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86(Ι) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

138(Ι) του 2002 
166(Ι) του 2003 
34(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως 2013. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 12 αυτού, με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από το Διοικητή, τον 

Υποδιοικητή, δύο εκτελεστικούς συμβούλους και πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους.» 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) του άρθρου 13 

αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο και επιφυλάξεις: 

«(6)  Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των εκτελεστικών συμβούλων και η 

αντιμισθία των μη εκτελεστικών συμβούλων καθορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο με το διορισμό τους για ολόκληρη την πενταετή θητεία τους: 

            Νοείται ότι, οι όροι υπηρεσίας των συμβούλων περιλαμβανομένων και των 

εκτελεστικών συμβούλων, δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία του Διοικητή που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ευρωπαϊκών Τραπεζών 

και από τη Συνθήκη και το Καταστατικό: 

  

             Νοείται περαιτέρω ότι, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των 

εκτελεστικών συμβούλων και των μη εκτελεστικών συμβούλων δε δύναται να 

μεταβληθούν δυσμενώς μετά το διορισμό αυτών, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με 

την Τράπεζα.».  

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 15Α. 

 4.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 15 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

«Αδειοδότηση 

Τραπεζών. 

           «15
Α
. Οι αποφάσεις για την αδειοδότηση τραπεζών καθώς και για την άσκηση 

τραπεζικών εργασιών λαμβάνονται από το Διοικητή με τη σύμφωνη γνώμη του 

Συμβουλίου.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)  Με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, τη λέξης «έξι» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «δώδεκα»˙  



(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «τέσσερα» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «πέντε». 

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου  17Α. 

 

«Καθήκοντα 
εκτελεστικών 
συμβούλων. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 17 αυτού, 

του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«17Α.(1)  Το Συμβούλιο αναθέτει στους εκτελεστικούς συμβούλους ειδικά καθήκοντα 

για να υποβοηθούν το Διοικητή στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο των εργασιών της 

Τράπεζας, εκτός των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Τραπεζών. 

(2)  Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντά τους επί πλήρους βάσεως και  

απασχόλησης και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. 

(3)  Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι δε δύνανται να αναλάβουν στη Δημοκρατία 

οποιαδήποτε θέση ή να αποκτήσουν συμφέρον σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που 

ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και που βρίσκεται κάτω από 

την εποπτεία της Τράπεζας ή να δεχθούν οποιαδήποτε αντιμισθία από αυτούς, για δύο 

έτη μετά τον τερματισμό του διορισμού τους.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης 

«τέσσερα» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη του σημείου του κόμματος  αμέσως 

μετά τη λέξη «Υποδιοικητή» και της φράσης «τους δύο εκτελεστικούς συμβούλους και 

δύο»
.
 

(β) με την προσθήκη στην τέταρτη γραμμή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «Διοικητή» της φράσης «και με τη σύμφωνη γνώμη του 

Διοικητικού Συμβουλίου»˙  

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «τρία» (δεύτερη γραμμή) 

με τη λέξη «τέσσερα». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 60Α. 

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 60 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 «Επιτροπή 

Ελέγχου. 

60
Α
. Καθιδρύεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία 

μέλη του Συμβουλίου, οριζόμενα από το Συμβούλιο, τα οποία δεν 

έχουν εκτελεστική ιδιότητα, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της 

εφαρμογής κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της 

διενέργειας εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και την υποβολή 

σχετικής έκθεσης προς το Συμβούλιο για έγκριση: 

        Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η 

επιτροπή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή.». 

 

  


