
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

 
∆ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 

 
 ΕΠΕΙ∆Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής καταθέσεων που 

πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων µε αλυσιδωτές 
επιπτώσεις που µπορούν να οδηγήσουν στη αστάθεια του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 
και να έχουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις συνολικά για την οικονοµία και την κοινωνία 
της χώρας,  
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η υπό τις συνθήκες αυτές δηµιουργείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης,  
 
ΓΙΑ διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας και για επιτακτικούς λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος,  
 

 
 
12(Ι) του 2013. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 4 και 5 
του περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης 
Ανάγκης Νόµου του 2013, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα: 

  
Συνοπτικός τίτλος. 1. To παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών 

Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Τριακοστό ∆ιάταγµα, του 2014. 
  
Ερµηνεία. 2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  
 
 
 
 
 
81(Ι) του 2012. 
 

 
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή που συστήνεται µε βάση το άρθρο 9 του Νόµου· 
 
«ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 
του περί Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµου του 2012· 
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128(Ι) του 2009 
  52(Ι) του 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

«ίδρυµα πληρωµών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί 
Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµων του 2009 και 2010 και συµπεριλαµβάνει τα Κυπριακά 
Ταχυδροµεία καθ’ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς χρηµάτων· 
 
«Νόµος» σηµαίνει τον περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε 
Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόµο του 2013· 
 
«χρεωστική ή και πιστωτική ή και προπληρωµένη κάρτα» σηµαίνει χρεωστική ή και 
πιστωτική ή και προπληρωµένη κάρτα που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα, ή και ίδρυµα 
πληρωµών ή και ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος· 
 
«χωρίς µετρητά πληρωµή» σηµαίνει πληρωµή µε επιταγή ή και µε άµεση χρέωση ή και µε 
πάγια εντολή. 
 
(2) Όροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα, έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στο Νόµο. 
 

Επιβολή Περιοριστικών 
Μέτρων. 
 
Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο (Ι): 
27.3.2013, σ. 753. 

3.  ∆υνάµει των άρθρων 4 και 5 του Νόµου, και µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή και µε τη 
σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητή, επιβάλλονται τα ακόλουθα περιοριστικά µέτρα: 

 (α) Απαγορεύεται κάθε χωρίς µετρητά πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων εκτός της 
∆ηµοκρατίας, εκτός για - 

(i) συναλλαγή που εµπίπτει στη συνήθη επαγγελµατική δραστηριότητα του 
πελάτη, µε την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως: 

(αα) πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων µέχρι €1.000.000 ανά συναλλαγή δεν 
υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής: 

Νοείται ότι το κάθε πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να διασφαλίζει ότι τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που παρουσιάζονται σε κάθε περίπτωση 
δικαιολογούν τη διενέργεια της πληρωµής ή και µεταφοράς χρηµάτων, 

 
(ββ) πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων µεγαλύτερη από €1.000.000 ανά 

συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής. Το οικείο πιστωτικό 
ίδρυµα υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηµα για κάθε τέτοια πληρωµή ή και 
µεταφορά χρηµάτων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Το 
οικείο ίδρυµα πληρωµών δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηµα για 
κάθε τέτοια πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων, καθώς και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και το όνοµα του εµπλεκόµενου πιστωτικού 
ιδρύµατος. Η Επιτροπή στην απόφασή της λαµβάνει υπόψη τα 
δικαιολογητικά έγγραφα και το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του 
πιστωτικού ιδρύµατος: Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στο 
πιστωτικό ίδρυµα σε κάθε περίπτωση και στο τυχόν οικείο ίδρυµα 
πληρωµών: 

 
Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητεί πληροφορίες για οποιαδήποτε χωρίς 
µετρητά πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων εµπίπτει στην περίπτωση (ββ)· 

 
(ii) καταβολή µισθών υπαλλήλων µε την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων· 

(iii) έξοδα συντήρησης µέχρι €5.000 ανά τρίµηνο καθώς και δίδακτρα προσώπου 
που σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθµού προσώπου 
που έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία: 

       Νοείται ότι χωρίς µετρητά πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων για έξοδα 
συντήρησης επιτρέπονται µόνο εφόσον υποβληθούν στο πιστωτικό ίδρυµα 
έγγραφα που να τεκµηριώνουν επαρκώς το ότι ο αποδέκτης της χωρίς µετρητά 
πληρωµής ή και µεταφοράς χρηµάτων σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι 
συγγενής πρώτου βαθµού προσώπου που έχει τη συνήθη διαµονή του στη 
∆ηµοκρατία: 

      Νοείται περαιτέρω ότι πληρωµές διδάκτρων διενεργούνται µόνο προς το δικαιούχο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, εφόσον προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
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έγγραφα: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το πιστωτικό ίδρυµα διατηρεί κατάλογο στον οποίο 
καταγράφει και παρακολουθεί όλες τις πληρωµές: 

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την υποβολή σε 
αυτήν του προβλεπόµενου στην πιο πάνω επιφύλαξη καταλόγου ή και 
πληροφορίες για οποιαδήποτε πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων εµπίπτει 
στην παρούσα περίπτωση (iii)· 

(iv) µεταφορές χρηµάτων εκτός της ∆ηµοκρατίας µέχρι €5.000 µηνιαίως ανά πρόσωπο 
για κάθε πιστωτικό ίδρυµα ή και ίδρυµα πληρωµών, ανεξαρτήτως σκοπού. 

  
 (β) Απαγορεύεται η µεταφορά χαρτονοµισµάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγµα πέραν 

του ποσού των €3.000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγµα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά 
ταξίδι στο εξωτερικό.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Τελωνείων µεριµνά για την 
υλοποίηση του µέτρου αυτού: 

  

 (γ) Απαγορεύεται η µεταφορά στις περιοχές της ∆ηµοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της 
∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, χαρτονοµισµάτων σε ευρώ ή και σε 
ξένο συνάλλαγµα πέραν του ποσού των-  

(i) €300 ηµερησίως ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγµα, ανά φυσικό πρόσωπο 
που έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία: 
 
Νοείται ότι στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο διαµένει στις περιοχές της 
∆ηµοκρατίας όπου η ∆ηµοκρατία δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, επιτρέπεται 
η µεταφορά χαρτονοµισµάτων σε ευρώ πέραν του ποσού των €300, εάν τα 
χαρτονοµίσµατα σε ευρώ προέρχονται από την καταβολή µισθού, στις περιοχές 
όπου η ∆ηµοκρατία ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, κατόπιν παρουσίασης 
δικαιολογητικών εγγράφων,  
 

(ii) €500 ηµερησίως ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγµα, ανά φυσικό πρόσωπο 
που έχει τη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή. 

 
 Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Τελωνείων µεριµνά για την υλοποίηση του µέτρου αυτού. 

  

 (δ)  Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυµα να διευκολύνει την παράκαµψη των περιοριστικών 
µέτρων. 

  
 (ε) Τα περιοριστικά µέτρα ισχύουν για όλους τους λογαριασµούς, πληρωµές και µεταφορές 

χρηµάτων, ανεξαρτήτως του νοµίσµατος. 

Εξαιρέσεις. 4.  Εξαιρούνται των περιοριστικών µέτρων- 

(α)  Όλα τα χρήµατα που µεταφέρονται κατά ή µετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής 
Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 
Πρώτου ∆ιατάγµατος, του 2013, από την αλλοδαπή προς τη ∆ηµοκρατία: 

Νοείται ότι, εάν χρήµατα που µεταφέρονται, κατά ή µετά την έναρξη ισχύος του περί της 
Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης 
Ανάγκης Πρώτου ∆ιατάγµατος, του 2013, από την αλλοδαπή προς πιστωτικό ίδρυµα 
εντός της ∆ηµοκρατίας, µεταφέρονται εκ νέου σε δεύτερο πιστωτικό ίδρυµα εντός της 
∆ηµοκρατίας, το δεύτερο πιστωτικό ίδρυµα θεωρεί ότι τα χρήµατα εµπίπτουν στην 
εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου µόνο αν το πρώτο πιστωτικό ίδρυµα εντός της 
∆ηµοκρατίας διευκρινίσει στις λεπτοµέρειες της µεταφοράς ότι τα χρήµατα εµπίπτουν 
στην εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου. 

(β)  η ανάληψη µετρητών από λογαριασµό που βρίσκεται στην αλλοδαπή µέσω πιστωτικής ή 
και χρεωστικής ή και προπληρωµένης κάρτας που εκδόθηκε από ξένο ίδρυµα· 

(γ)  η εξαργύρωση επιταγής που εκδίδεται επί λογαριασµού που βρίσκεται σε ξένο ίδρυµα 
στην αλλοδαπή· 
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(δ)  ανάληψη µετρητών από λογαριασµό πιστωτικού ιδρύµατος µε την Κεντρική Τράπεζα· 

(ε)    οι πληρωµές και οι εισπράξεις της ∆ηµοκρατίας· 

(στ)  οι πληρωµές και οι εισπράξεις της Κεντρικής Τράπεζας· 

(ζ)  οι ξένες διπλωµατικές αποστολές και οι αποστολές των Ηνωµένων Εθνών στη 
∆ηµοκρατία βάσει των εξαιρέσεων που καθορίζονται από τη Σύµβαση της Βιέννης για 
τις ∆ιπλωµατικές Σχέσεις και τις Συµφωνίες µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και των Ηνωµένων 
Εθνών και άλλες διεθνείς Συµφωνίες που υπερτερούν της εθνικής νοµοθεσίας· 

(η) πληρωµές µέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωµένης κάρτας· 

(θ) συναλλαγές ή πληρωµές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. 

 
Κατάργηση 
∆ιατάγµατος. 
Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο (Ι): 
2.5.2014, σ.757. 

5. Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 
Έκτακτης Ανάγκης Εικοστό Ένατο ∆ιάταγµα, του 2014 καταργείται, κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

  

Ισχύς του παρόντος 
∆ιατάγµατος. 

6. Το παρόν ∆ιάταγµα ισχύει για περίοδο ενενήντα µίας ηµερών η οποία αρχίζει από την 2α 
Ιουνίου 2014. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 

Έγινε στις 30 Μαΐου 2014 
 
 

 
 
                                                                                        Χάρης Γεωργιάδης 
                                                                                    Υπουργός Οικονοµικών 

  
 


