
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 

 

Προοίμιο. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 337, 

23.12.2015,  

σ. 35. 

 

Για σκοπούς – μεταξύ άλλων – εναρμόνισης με το Άρθρο 111 της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 

2015, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την 

τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ, 

και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της 

οδηγίας 2007/64/ΕΚ», 

  

 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

81(Ι) του 2012. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμοι του 2012 

και 2017. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 

(α) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου ορισμού: 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L337, 

23.12.2015, σ.35. 

 «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366» σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών 
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στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 

2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ, και του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της 

οδηγίας 2007/64/ΕΚ»∙ 

  

 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Αρμόδια Αρχή» 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

  ««Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα∙». 

  

Προσθήκη του 

νέου άρθρου 4Α 

στο βασικό νόμο. 

3. Το Μέρος ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως πριν το άρθρο 5, του ακόλουθου νέου άρθρου 4Α:  

   

 «Κατ’ αναλογία 

εφαρμογή του 

περί παροχής 

Υπηρεσιών  

και Χρήσης 

Πληρωμών και 

Πρόσβασης  

στα Συστήματα 

Πληρωμών 

Νόμου. 

…(Ι) του 2017. 

4Α. Χωρίς επηρεασμό του παρόντος Νόμου, τα εδάφια 

(3) έως (8) του άρθρου 5, η παράγραφος (β) του 

εδαφίου (5) του άρθρου 6, τα άρθρα 11 έως 17, τα 

εδάφια (5) έως (9) του άρθρου 19, τα άρθρα 20 έως 22, 

τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 23, το άρθρο 24, τα 

εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 25 και τα άρθρα 27 έως 

33 του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 

Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών 

Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα ιδρύματα 

ηλεκτρονικού χρήματος, περιλαμβανομένων των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το 

Άρθρο 28, παράγραφος 5, και με το Άρθρο 29, 

παράγραφος 7, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. Οι όροι 

που χρησιμοποιούνται στα προαναφερόμενα άρθρα 

έχουν την έννοια που τυχόν τους αποδίδει ο 

προαναφερόμενος Νόμος.». 
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Αντικατάσταση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

  
 «Αντιπρόσωποι 

και πράκτορες 

ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού 

χρήματος. 

19.-(1) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος επιτρέπεται 

να διαμένουν και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα 

μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εξ 

ονόματός τους. 

   

       (2) Όταν ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος διανέμει 

ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος μέλος με πρόσληψη 

φυσικού ή νομικού προσώπου, εφαρμόζονται στα εν 

λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κατ’ αναλογία, 

τα άρθρα 28 έως 32, με εξαίρεση το εδάφιο (8) του 

άρθρου 30, του περί της Παροχής και Χρήσης 

Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 

Πληρωμών Νόμου, περιλαμβανομένων των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το 

Άρθρο 28, παράγραφος 5, και με το Άρθρο 29, 

παράγραφος 7, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. 

   

       (3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), τα 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος απαγορεύεται να 

εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω αντιπροσώπων. Τα 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος επιτρέπεται να 

παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται 

στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του 

παρόντος Νόμου μέσω αντιπροσώπων που υπόκεινται 

στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 

του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 
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Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών 

Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (6), των ακόλουθων νέων εδαφίων (7), (8), (9) 

και (10): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128(Ι) του 2009 

52(Ι) του 2010. 

«(7)(α) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, των 

οποίων η Δημοκρατία συνιστά κράτος μέλος καταγωγής 

και τα οποία έχουν ξεκινήσει πριν από την 13η 

Ιανουαρίου 2018 δραστηριότητες στη Δημοκρατία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του 

περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, επιτρέπεται να τις 

συνεχίσουν στη Δημοκρατία έως την 13η Ιουλίου 2018, 

χωρίς να απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας σύμφωνα 

με το Κεφάλαιο Α του Μέρους ΙΙΙ, και χωρίς να 

συμμορφωθούν με άλλες απαιτήσεις που αναγράφονται 

ή αναφέρονται στις εναρμονιστικές διατάξεις. 

   

  (β) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, των 

οποίων το κράτος μέλος καταγωγής είναι άλλο από τη 

Δημοκρατία και τα οποία έχουν ξεκινήσει πριν από την 

13η Ιανουαρίου 2018 δραστηριότητας στο κράτος μέλος 

καταγωγής τους σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/110/ΕΚ 

και 2007/64/ΕΚ, επιτρέπεται να τις συνεχίσουν στη 

Δημοκρατία έως την 13η Ιουλίου 2018, χωρίς να 

απαιτείται η λήψη άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 3 της 

Οδηγίας 2009/110/ΕΚ και χωρίς να συμμορφωθούν με 

άλλες απαιτήσεις που αναγράφονται ή αναφέρονται 

στον τίτλο ΙΙ της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ. 
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   (8) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδάφιου (7), 

υποβάλλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στην 

Κεντρική Τράπεζα προκειμένου αυτή να μπορέσει να 

εκτιμήσει, έως την 13η Ιουλίου 2018, εάν τα εν λόγω 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των εναρμονιστικών διατάξεων και, σε 

αντίθετη περίπτωση, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση, ή εάν 

πρέπει να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας. 

    

   (9) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδάφιου (7), τα 

οποία, κατόπιν ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας, 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται 

στις εναρμονιστικές διατάξεις, λαμβάνουν άδεια 

λειτουργίας και καταχωρίζονται στο μητρώο. Σε 

περίπτωση που τα εν λόγω ιδρύματα δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται 

στις εναρμονιστικές διατάξεις έως την 13η Ιουλίου 2018, 

απαγορεύεται να προβαίνουν στην έκδοση 

ηλεκτρονικού χρήματος. 

   

    (10) Για τους σκοπούς των εδαφίων (7) έως (9), 

«εναρμονιστικές διατάξεις» σημαίνει τις ακόλουθες 

διατάξεις του κυπριακού δικαίου που αντιστοιχούν στις 

διατάξεις του Τίτλου ΙΙ της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ: 

    

   (α) τα άρθρα 5(2), 9(2), 11(1) έως (6), 12, 13, 15 

και 19 του παρόντος Νόμου∙ 
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Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

29.6.2012. 

 (β) οι παραγράφοι 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 και 14 

της περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Οδηγίας 

του 2012.». 

  

Κατάργηση 

διατάξεων, του 

βασικού νόμου. 

6.  Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του βασικού νόμου: 

   
  (α) το άρθρο 5(1), 

 

(β) το άρθρο 6(1), (2), (3), (4), (5), (6), 

 

(γ) το άρθρο 7, 

 

(δ) το άρθρο 8, 

 

(ε) το άρθρο 9(1), 

 

(στ) το άρθρο 14, 

 

(ζ) το άρθρο 16, 

 

(η) το άρθρο 17, 

 

(θ) το άρθρο 18, 

   

  (ι) το άρθρο 20, 

   

  (ια) το άρθρο 21, 
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(ιβ) το άρθρο 22, 

 

(ιγ) το άρθρο 23, 

 

(ιδ) το άρθρο 24, 

 

(ιε) το άρθρο 32, 

 

(ιστ) το άρθρο 33, 

 

(ιζ) το άρθρο 34, 

 

(ιη) το άρθρο 35, 

 

(ιθ) το άρθρο 36, 

 

(κ) το άρθρο 42, 

 

(κα) το άρθρο 43, 

 

(κβ) το άρθρο 44(1). 

  

Έναρξη ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

…(Ι) του 2017. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 

Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου του 2017. 

 

 

 

 

ΔΛ/20170823/25/ΣΠΧ 


