
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2011 

 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

66(Ι) του 1997 
74(I) 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(I) του 2008 

100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009 
 27(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Εργασιών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2011 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών Εργασιών 
Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2011. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

  
  

 

130(Ι) του 2010. 

«διαχειριστής εργασιών καλυμμένων αξιογράφων» έχει 
την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί 
Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010∙ 

  
  «ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων» 

έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί 
Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010∙ 

  
  «κάλυμμα» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 

του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010∙». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζi), της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

  
  «(ζii) οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου∙ ή».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (11) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  «(12) Στην περίπτωση τράπεζας που είναι ίδρυμα με 

υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων, οι διατάξεις του παρόντος 
Άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένου των διατάξεων του άρθρου 76 
του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
33Α του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 33Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α)  Με την αντικατάσταση της φράσης «33Λ και 33Ν» (δεύτερη 

γραμμή) με τη φράση «33Λ, 33Ν και 33Ξ»∙ 
   
  (β)  με την αντικατάσταση στην υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού του 

σημείου της τελείας (έκτη γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   
    «Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση τράπεζας που 

είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων - 
    
   (α)  οι όροι «περιουσία της εταιρείας», «ιδιοκτησία της 

εταιρείας», «ενεργητικό της εταιρείας» και 
«επιχείρηση της εταιρείας» που απαντώνται στις 
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με 
την εκκαθάριση εταιρείας, διαβάζονται, σε ό,τι 
αφορά την εκκαθάριση τέτοιου ιδρύματος, ως να 
μην περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και τις 
συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε κάλυμμα 

    
 Κεφ. 113 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 
70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
87(Ι) του 2008 
91(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 

(β)  το άρθρο 216 του περί Εταιρειών Νόμου δεν 
επιφέρει ακυρότητα της εισαγωγής στοιχείων 
ενεργητικού και συμβάσεων σε κάλυμμα, εφόσον η 
εισαγωγή αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Καλυμμένων Αξιογράφων 
Νόμου 
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60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 

 53(Ι) του 2011. 
    
    (γ)  οι διατάξεις του άρθρου 40(3) του περί 

Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου εφαρμόζονται 
χωρίς να επηρεάζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
33Κ του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 33Κ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και 
του εδαφίου (7) του άρθρου 33 και της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 
33Α» (πρώτη έως τρίτη γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των 
διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 33(7) και 33Α(ιβ) 
του παρόντος Νόμου και, όταν τράπεζα είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις 
καλυμμένων αξιογράφων, του άρθρου 40(4) του περί Καλυμμένων 
Αξιογράφων Νόμου». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
33Ξ. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 33Ν, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 

 
«Διάλυση 
τράπεζας που 
είναι ίδρυμα με 
υποχρεώσεις 
καλυμμένων 
αξιογράφων. 

33Ξ. Για σκοπούς των διατάξεων του περί Εταιρειών 
Νόμου που προβλέπουν για τη διάλυση εταιρείας μετά 
την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεών της, τράπεζα που 
είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων δε 
διαλύεται, παρά το ότι εκκαθαρίστηκαν πλήρως οι 
υποθέσεις της, προτού η Κεντρική Τράπεζα τερματίσει το 
διορισμό διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του περί 
Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου και γνωστοποιήσει την 
απόφαση αυτού του τερματισμού σύμφωνα με το εδάφιο 
(2) του ίδιου άρθρου.». 
 

 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.052.140-2011 
 
 
ΤΙ/ΜΑΤ 
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