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Αριθμός 74
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΕΩ 2015
___________________
Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14
Πξννίκην.

Επεηδή ζε πεξηόδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θξίζεσλ, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κεηά από εηζήγεζε
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ δύλαηαη λα πξνρσξεί, κεηαμύ άιισλ, ζηε ιήςε κέηξσλ
ζηήξημεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ πξνο αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ
θεθαιαηαθήο αλεπάξθεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε κε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ ελ ιόγσ
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ δύλαηαη λα επηθέξεη ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα, θαη
Επεηδή ηo επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκόλην πλαληίιεςεο κεηαμύ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ
Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ, ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, πξνλνεί ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα κέζσ ηεο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο Ληδ, κεηά από αλαδηάξζξσζε ηνπ
πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα όπσο πξνβιέπεηαη ζην ζπκθσλεκέλν έγγξαθν ζηξαηεγηθήο, θαη
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Επεηδή, ε πλεξγαηηθή Κππξηαθή Σξάπεδα Ληδ έρεη αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε βάζε ηα πεξί ηεο
Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ /Κεληξηθόο Φνξέαο
(ΚΣ/ΚΦ), Δηαηάγκαηα ηνπ 2013 έσο 2016.
200(Ι) ηνπ 2011
40(I) ηνπ 2012
49(Ι) ηνπ 2012
2(Ι) ηνπ 2013
13(Ι) ηνπ 2013
105(Ι) ηνπ 2013
191(I) ηνπ 2015.

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ηα άξζξα 4(1)(α)(iii), 5,
6, 7(2), 8, 9, 14 θαη 15 ησλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Οξγαληζκώλ Νόκσλ ηνπ
2011 έσο 2015, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε
απηήο, εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα:

πλνπηηθόο
ηίηινο.
Επίζεκε
Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
4.10.2013
29.1.2014
17.12.2015
6.5.2016
9.3.2018.

1. To παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο
Κππξηαθήο Σξάπεδαο (ΚΣ), (Σξνπνπνηεηηθό) Δηάηαγκα ηνπ 2018 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηα πεξί
ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ /Κεληξηθόο Φνξέαο
(ΚΣ/ΚΦ), Δηαηάγκαηα ηνπ 2013 έσο 2016, (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ην βαζηθό
δηάηαγκα») θαη ην βαζηθό δηάηαγκα καδί κε ην παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξνληαη καδί σο ηα πεξί ηεο
Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (ΚΣ), Δηαηάγκαηα ηνπ 2013 έσο
2018.

Δηαγξαθή θαη
αληηθαηάζηαζε ηεο
παξαγξάθνπ 12
ηνπ βαζηθνύ
δηαηάγκαηνο.

2. Η παξάγξαθνο 12 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθόινπζε λέα
παξάγξαθν 12:

66(Ι) ηνπ 1997
74(Ι) ηνπ 1999
94(Ι) ηνπ 2000
119(Ι) ηνπ 2003
4(Ι) ηνπ 2004
151(Ι) ηνπ 2004
231(Ι) ηνπ 2004
235(Ι) ηνπ 2004
20(Ι) ηνπ 2005
80(Ι) ηνπ 2008
100(Ι) ηνπ 2009
123(Ι) ηνπ 2009
27(Ι) ηνπ 2011
104(Ι) ηνπ 2011
107(Ι) ηνπ 2012
14(Ι) ηνπ 2013
87(Ι) ηνπ 2013
102(Ι) ηνπ 2013
141(Ι) ηνπ 2013
5(Ι) ηνπ 2015
26(Ι) ηνπ 2015
35(Ι) ηνπ 2015
71(Ι) ηνπ 2015
93(Ι) ηνπ 2015
109(Ι) ηνπ 2015
152(Ι) ηνπ 2015
168(Ι) ηνπ 2015
21(Ι) ηνπ 2016
5(I) ηνπ 2017
38(I) ηνπ2017
169(I) ηνπ 2017.

«12.-(1) Η επηηξνπεία ηεο ΚΣ απαξηίδεηαη από ηνπιάρηζηνλ 7 (επηά) έσο 13 (δεθαηξία) κέιε θαη ν
αξηζκόο ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ, ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ θαη ησλ κε εθηειεζηηθώλ θαη
αλεμάξηεησλ κειώλ ηεο, πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Εξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ
1997 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 θαη ησλ δπλάκεη απηώλ εθδηδόκελσλ νδεγηώλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο:

Ννείηαη όηη, θελσζείζα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζέζε κέινπο ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ, δελ
επεξεάδεη ηε λόκηκε ζπγθξόηεζε θαη ζύλζεζε ηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα
ελώπηνλ ηεο, θαζώο θαη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ, είλαη έγθπξεο, λννπκέλνπ όηη
ππάξρεη ε απαηηνύκελε απαξηία θαη ηεξνύληαη νη εθάζηνηε δηαηάμεηο ησλ πεξί Εξγαζηώλ
Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 θαη ησλ δπλάκεη απηώλ
εθδηδόκελσλ νδεγηώλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο:
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Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζηελ πεξίπησζε θέλσζεο νπνηαζδήπνηε ζέζεο ζηελ επηηξνπεία ηεο
ΚΣ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε απαηηνύκελε απαξηία ή λα κελ ηεξνύληαη νη
εθάζηνηε δηαηάμεηο ησλ πεξί Εξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 3)
ηνπ 2017 ή ησλ δπλάκεη απηώλ εθδηδόκελσλ νδεγηώλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, σο πξνο ηελ
ζύλζεζε θαη ην κέγεζνο ηεο, ηα ελαπνκέλνληα κέιε ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ δύλαληαη λα
ελεξγνύλ κόλνλ πξνο ην κε ζθνπό ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ κειώλ κέρξη ηελ απαηηνύκελε
απαξηία ή γηα ηε ζύγθιηζε Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΚΣ.
106(Ι) ηνπ 2013
111(I) ηνπ 2015
192(I) ηνπ 2015.

Έλαξμε ηζρύνο ηνπ
παξόληνο
Δηαηάγκαηνο.

(2) Η Μνλάδα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηνλ Τπνπξγό ζύκθσλα κε ην άξζξν 7(δ) ησλ πεξί ηεο
ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο
ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 2013 έσο 2015, γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ ηθαλόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηεο
επηηξνπείαο ηεο ΚΣ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Εξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ
Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 θαη ησλ δπλάκεη απηώλ εθδηδόκελσλ νδεγηώλ ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο.».
4. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο
Δεκνθξαηίαο.

______________________________________________________________________________________________
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα.

