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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002  ΕΩΣ 2016 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 189, 

27.6.2014,  

σ. 59. 

Για σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 4(13) του Κανονισμού 

655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής 

δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής 

είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,  

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος.            

138(Ι) του 2002 

166(I) του 2003 

  34(Ι) του 2007 

  86(Ι) του 2013 

103(I) του 2013 

  66(Ι) του 2014 

139(Ι) του 2014 

144(Ι) του 2014 

107(Ι) του 2016.   

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

Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου Νόμους του 2002 έως 2016 (που στο εξής θα 

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

παρών Νόμος και θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως 2017. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 6  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

 

  
 

 

«(3) Η Τράπεζα ορίζεται ως η Αρχή Πληροφόρησης κατ’ 

εφαρμογή του στοιχείου 13) του Άρθρου 4 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 



2 

 

περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης 

λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής 

είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: 

   

   Νοείται ότι, η Τράπεζα και οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο είναι σύμβουλος ή λειτουργός ή 

υπάλληλος της Τράπεζας δεν υπέχει αστική ή 

οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για αποζημιώσεις σχετικά με 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου 

αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η 

πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι 

αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι, η Τράπεζα με εύλογο και 

κοστοστρεφή τρόπο δύναται να καθορίζει και να ανακτά 

όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των 

καθηκόντων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

εδαφίου.». 

  

 

 

 


