
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014  Ν. 66(Ι)/2014 

66(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 

 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  

C 41, 

14.2.2012,  

σ. 1. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 

22ας Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την μακροπροληπτική 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (ΕΣΣΚ/2011/3)», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

138(I) του 2002 

166(I) του 2003 

  34(Ι) του 2007 

86(Ι) του 2013 

103(Ι) του 2013. 

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

Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως 2014. 

  

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:  

   

 
 

 

 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 331, 

15.12.2010,  

σ. 1. 

«“Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου” 

σημαίνει το Συμβούλιο που έχει ιδρυθεί διά της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 

μακροπροληπτική επίβλεψη του 

χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
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Συστημικού Κινδύνου»· 

   

  “κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία 

υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, και 

προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο 

υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, 

ως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 

   

  “συστημικός κίνδυνος” σημαίνει τον κίνδυνο 

αποδιοργάνωσης του χρηματοοικονομικού 

συστήματος με εν δυνάμει σοβαρές αρνητικές 

συνέπειες για την εσωτερική αγορά και την 

πραγματική οικονομία· 

   

  “τρίτη χώρα” σημαίνει κράτος άλλο από κράτος 

μέλος· 

   

  “χρηματοοικονομικό ίδρυμα” σημαίνει οποιοδήποτε 

πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοοικονομικό όμιλο 

ετερογενών δραστηριοτήτων, ίδρυμα πληρωμών, 

ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστική 

επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, 

ασφαλιστικό μεσολαβητή, ίδρυμα επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών, επιχείρηση παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών ή οργανισμό συλλογικών 

επενδύσεων ή άλλο ίδρυμα, επιχείρηση ή οντότητα 

με κύρια δραστηριότητα παρόμοιου χαρακτήρα 

που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια 

λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή 

που λειτουργεί στη Δημοκρατία·  
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  “χρηματοοικονομικό σύστημα” σημαίνει όλα τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τις αγορές, τα 

προϊόντα και τις υποδομές των  αγορών.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α)  Με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου 

(δ) αυτού, με άνω τελεία. και 

(β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

  

 «(ε) η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού 

συστήματος, με απώτερο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση 

της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

Μέρους VIIIΑ. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 47, του ακόλουθου νέου Μέρους: 

   

 «ΜΕΡΟΣ VIIΙΑ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

   

 Μακροπροληπτική 

Αρχή. 

47Α.-(1) Απώτερος στόχος της μακροπροληπτικής 

επίβλεψης του χρηματοοικονομικού συστήματος 

είναι η  συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας 

του χρηματοοικονομικού συστήματος ως συνόλου, 

μεταξύ άλλων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και μειώνοντας 

τη συσσώρευση των συστημικών κινδύνων, 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διαρκή 

συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην 

οικονομική ανάπτυξη. για την άσκηση της 

μακροπροληπτικής επίβλεψης του 
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χρηματοοικονομικού συστήματος, η Τράπεζα -  

    

   (α) αναγνωρίζει, παρακολουθεί και 

αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν 

τη χρηματοοικονομική σταθερότητα∙ και 

    

   (β)  εφαρμόζει πολιτικές για αποτροπή ή 

περιορισμό των εν λόγω κινδύνων 

προς επίτευξη του απώτερου στόχου 

της. 

   

       (2)  Η Τράπεζα ασκεί μακροπροληπτική 

πολιτική είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατ’ 

εφαρμογή συστάσεων του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου είτε κατ’ 

εφαρμογή συστάσεων ή αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων 

αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

   

       (3) Η Τράπεζα, κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στην 

παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, 

συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία 

των οποίων οι ενέργειες επηρεάζουν σημαντικά τη 

χρηματοοικονομική σταθερότητα, χωρίς 

επηρεασμό των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους 

που προβλέπονται σε οικείους νόμους. 

   

       (4) Η Τράπεζα δύναται να αναθέτει ή και να 

αναπτύσσει, σε συνεργασία ή σε συντονισμό με 

άλλες αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία, τις 

μεθόδους επιτήρησης για την αναγνώριση των 
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χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και δομών που 

είναι συστημικά σημαντικές για τη Δημοκρατία, και 

να καθορίζει ή να προβαίνει σε συστάσεις όσον 

αφορά την οριοθέτηση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων για το χρηματοοικονομικό σύστημα.  

   

       (5)  Η Τράπεζα, κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στην 

παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, 

συνεργάζεται και ανταλλάσσει οποιαδήποτε 

στοιχεία και πληροφορίες με αρμόδιες αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, 

και, όταν απαιτείται, με άλλες αρμόδιες αρχές στη 

Δημοκρατία και σε κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροπροληπτικών 

αρχών άλλων κρατών μελών ή με αρμόδιες αρχές 

τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας την 

εμπιστευτικότητά τους. 

   

       (6) Η Τράπεζα δύναται να αναπτύσσει και να 

εφαρμόζει κατάλληλα εργαλεία για την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στην 

παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 είτε 

με δική της πρωτοβουλία, είτε κατ’ εφαρμογή 

συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Συστημικού Κινδύνου, είτε κατ’ εφαρμογή 

συστάσεων ή αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων αρμόδιων αρχών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

   

       (7) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5Α 

και των κανόνων που εκάστοτε ισχύουν στο 
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών, η  Τράπεζα δύναται να εκδίδει ειδικές 

ή γενικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές προς 

τις συνιστώσες του χρηματοοικονομικού 

συστήματος ως σύνολο ή ανά ομάδα ή ανά 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα, επιχείρηση ή 

οντότητα, τις οποίες δημοσιεύει όπως η ίδια η 

Τράπεζα ήθελε κρίνει αναγκαίο. 

   

       (8) Η Τράπεζα δημοσιοποιεί οποιεσδήποτε 

αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής και την 

αιτιολογική τους βάση έγκαιρα, εκτός αν αυτό 

δημιουργεί κινδύνους για τη χρηματοοικονομική 

σταθερότητα και καθορίζει και δημοσιοποιεί τις 

στρατηγικές μακροπροληπτικής πολιτικής. 

   

       (9) Η Τράπεζα δύναται να προβαίνει σε 

δημόσιες και μη δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τον 

συστημικό κίνδυνο. 

   

       (10)   Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου 

(8), η Τράπεζα ενημερώνει τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για οποιεσδήποτε αποφάσεις 

μακροπροληπτικής πολιτικής και την αιτιολογική 

τους βάση, έγκαιρα, καθώς και για τις στρατηγικές 

μακροπροληπτικής πολιτικής που η Τράπεζα 

καθορίζει. η Τράπεζα καταθέτει κατ’ έτος, έκθεση 

για τη μακροπροληπτική πολιτική του 

προηγούμενου έτους στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

   

       (11) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι 

σύμβουλος ή λειτουργός της Τράπεζας, δεν 

υπέχει ευθύνης σε περίπτωση αρωγής, αίτησης ή 

άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις 
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σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της 

Τράπεζας δυνάμει της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 6 ή δυνάμει 

οποιωνδήποτε ειδικών ή γενικών οδηγιών ή 

κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται δυνάμει 

του εδαφίου (7) του άρθρου 47Α, εκτός αν 

αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν είναι 

καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής 

αμέλειας.». 

   

  

   

   

    

    

    

   

 


