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Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π 472/2020 
Αρ. 5372, 16.10.2020 
Αριθμός 472 

 
   ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2018 

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 39 και 45  
 

81(Ι) του 2012 

30(Ι) του 2018. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των 
άρθρων 39 και 45 των περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμων του 2012 και 2018, εκδίδει την 
παρούσα Οδηγία.  

 ΜΕΡΟΣ I - ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙA, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI ΣΚΟΠΟΣ 

Συνοπτικός Τίτλος. 1.- Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Καθορισμού και της Kαταβολής Εξόδων 
Αδειοδότησης Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Οδηγία του 2020.   

Ερμηνεία. 2.- Στην παρούσα Οδηγία εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 

31(Ι) του 2018 

32(Ι) του 2019. 

 

81(Ι) του 2012 

30(Ι) του 2018. 

«αιτήτρια εταιρεία» σημαίνει τον ενδιαφερόμενο όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) του  άρθρου 5  των 
περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών Νόμων του 2018 και 2019, το οποίο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα ιδρύματα 
ηλεκτρονικού χρήματος βάσει του άρθρου 4Α των περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμων του 2012 
και 2018. 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμους του 2012 και 2018. 

«Ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος» σημαίνει τους περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 
Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμους του 2018 και 2019. 

Πεδίο Εφαρμογής. 3.- Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε αιτήτριες εταιρείες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. 

Σκοπός. 

 

 

 

4.- Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι ο καθορισμός των εξόδων για: 

(i) απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, και  

(ii) επέκταση της άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος σε πρόσθετες υπηρεσίες 
πληρωμών, ως αναφέρονται στα σημεία 1 έως 8 του Παραρτήματος Ι του περί Υπηρεσιών 
Πληρωμών Νόμου, η παροχή των οποίων δεν έχει σχέση με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.      

 ΜΕΡΟΣ II – ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Απόκτηση άδειας 
λειτουργίας 
ιδρύματος 
ηλεκτρονικού 
χρήματος από την 
Κεντρική Τράπεζα. 

5.- Κάθε αιτήτρια εταιρεία καταβάλλει, μαζί με την αίτησή της στην Κεντρική Τράπεζα για 
απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, το ποσό των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ. 
 

Επέκταση άδειας 
λειτουργίας για την 
παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών 
πληρωμών. 

6.-(1) Σε περίπτωση που ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος επιθυμεί επέκταση της υφιστάμενης 
άδειας λειτουργίας του σε πρόσθετες υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Νόμου, που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 7 του Παραρτήματος Ι του περί Υπηρεσιών 
Πληρωμών Νόμου, καταβάλει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ για κάθε αιτούμενη υπηρεσία.  
(2) Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία που αναφέρεται 

στο σημείο 8 του Παραρτήματος Ι, καταβάλει μαζί με τη σχετική αίτησή του στην Κεντρική 

Τράπεζα το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. 
Νοείται ότι οι υπηρεσίες πληρωμών που προβλέπονται στα σημεία 3(α), (β) και (γ) καθώς και 
στα σημεία 4(α), (β) και (γ) του Παραρτήματος Ι του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου 
θεωρούνται για σκοπούς εξόδων ως μια υπηρεσία.  

Καταβολή εξόδων. 7.- Η καταβολή των εξόδων αδειοδότησης και επέκτασης παρεχόμενων υπηρεσιών από την 
αιτήτρια εταιρεία και το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει η Κεντρική 
Τράπεζα και γνωστοποιεί στον αιτούντα.  

 ΜΕΡΟΣ IΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έναρξη ισχύος. 8.- Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


