζης άρχεται τήν πρώτην οίκονομικόν
Ιανουαρίου, καΐ λήγει τήν τριακοστήν πρώτην ήμέραν Δεκεμβρίου έτος της
έκαστου έτους.
Τραπέζης.
54.—(Ι) 'Εντός τριών μηνών άπό της λήξεως εκάστου οικονομικού Ίσολογι
£τους ή Τράπεζα καταρτίζει τόν Ίσολογισμόν καΐ τόν Λογαριασμόν σ ^ · κ λ π·
Κερδών καΐ Ζημιών.
(2) Ή Τράπεζα καθορίζει τό καθαρόν κέρδος δια το οίκονομικόν
Ζτος άφοΟ αφαίρεση έκ τών εκάστοτε μεικτών κερδών τά έξοδα
λειτουργίας αυτής, και τά άλλα έξοδα ή κρατήσεις αΐτινες αφαιρούν
ται συνήθως ύπό τών Κεντρικών Τραπεζών.
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Γενικόν
Άποθεμα
τικόν Κεφά
λαιον.

Ετησία
εκθεσις,
κ.λ.π.

"Ελεγχος.

Προϋπο
λογισμός
Τραπέζης.

55.—(Ι) Ή Τράπεζα θά εχη άποθεματικόν κεφάλαιον (εν τω παρόντι
Νόμω καλούμενον «Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον») δπερ σχημα
τίζεται συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ εδαφίου (2).
(2) Δεκαπέντε επί τοις εκατόν των καθαρών κερδών μεταφέρονται
εν έκάστω οίκονομικώ ετει εις το Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον
μέχρις ου τοΰτο έξισωθή προς πεντήκοντα επί τοις εκατόν τοϋ κεφα
λαίου. Μετέπειτα εις το Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον μεταφέ
ρονται δέκα επί τοις εκατόν τών καθαρών κερδών μέχρις ου τοΰτο
έξισωθή προς το κεφάλαιον.
(3) Το ύπόλοιπον καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμεϊον, αφ'ης δε
το Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον καταστή ίσον προς το κεφάλαιον,
όλόκληρον το ποσόν τών καθαρών κερδών καταβάλλεται εις το Πάγιον
Ταμεϊον, εκτός εάν το Ύπουργικόν Συμβούλιον, τη ε'ισηγήσει τοϋ
Συμβουλίου, άποφασίση την περαιτέρω αϋξησιν τοϋ Άποθεματικοΰ
Κεφαλαίου.
56.—(Ι) Το Συμβούλιον καταρτίζει καΐ δημοσιεύει έτησίαν εκθεσιν
επί τών καθ' εκαστον οίκονομικόν έτος πεπραγμένων της Τραπέζης,
εν ή περιλαμβάνονται ό 'Ισολογισμός και ό Λογαριασμός Κερδών και
Ζημιών της Τραπέζης.
(2) Ή Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει επί τω τέλει εκάστου μηνός
Κατάστασιν τοϋ ένεργητικοϋ και τοϋ παθητικοϋ της Τραπέζης ως ταϋτα
εΐχον κατά την τελευταίαν έργάσιμον ήμέραν τοϋ προηγουμένου μηνός.
57. Οί λογαριασμοί. της Τραπέζης ελέγχονται ύπό τοϋ Γενικοϋ
Έλεγκτοΰ δστις υποβάλλει τω Υπουργώ άντίγραφον της εκθέσεως
αύτοΰ.
58.—(Ι) Το Συμβούλιον εΐναι ύπεύθυνον διά την κατάρτισιν και
εγκρισιν τοϋ ετησίου προϋπολογισμού της Τραπέζης.
(2) Κατά την κατάρτισιν και εγκρισιν τοϋ προϋπολογισμού το Συμ
βούλιον δέον δπως συμβουλεύηται τον Ύπουργόν και συμμορφοϋται
προς τάς υποδείξεις αΰτοϋ.
Μέρος Χ.— ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Παράλειψις
συμμορφώ
σεως προς
την περί
τηρήσεως
κατωτάτου
αποθέματος
ΰποχρέωσιν.

"Απαλλαγή
από τοϋ
φόρου είσο
δήματος.

0

'Αδικη ματα.
59.—(Ι) Πάσα τράπεζα, ή πάν έξουσιοδοτημενον οίκονομικόν ίδρυμα
δπερ δεν συμμορφοϋται προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος
ύποχρέωσιν, δπερ επιβάλλεται ή τηρείται ΰπό της Τραπέζης δυνάμει
τοϋ άρθρου 37, διαπράττει αδίκημα, και εν περιπτώσει καταδίκης
υπόκειται ε'ις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα
λίρας δι' έκάστην ήμέραν καθ'ην εξακολουθεί το αδίκημα.
(2) Πάσα τράπεζα, ή πάν έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν 'ίδρυμα
δπερ δεν συμμορφοϋται προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 62 διαπράττει·
αδίκημα, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματική ν ποινήν
μή ύπερβαίνουσαν τάς εικοσιπέντε λίρας δι° έκάστην ήμέραν καθ' ην
εξακολουθεί το αδίκημα.
' Α π α λ λ α γ ή ά π ό τ η ς φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς και έ ξ α ί ρ ε σ ι ς
αφ' ώρισμένης
νομοθεσίας.
60. Ή Τράπεζα άπαλλάττεται—
(α) της καταβολής παντός φόρου επί τοϋ εισοδήματος αυτής δπερ
προκύπτει εκ κερδών πραγματοποιηθέντων ύπό της Τραπέζης*
(β) τΠζ καταβολής παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει
τοϋ εκάστοτε εν ϊσχύϊ, και εις τέλη χαρτοσήμου άφορώντος
Νόμου.

517
61.—(Ι) Αί διατάξεις τοϋ περί 'Εταιρειών Νόμου δεν έχουν ίσχύν Ό περί
έπι

της Τραπέζης.
r
'^
^ '^

' Εταιρειών
Νόμος δέν

(2) Ή Τράπεζα δεν τίθεται ύπό έκκαθάρισιν ειμή συμφώνως προς ισχύει.
νομοθεσίαν ψηφισθεΐσαν έπι τούτω, εν τοιαύτη δε περιπτώσει κατά τρόπον κεφ· ιι3.
προβλεπόμενον εν τη τοιαύτη νομοθεσία.
Γ ε ν ι κ ά ι και μ ε τ α β α τ ι κ ά ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς .
62.—(Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά απαίτηση όπως εκάστη τράπεζα, ή έτε
ρον έξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα άσκοΰν τάς εργασίας αύτοϋ
εν τη Δημοκρατία, παρέχη ε'ις αυτήν περιοδικώς ή άμα ως ζητηθώσι,
τάς πληροφορίας ατινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά τήν έκπλήρωσιν
τών λειτουργιών αϊτινες άνετέθησαν αύτη ύπό τοϋ παρόντος Νόμου.
(2) Ή Τράπεζα οφείλει νά λαμβάνη ύπ' όψιν το έμπιστευτικόν τών
σχέσεων Τραπεζών ή ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων
μετά τών πελατών των, και νά χρησιμοποιή τάς εκ Τραπεζών ή εξουσιο
δοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων λαμβανόμενος "πληροφορίας μόνον
διά τήν έκπλήρωσιν τών συνήθων λειτουργιών κεντρικής τίνος Τρα
πέζης.
63.—(Ι) Ή Τράπεζα και ό Υπουργός δύνανται νά προβούν εις καταλ
λήλους διευθετήσεις όπως μεταβιβασθώσι τη Τραπέζη αϊ εν παραγράφω
(α) τοΰ άρθρου 47 μνημονευόμενοι αρμοδιότητες θεματοφύλακος.
(2) Αί διευθετήσεις αύται δύνανται νά προνοούν περί τής ημερομηνίας
ενάρξεως τής ισχύος τής τοιαύτης μεταβιβάσεως.
(3) Ή Τράπεζα έχει το δικαίωμα επιλογής, συμφώνως τη παρα
γράφω (α) τοΰ άρθρου 47, επί μέρους τραπεζών ή υποκαταστημάτων
τραπεζών, ϊνα καταστώσι θεματοφύλακες κυβερνητικών κεφαλαίων
εϊς τόπους ένθα ή Τράπεζα δεν έχει υποκαταστήματα.

Πληροφορίαι
παρεχόμε
να ι ύπό
τραπεζών,
κ.λ.π.

64.—(Ι) Ή Τράπεζα αναλαμβάνει το ένεργητικόν και παθητικόν τοΰ
Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος όπερ έπι τούτω τίθεται ύπό
έκκαθάρισιν.
(2) Ή Τράπεζα αναλαμβάνει το ένεργητικόν καΐ παθητικόν τοΰ γνω
στού ώς «Ταμεΐον Αργύρου» ταμείου, όπερ επί τούτω τίθεται ύπό
έκκαθάρισιν.
(3) Ή Τράπεζα, το ταχύτερον δυνατόν άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος
τοΰ παρόντος Νόμου, αναλαμβάνει το κατεχόμενον ύπό τοΰ Εφόρου
Νομίσματος ποσόν απάντων τών μη εκδοθέντων χαρτονομισμάτων
και νομισμάτων, ώς έάν επρόκειτο περί τραπεζογραμματίων καΐ νομι
σμάτων τής Τραπέζης.

Άνάληψις
τοΰ Ταμείου
Καλύμματος
Χαρτονομί
σματος, κ.λ.π.
ύπό τής
Τραπέζης.

65. 'Ανεξαρτήτως οίασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης έν τω
εκάστοτε έν ϊσχύϊ περί Τραπεζικών'Αργιών Νόμω, ό'Υπουργός δύναται
νά κηρύξη διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι
τής Δημοκρατίας ώρισμένας ημέρας ώς ειδικές Τραπεζικός αργίας,
έφ° όσον κρίνει ότι τοϋτο εΐναι προς το δημόσιον συμφέρον.

ΕΊδικαΙ
Τραπεζικοί
άργίαι.
Κεφ. 123.

66.—(Ι) Ό περί Νομίσματος Νόμος θά άναγιγνώσκηται, έρμηνεύηται
και έφαρμόζηται υποκείμενος εϊς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου
καΐ τάς έν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκτιθεμένας τροποποιήσεις.

Τροποποι
ήσεις
Κεφ. 197.
Δεύτερον
Παράρτημα.

(2) Έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου, ή έκ τής ημερομη
νίας τοϋ συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής, οιαδήποτε αναφορά
γενομένη έν νόμω ή διοικητική πράξει εϊς «λίραν» ή «στερλίναν» ή οιαν
δήποτε ύποδιαίρεσιν αυτών, θά έρμηνεύηται ώς αναφορά εϊς κυπριακήν
λίραν ή ύποδιαίρεσιν αυτής ώς προνοείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου.

Διακανονι
σμός διά τήν
μεταδίβα
σιν τών έν
άρθρω 47
μνημονευο
μένων αρμο
διοτήτων
θεματοφύλα
κος, κ.λ.π.
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ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
("Αρθρον 18.)
"Ορκος

Πίστεως

και

'Απορρήτου.

'Εγώ,

ορκίζομαι δτι θα εκτελώ πιστώς, ε'ιλικρινώς και με δλας μου τάς δυνάμεις
τα καθήκοντα τοϋ Διοικητού (Ύποδιοικητοΰ,.Συμβούλου, αξιωματούχου
ή υπαλλήλου, αναλόγως της περιπτώσεως) της Κεντρικής Τραπέζης
της Κύπρου τά όποια αναφέρονται ε'ις τάς αρμοδιότητας της θέσεως
μου εις την Τράπεζαν.
'Επίσης ορκίζομαι, δτι δεν θα μεταδίδω και δεν θά επιτρέπω εϊς
οιονδήποτε πρόσωπον δπερ δεν δικαιούται κατά νόμον νά γνωρίζη
οιανδήποτε πληροφορίαν σχετικήν με τάς εργασίας της Τραπέζης,
οϋτε θά επιτρέπω εις οιονδήποτε πρόσωπον νά λαμβάνη γνώσιν τοϋ
περιεχομένου τών βιβλίων ή εγγράφων τών ανηκόντων ή ευρισκομένων
ε'ις την κατοχήν της Τραπέζης, τών σχετικών με τάς εργασίας της
Τραπέζης.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
("Αρθρον 66.)
Τροποποίησις

τοϋ περί Νομίσματος
( Κ ε φ . 197).

Νόμου

Ι. Τά άρθρα 10 εως 15 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) και τά
άρθρα 20 εως 24 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) διά τοϋ παρόντος
καταργούνται.
2. Τά άρθρα 16 εως 19 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) αναριθμούνται
ως άρθρα 11 'έως 14, αντιστοίχως, και θά άναγιγνώσκωνται, έρμη
νεύωνται καΐ έφαρμόζωνται υπό τάς ακολούθους τροποποιήσεις :
(α) αί λέξεις «ή τραπεζογραμμάτιον» έντίθενται μετά την λέξιν
«χαρτονόμισμα» οσάκις αϋτη απαντάται*
(β) αί λέξεις «ή ό Διοικητής καΐ/ή ό θησαυροφύλαξ της Κεντρικής
Τραπέζης» έντίθενται μετά την λέξιν «"Εφορος» οσάκις ή
τοιαύτη λέξις απαντάται.
3. Αμέσως προ τοϋ άρθρου 11 (ώς τοϋτο έπανηριθμήθη) έντίθεται
τό ακόλουθον άρθρον :

«Ερμηνεία.

10. Διά τους σκοπούς τών άρθρων Ι ί εως 14 ό δρος
«τραπεζογραμμάτιον» σημαίνει τραπεζογραμμάτιον εκδοθέν
ύπό της Τραπέζης δυνάμει τών διατάξεων τοϋ περί Κεντρικής
Τραπέζης της Κύπρου Νόμου τοϋ 1963.».

Έτυπώθη έν τω ΤυτιογραψεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

