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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5268 Πέμπτη, 7 Μαΐοσ 2020 809 

      

Αριθμός  195 

 
Ο ΠΕΡΙ ΣΗ ΛΗΦΗ EKTAKTΧN ΜΕΣΡΧΝ ΑΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΕ ΑΡΥΕ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020 
____________________ 

Δηάηαγκα  δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 
 

 
 
33(Ι) ηνπ 2020. 

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, ζηε βάζε απόθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ θαη κε ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην 
άξζξν 5  ηνπ πεξί ηεο Λήςεο Εθηάθησλ Μέηξσλ Αλαζηνιήο από Υξεκαηννηθνλνκηθνύο 
Οξγαληζκνύο θαη Επνπηηθέο Αξρέο Νόκνπ ηνπ 2020,  εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 
 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
Κ.Δ.Π. 134/2020 
Ε.Ε. Παξ. ΙΙΙ 
Αξ. 5235 
30.03.2020, ζ. 517. 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Λήςεο Εθηάθησλ Μέηξσλ από 
Υξεκαηννηθνλνκηθνύο Οξγαληζκνύο θαη Επνπηηθέο Αξρέο, Σξνπνπνηεηηθό Δηάηαγκα ηνπ 2020 
θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ην πεξί ηεο Λήςεο Εθηάθησλ Μέηξσλ από Υξεκαηννηθνλνκηθνύο 
Οξγαληζκνύο θαη Επνπηηθέο Αξρέο, Δηάηαγκα ηνπ 2020 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ην 
«βαζηθό δηάηαγκα») θαη ην βαζηθό δηάηαγκα καδί κε ην παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο ην πεξί ηεο Λήςεο Εθηάθησλ Μέηξσλ από Υξεκαηννηθνλνκηθνύο Οξγαληζκνύο θαη 
Επνπηηθέο Αξρέο, Δηάηαγκα ηνπ 2020. 

Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
βαζηθνύ δηαηάγκαηνο. 

Σα εδάθηα (1) θαη (2) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαληαη από ηα 
αθόινπζα εδάθηα: 

«3.-(1) Σα έθηαθηα κέηξα έρνπλ δηάξθεηα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ βαζηθνύ 
δηαηάγκαηνο θαη κέρξη ηελ 31

ελ
 Δεθεκβξίνπ 2020. 

 
(2) (α) Αλαζηέιιεηαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, Απηνηειώο 
Εξγαδνκέλνπο θαη Επηρεηξήζεηο (νη δηθαηνύρνη), ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηόθσλ ζε πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ παξαρσξήζεθαλ ή/θαη 
αγνξάζζεθαλ ή/θαη ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο από ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο. 
 



Ννείηαη όηη ζην παξόλ Δηάηαγκα θαιύπηνληαη θαη θνηλνπξαθηηθά δάλεηα πνπ έρνπλ 
παξαρσξεζεί από θνηλνύ από ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο θαζώο θαη δάλεηα πνπ 
ζπλνκνινγήζεθαλ ζηελ Κύπξν θαη ηα νπνία δηέπνληαη  από αιινδαπό δίθαην. 

 
(β) Η  αλαζηνιή ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο δόζεσλ θαιύπηεη θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά 
πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, Απηνηειώο Εξγαδνκέλνπο θαη Επηρεηξήζεηο νη νπνίνη δελ είραλ 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηεο δόζεο πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνλνείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε πηζησηηθή δηεπθόιπλζε θαηά ηελ 29ελ  Φεβξνπαξίνπ  2020, 
αιιά αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο σο απνηέιεζκα ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο 
ηνπ COVID - 19. 

  
Ννείηαη όηη, δηθαηνύρνη, πνπ θαηά ηελ 29

ελ 
Φεβξνπαξίνπ 2020, είραλ πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ 

ζε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηεο δόζεο ηνπο αιιά έρνπλ αθνινύζσο θαη κέρξη ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο δηεπζεηήζεη ηηο δόζεηο ηνπο κε 
ηξόπν ώζηε λα κελ ππάξρνπλ δόζεηο ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 30 κεξώλ θαηά ηελ 30

ε
 

Μαξηίνπ 2020, δύλαληαη λα αηηνύληαη αλαζηνιή  ησλ ππνρξεώζεσλ θαηαβνιήο ηεο δόζεο 
θαη ησλ ηόθσλ. 

(γ) Υσξίο επεξεαζκό ηνπ εδαθίνπ 2(β) ηεο παξαγξάθνπ 3,  δηθαηνύρνη νη νπνίνη δηαηεξνύζαλ 
πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ θαηά ηελ 29ελ Φεβξνπαξίνπ 2020 είραλ πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ 
ζε θαζπζηέξεζε ή/θαη αθνινύζσο έρνπλ δηεπζεηήζεη ηηο δόζεηο ηνπο κε ηξόπν ώζηε λα κελ 
ππάξρνπλ δόζεηο ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 30 κεξώλ θαηά ηελ 30

ε
 Μαξηίνπ 2020 δύλαληαη 

λα αηηνύληαη αλαζηνιή ηεο  ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο δόζεο θαη ησλ ηόθσλ, λννπκέλνπ όηη νη 
ζπλνιηθέο θαζπζηεξήζεηο ζην επίπεδν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ, δελ ππεξβαίλνπλ 
ηα εθαηόλ επξώ (€100) γηα δάλεηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη πεληαθόζηα επξώ (€500) γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. 

(δ) Η αλαζηνιή δόζεσλ θαη ηόθσλ εθαξκόδεηαη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ βαζηθνύ 
δηαηάγκαηνο θαη πεξηιακβάλεη θαη  πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ κέρξη ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο λννπκέλνπ όηη νη δηθαηνύρνη απνζηείινπλ 
γξαπηώο ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ηειενκνηόηππνπ 
ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο όπσο απηή αλαθέξεηαη 
ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 
 

Ννείηαη όηη, κε ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθό  νξγαληζκό, ην  νπνίν  πξέπεη λα  ππνβιεζεί ην  αξγόηεξν κέρξη ηελ 
26

ε 
Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020 θαη λννπκέλνπ όηη ν δαλεηνιήπηεο πιεξνί ηα απαηηνύκελα 

θξηηήξηα, ελεξγνπνηείηαη ην δηθαίσκα ηνπ δαλεηνιήπηε γηα αλαζηνιή ησλ δόζεσλ θαη ησλ 
ηόθσλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ βαζηθνύ Δηαηάγκαηνο. 
 
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ε  απόθαζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ επί ησλ αηηεκάησλ 
αλαζηνιήο ηεο απνπιεξσκήο δόζεσλ θαη ηόθσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδώλ, κέρξη ηελ 30

ή 
Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 

2020 ην αξγόηεξν. Αλ θξηζεί αλαγθαίν ζύκθσλα κε ηηο εμειίμεηο, ην ρξνληθό πεξηζώξην γηα 
ηελ ππνβνιή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ιήςεο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ από 
κέξνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ νξγαληζκώλ δύλαηαη λα επεθηαζεί κε ηελ έθδνζε 
πξόζζεηνπ Δηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγνύ. 
 
Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, νη δόζεηο ησλ πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ πνπ ήηαλ πιεξσηέεο 
από ηελ 30

ή
 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2020 θαη έπεηηα, θαη έρνπλ θαηαβιεζεί από ηνλ δαλεηνιήπηε 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό, επηζηξέθνληαη από ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό 
εθόζνλ ην δεηήζεη ν δαλεηνιήπηεο. Εάλ ν δαλεηνιήπηεο δελ επηζπκεί ηελ επηζηξνθή ησλ 
πνζώλ απηώλ, απηά παξακέλνπλ σο πιεξσκή έλαληη ησλ ζπκβαηηθώλ δόζεσλ γηα ηηο 
νπνίεο θαηαβιήζεθαλ. 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο δελ έρεη ηo δηθαίσκα 
απόξξηςεο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο εθηόο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο δελ 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εδάθην (2) ηεο παξαγξάθνπ 3. 

(ε) Οη όξνη ηεο πθηζηάκελεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο πιελ ηνπ όξνπ απνπιεξσκήο θαζώο θαη όια 
ηα ζρεηηθά έγγξαθα εμαζθαιίζεσλ ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρύνπλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηόδνπ αλαζηνιήο όζν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ. 
 

Ννείηαη όηη, ην ζύλνιν ησλ  ηόθσλ ησλ νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ε πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπο 
θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρύνο ηνπ Δηαηάγκαηνο, ζα πξνζηίζεληαη ζην ππόινηπν 
ηνπ δαλείνπ θαη ην ζύλνιν ησλ δόζεσλ θεθαιαίνπ θαη ηόθσλ πνπ ζα αλαζηαινύλ δελ ζα 
θαζίζηαληαη άκεζα απαηηεηά, εθηόο θαη εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπ δηθαηνύρνπ 
θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ. 
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Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη,  ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρύνο ηνπ Δηαηάγκαηνο,  επαλαξρίδεη ε 
θαηαβνιή  ησλ δόζεσλ θαη ησλ ηόθσλ θαη παξάιιεια ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ζεσξείηαη 
όηη έρεη απηνκάησο επηκεθπλζεί γηα όζε πεξίνδν ρξεηάδεηαη γηα λα απνπιεξσζεί ηειηθώο ην 
θεθάιαην θαη νη ηόθνη νύησο ώζηε λα κελ δηαθνξνπνηεζνύλ νη δόζεηο κεηά ηελ 01.01.2021 
αιιά λα ζπλερίδεη ην δάλεην λα εμππεξεηείηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πθηζηάκελεο 
ζρεηηθήο δαλεηαθήο ζύκβαζεο θαη ην ζπκθσλεζέλ πξόγξακκα απνπιεξσκήο. 
 
Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, παξά ηελ πξναλαθεξζείζα αλαζηνιή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηζρύνο απηήο, ν δαλεηνιήπηεο δηαηεξεί ηελ επρέξεηα, κε ζρεηηθή ελεκέξσζε πξνο ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό, λα θαηαβάιεη ή λα θαηαβάιιεη εζεινληηθά (voluntarily) 
νπνηνδήπνηε πνζό ή πνζά έλαληη ή πξνο εμόθιεζε ησλ δόζεσλ θαη/ή ησλ ηόθσλ νη νπνίνη  
- αλ δελ ππήξρε ε ελ ιόγσ αλαζηνιή - ζα θαζίζηαλην πιεξσηέεο/πιεξσηένη  δπλάκεη ησλ 
όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο θαη ην πνζό ή ηα πνζά απηά 
ηεθκαίξεηαη/νληαη σο πξνπιεξσκή έλαληη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο.». 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

Έγηλε ζηηο 7 Μαΐνπ 2020. 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΣΡΙΔΗ, 
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ  ΠΔΡΙ ΣΗ ΛΗΦΗ EKTAKTΧN 

ΜΔΣΡΧΝ ΑΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΔ 

ΑΡΥΔ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020 

Ηκεξνκελία:  ……………………… 

Πξνο Υξεκαηννηθνλνκηθό Οξγαληζκό (Όλνκα Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Οξγαληζκνύ) 

Θέκα: Αίηεκα αλαζηνιήο ηωλ δόζεωλ θαη ηόθωλ ηνπ/ηωλ  πηζηωηηθώλ 

δηεπθνιύλζεωλ  

Με ηελ παξνύζα ζαο δειώλω όηη αληηκεηωπίδω νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ωο 

απνηέιεζκα ηωλ επηπηώζεωλ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 θαη παξαθαιώ όπωο 

πξνρωξήζεηε, ζε αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ηωλ δόζεωλ θαη ηόθωλ ηωλ 

πηζηωηηθώλ δηεπθνιύλζεωλ γηα ηηο νπνίεο είκαη πξωηνθεηιέηεοή/θαη ζπλνθεηιέηεο 

θαη νη νπνίεο δελ παξνπζίαδαλ θαζπζηέξεζε πέξαλ ηωλ 30 εκεξώλ θαηά ηελ  

29ελ Φεβξνπαξίνπ 2020 ή/θαη ηελ 30ή Μαξηίνπ 2020. 

Παξάιιεια επηζπκώ/ δελ επηζπκώ λα κνπ επηζηξαθνύλ αξ….. δόζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί από ηελ πεξίνδν 30 Μαξηίνπ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο 

εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο. 

Γηα  ηηο πηζηωηηθέο δηεπθνιύλζεηο κε 

αξ…………………………………………..……………. δελ επηζπκώ ηελ αλαζηνιή 

ηωλ δόζεωλ θαη ηόθωλ. 

Με εθηίκεζε,  
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Ολνκαηεπώλπκν  / Επωλπκία Εηαηξείαο                                                                          

Τπνγξαθή (ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ηωλ Δηεπζπληώλ ζε πεξίπηωζε Εηαηξείαο) 

............................................                                                         ………………… 

ΑΔΣ ………………….. 

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

εκείωζε: ηελ πεξίπηωζε πηζηωηηθήο δηεπθόιπλζεο κε πέξαλ ηνπ ελόο πξωηνθεηιέηε / 

ζπλνθεηιέηε ηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη θαη απνζηέιινληαη  από θνηλνύ από 

όινπο ηνπο πξωηνθεηιέηεο / ζπλνθεηιέηεο ηνπ δαλείνπ. 

Η αλαζηνιή δόζεωλ θαη ηόθωλ  εθαξκόδεηαη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δηαηάγκαηνο 

λννπκέλνπ όηη νη δηθαηνύρνη απνζηείινπλ ην αίηεκά ηνπο  κέζω ηαρπδξνκείνπ  ή κέζω 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή κέζω ηειενκνηόηππνπ ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο 

όπωο απηή αλαθέξεηαη ζην παξόλ Παξάξηεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθωζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πωινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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