
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                                 Ν. 16(Ι)/2022 
Αρ. 4876 4.3.2022                               

O περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

___________ 

Αριθμός 16(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ 2019 

Προοίμιο. Για σκοπούς-  
  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 337, 
23.12.2015, 
σ. 35. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 102, 
23.4.2018, 
σ. 97. 

(α)  ορθότερης εναρμόνισης με τα άρθρα 22(2) και 100(2) και εκ νέου εναρμόνισης με τα άρθρα 100(1) 
έως (3) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με 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», όπως 
διορθώθηκε∙ και 

   

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 266, 
9.10.2009, 
σ. 36. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 274, 
30.7.2021, 
σ. 20. 

(β)  αποτελεσματικότερης εφαρμογής του άρθρου 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001», όπως καταργήθηκε από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 2021/1230 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουλίου 2021 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση)», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
31(I) του 2018 
32(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών 
Νόμους του 2018 και 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών 
και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμοι του 2018 έως 2022.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  

 
 

«“Υπηρεσία” σημαίνει την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας∙». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Κεντρική Τράπεζα έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την 
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 99 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 99 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο:  
   
  «Αρμόδιες αρχές.»ꞏ 
   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Η Κεντρική Τράπεζα» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1Α), η Κεντρική 
Τράπεζα»ꞏ 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   

  «(1Α) Η Υπηρεσία ορίζεται ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση και την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις διατάξεις των 
άρθρων 60 και 62. 

   

  (1Β) Η Κεντρική Τράπεζα και η Υπηρεσία, ως οι αρμόδιες αρχές, συνεργάζονται μεταξύ 
τους, ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.»ꞏ και 

   
 (δ) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: 
   

  (i) Με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «ασκεί τις εξουσίες της» (πρώτη γραμμή), 
με τη φράση «και η Υπηρεσία ασκούν τις εξουσίες τους»ꞏ 

    

  (ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 
    
   «(α)  απευθείας υπό τη δική τους εξουσία· ή». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
99Α και 99Β. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 99, των ακόλουθων 
νέων άρθρων: 

  
 «Εξουσίες  

Υπηρεσίας. 
99Α.-(1) Για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων της, δυνάμει του εδαφίου 

(1Α) του άρθρου 99, η Υπηρεσία δύναται να- 

   
 Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 119, 
4.5.2016,  
σ. 1.  
125(Ι) του 2018. 

(α) 
 

 
 

απαιτεί, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του περί της 
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμου, την παροχή από δικαιούχο, εντός καθορισμένης 
χρονικής προθεσμίας, κάθε πληροφορίας απαραίτητης για την παρα-
κολούθηση της συμμόρφωσης αυτού, διευκρινίζοντας κατά το δέον, το 
σκοπό του αιτήματοςꞏ 

    
  (β) πραγματοποιεί, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του 
περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 
των Δεδομένων αυτών Νόμου, επιτόπιους ελέγχους στο υποστατικό και 
χώρο εργασίας κάθε δικαιούχου, ώστε να εξετάζει, κατάσχει, λαμβάνει ή 
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αποκτά αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του 
μέσου αποθήκευσής τουςꞏ 

    
  (γ) διατάσσει το δικαιούχο, σε περίπτωση που κατά την κρίση της παραβαίνει 

ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις των άρθρων 60 
ή/και 62, όπως τερματίσει αμέσως την παράβαση και αποφύγει την 
επανάληψή της στο μέλλον και, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν 
συμμορφωθεί, η Υπηρεσία επιβάλλει ανάλογα με τη βαρύτητα και τη 
διάρκεια της παράβασης διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 99Βꞏ 

    

  (δ) λαμβάνει κάθε μέτρο για την εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης του 
δικαιούχου με τις διατάξεις των άρθρων 60 ή/και 62. 

   

  (2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και 
του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμου, όταν κληθεί από την Υπηρεσία δυνάμει του εδαφίου (1), 
να θέσει στη διάθεσή της πληροφορίες, έγγραφα ή στοιχεία, που κατέχει ή έχει υπό 
τον έλεγχό του σχετικά με δικαιούχο, καθώς και να προσέλθει στον τόπο 
διεξαγωγής των εργασιών της Υπηρεσίας, εάν το απαιτήσει. 

   

  (3)  Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή παρεμποδίζει 
με πράξη ή παράλειψή του την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

   
  (4) Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή εγγράφων και/ή η 

απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από οποιαδήποτε γνωστοποίηση που 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
αποτελεί, εκτός από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 99Β, ποινικό αδίκημα και το πρόσωπο που διαπράττει 
αυτό, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα 
χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.  

   
 Διοικητικές 

κυρώσεις 
επιβαλλόμενες 
από την 
Υπηρεσία. 

99Β.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι δικαιούχος 
ο οποίος βρίσκεται υπό την εποπτεία της, παραβαίνει ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις των άρθρων 60 ή/και 62, δύναται, αφού 
προηγουμένως ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο δικαιούχο ή εκπρόσωπό του να 
ακουστεί, προφορικά και/ή γραπτά, να επιβάλει σε αυτόν, ανάλογα με τη βαρύτητα 
και τη διάρκεια της παράβασης,  διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο 
χιλιάδες ευρώ (€2.000), και, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, δύναται 
επιπρόσθετα να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τα εκατό 
ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητα 
αυτής. 

   
  (2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το 

οποίο επιβλήθηκε σε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1), η Υπηρεσία έχει εξουσία 
να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου 
ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 109 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 109 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

  
 «(2) Η Υπηρεσία δύναται με εύλογο και κοστοστρεφή τρόπο-  
  
 (α) να καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμουꞏ και  
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 (β) να διατάσσει την καταβολή τέτοιων εξόδων από τους δικαιούχους. 
   
 (3)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) εξόδων, 

η Κεντρική Τράπεζα  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη αυτών ως αστικού χρέους 
οφειλόμενου στη Δημοκρατία.  

   
 (β) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) εξόδων, η 

Υπηρεσία  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη αυτών ως αστικού χρέους 
οφειλόμενου στη Δημοκρατία.». 

 

142


