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Χαιρετισμός ∆ιοικητού στο Σεμινάριο της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου για Φοιτητές και Νέους Απόφοιτους Νομικής 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 17 Φεβρουαρίου 2017 

 

Καλώς ορίσατε! 

Οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες της Κεντρικής Τράπεζας να με συγχωρέσουν, 
απευθύνομαι καταρχάς στους συμμετέχοντες από τα πανεπιστήμια… τις ομάδες 
φοιτητών νομικής και τους καθηγητές τους. 
  
Καλώς ορίσατε στο σεμινάριο για φοιτητές και νέους αποφοίτους νομικής που 
διοργανώνει για πρώτη φορά η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ένα σεμινάριο 
στηριγμένο σε αλληλοδιδακτική μέθοδο… με άλλα λόγια έχετε έρθει εδώ για να 
εκπαιδευθείτε αλλά και για να εκπαιδεύσετε. Συνεπώς μετά το «καλώς ορίσατε» 
οφείλω να πω εκ των προτέρων και ένα ευχαριστώ για τη γνώση και τον 
προβληματισμό που έρχεστε να εισφέρετε, καθεμιά ομάδα προς τις υπόλοιπες, 
καθώς και προς την Κεντρική Τράπεζα και τους συνεργάτες της.  
Ξέρετε, για όλους εμάς που υπηρετούμε το θεσμό της Κεντρικής Τράπεζας… 
αξιωματούχους, υπαλλήλους, εξωτερικούς συνεργάτες… η συνεισφορά σας 
αυτή είναι πολύ σημαντική.  
 
∆εν θα πω κάτι καινούργιο λέγοντας ότι η Κεντρική Τράπεζα βρέθηκε στο 
επίκεντρο εξελίξεων τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Οι εξελίξεις στο 
χρηματοοικονομικό τομέα, τόσο από άποψης πλαισίου όσο και από άποψης 
εφαρμογής του πλαισίου, υπήρξαν ραγδαίες… και μιλώ τόσο για την Κύπρο όσο 
και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις η νομική 
επιστήμη έχει κεντρικό ρόλο.  
 
Από τη μια πλευρά ο νομικός συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου 
και στην εφαρμογή του. Μπορούν να σας το πουν οι διοργανωτές του 
σεμιναρίου, οι νομικοί της εσωτερικής νομικής υπηρεσίας της Κεντρικής 
Τράπεζας: ∆εν ξέρω αν θα προτιμούσαν να κάθονται στο γραφείο τους, να 
λαμβάνουν ένα-ένα τα ερωτήματα και να δίνουν νομική γνωμάτευση, από 
απόσταση. Σας διαβεβαιώ ότι η πραγματικότητα των τελευταίων ετών πόρρω 
απέχει από αυτό. Οι νομικοί σύμβουλοι της Κεντρικής Τράπεζας, εσωτερικοί και 
εξωτερικοί, σ υ ν δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν, τόσο το πλαίσιο όσο και την εφαρμογή 
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του. Είναι παρόντες στις συναντήσεις των τεχνοκρατών, φέρνουν ιδέες και 
λύσεις στις συζητήσεις, ξημεροβραδιάζονται πάνω από τα προσχέδια 
νομοθεσίας, διαταγμάτων και συμβάσεων. 
 
Από την άλλη πλευρά η χρηματοοικονομική κρίση προκαλεί κύματα δικαστικών 
υποθέσεων: προσφυγές, αγωγές, ποινικές υποθέσεις, διαιτησίες. Ορισμένοι 
συνάδελφοι εντός Κεντρικής Τράπεζας και οι εξωτερικοί δικηγόροι μας 
αφιερώνουν ίσως το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στις υποθέσεις αυτές. 
Αποφάσεις επί της ουσίας των διαφορών δεν έχουν ακόμα εκδοθεί… ας με 
διορθώσουν οι δικηγόροι μας αν κάνω λάθος… έχουν υπάρξει αποφάσεις 
ενδιαφέρουσες από άποψη δικονομίας, στην ουσία όμως της 
χρηματοοικονομικής κρίσης δεν έχουμε φτάσει. Έχουν μεσολαβήσει, όμως, 
ορισμένες σημαντικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με εξελίξεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Αναφέρομαι στις 
προδικαστικές αποφάσεις για τη Σλοβενία και την Ιρλανδία και στις αγωγές 
Κυπρίων καταθετών κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. 
 
Αυτό που δεν έχει επαρκώς καλυφθεί μέχρι στιγμής … και εδώ είναι ακριβώς 
που εσείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα, έχετε ρόλο… είναι η συστηματοποίηση και 
η ανάλυση των πιο πάνω. Παίρνοντας μια απόσταση από τις εξελίξεις… με τη 
νηφαλιότητα, την αντικειμενικότητα και την κριτική σκέψη που πρέπει να 
διακρίνει τον ερευνητή, τον φοιτητή, τον καθηγητή… καλείστε να 
καλλιεργήσετε τη θεωρία του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου και 
να δώσετε ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο τόσο στο συντάκτη νέας 
νομοθεσίας, όσο και στον εφαρμοστή του πλαισίου και εν τέλει στο δικαστή.  
 
∆εν θα σας κρατήσω άλλο, έχετε φορτωμένο πρόγραμμα για σήμερα και για 
αύριο.  
-Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες της 
Κεντρικής Τράπεζας που συμβάλλουν στο σεμινάριο αυτό. Είναι και υπάλληλοι 
από Τομείς και Υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας εκτός της Νομικής Υπηρεσίας, 
ορισμένοι από τους οποίους είναι εδώ και προτρέπω τις ομάδες των 
πανεπιστημίων να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να επωφεληθούν από τις γνώσεις 
και την εμπειρία τους.  
-…και να ευχηθώ δυο πράγματα: πρώτον, αυτό το σεμινάριο να είναι το πρώτο 
ετήσιο σεμινάριο της Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές και νέους αποφοίτους 
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νομικής και, δεύτερον, τα μέλη των ομάδων που συμμετέχουν, φοιτητές και 
καθηγητές, να παραμείνουν κοντά στα θέματα της Κεντρικής Τράπεζας, να 
δούμε μετά από το σεμινάριο να προκύπτουν και άλλες συνεργασίες.  
Καλή δουλειά!  


