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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                   Ν. 124(Ι)/2016 
Αρ. 4583, 25.11.2016                               

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 124(Ι) του 2016 
  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2014 
     
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
113(Ι) του 2002 

32(Ι) του 2007 
137(Ι) του 2013 
31(Ι) του 2014. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο 

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμους του 2002 έως 2014 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμοι του 2002 έως 2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2Α  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο 

τέλος αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης και επιφυλάξεων:  

 

66(Ι) του 1997 
74(Ι) 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(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009 

27(Ι) του 2011 
104(Ι) του 2011 
107(Ι) του 2012 

14(Ι) του 2013 
87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 2013 
141(Ι) του 2013 

5(Ι) του 2015 
26(Ι) του 2015 
35(Ι) του 2015 
71(Ι) του 2015 
93(Ι) του 2015 

109(Ι) του 2015 
152(Ι) του 2015 
168(Ι) του 2015 
21(Ι) του 2016. 

«και σε σχέση με την εποπτεία εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτές ορίζονται με βάση 
τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας περιορίζεται σε διαχειριστικό έλεγχο και δεν 
προβαίνει σε εποπτικό έλεγχο των τραπεζικών εργασιών των συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων ή/και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και ότι ο διαχειριστικός έλεγχος δεν μπορεί 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών ή/και σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
πελατών συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, 

β) τη για οποιοδήποτε λόγο άρση του τραπεζικού απορρήτου οποιουδήποτε προσώπου 
διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, 

γ) την εξέταση αιτήσεων για την παραχώρηση και αναδιάρθρωση δανείων, 
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δ) θέματα στρατηγικής τα οποία θεωρούνται εμπιστευτικής φύσεως και τα οποία 
ενδεχομένως να μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας, 
εξαιρουμένων των θεμάτων του διαχειριστικού ελέγχου, 

ε) πρόσβαση σε αλληλογραφία και πρακτικά σε σχέση με την εποπτεία εργασιών τραπεζικών 
ιδρυμάτων:   

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, η σχετική έκθεση που ετοιμάζεται από το Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.».  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

