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Αριθμός 257 

 
 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ 

(ΝΟΜΟΗ 138(Η) ΣΟΤ 2002, 166(Η) ΣΟΤ 2003, 34(Η) ΣΟΤ 2007, 86(Η) ΣΟΤ 2013  
ΚΑΗ 103(Η) ΣΟΤ 2013) 

_______________ 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(3)(β), 39 θαη 43 
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηή ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20(3)(β), 39 θαη 43 ησλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ 
ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2013, εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία. 

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 
(Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) (Σξνπνπνηεηηθή) (Αξ.2) Οδεγία ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο πεξί 
ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2007 έσο 2014 
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο νη «βαζηθέο νδεγίεο») θαη νη βαζηθέο νδεγίεο θαη ε παξνχζα 
νδεγία ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη 
Γηαδηθαζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2007 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 31Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 2, ππνπαξάγξαθνο (1), ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 8 ησλ πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) 
Οδεγηψλ ηνπ 2007 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014 σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ε 
Ηξιαλδία παχεη λα ζεσξείηαη θξάηνο κέινο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ππφ πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο / ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
Κ.Γ.Π. 614/2007 
Κ.Γ.Π. 451/2008 
Κ.Γ.Π.   89/2009 
Κ.Γ.Π. 264/2009 
Κ.Γ.Π.     2/2010 
Κ.Γ.Π. 127/2010 
Κ.Γ.Π. 441/2010 
Κ.Γ.Π. 442/2010 
Κ.Γ,Π.     3/2011 
Κ.Γ.Π. 326/2011 
Κ.Γ.Π. 505/2011 
Κ.Γ.Π. 337/2012 
Κ.Γ.Π. 446/2012 
K.Γ.Π.     2/2013 
Κ.Γ.Π.   49/2013 
Κ.Γ.Π.   76/2013 
Κ.Γ.Π. 174/2013 
Κ.Γ.Π. 173/2014 

πκκφξθσζε κε 
πξφγξακκα ηεο 
ΔΔ/ΓΝΣ 
(παξάγξαθνο 2 
ηεο Κ.Γ.Π. 
174/2013). 
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Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 
38 ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

 
3. Ζ παξάγξαθνο 38 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ έλζεζε ακέζσο κεηά ηελ 
ππνπαξάγξαθν (3) απηήο, ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (4):  

«(4) ε πεξίπησζε φπνπ αληηζπκβαιιφκελνο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ηξηκεξνχο δηαρείξηζεο 
αζθαιεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 43, ε απνηίκεζε φζσλ αζθαιεηψλ ππφθεηληαη ζε 
ηέηνηα δηαρείξηζε δηελεξγείηαη απφ ηνλ παξνρέα ησλ ππεξεζηψλ ηξηκεξνχο δηαρείξηζεο αζθαιεηψλ 
βάζεη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ απνζηέιιεη ζε απηφλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα.». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 
43 ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Ζ παξάγξαθνο 43 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ (β) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) απηήο κε ην αθφινπζν λέν 
ζεκείν (β): 

«(β) δεχμεσλ ζπζηεκάησλ δηαθαλνληζκνχ αμηνγξάθσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΔΟΥ νη νπνίεο 
έρνπλ αμηνινγεζεί σο απνδεθηέο απφ ηελ ΔΚΣ, φπσο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΣ· νη 
δεχμεηο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία· ή» ·  

(β) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην ζεκείν (β) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) απηήο, ηνπ αθφινπζνπ 
λένπ ζεκείνπ (γ): 

«ζπλδπαζκνχ ηνπ πζηήκαηνο Αληαπνθξηηξηψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη απνδεθηψλ δεχμεσλ 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ (β) · ν ζπλδπαζκφο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα 
εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. » · 

(γ) κε  ηελ  αληηθαηάζηαζε  ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (2) απηήο  κε ηελ  αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (2): 

«(2) ηε δηαζπλνξηαθή ρξήζε ησλ απνδεθηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 
Αληαπνθξηηξηψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη νη 
φξνη ιεηηνπξγίαο, πνπ πξνβιέπεη ην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Αληαπνθξηηξηψλ Κεληξηθψλ 
Σξαπεδψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ 6.6 ηεο Γεληθήο 
Σεθκεξίσζεο. » ·  

(δ)  κε ηε δηαγξαθή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) απηήο · θαη 

(ε) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (4) απηήο ηεο αθφινπζεο λέαο 
ππνπαξαγξάθνπ (5): 

«(5) Οη αληηζπκβαιιφκελνη δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζρέζε κε απνδεθηά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ππεξεζίεο ηξηκεξνχο δηαρείξηζεο αζθαιεηψλ απνδεθηέο απφ ην Δπξσζχζηεκα. Όηαλ 
αληηζπκβαιιφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο ππεξεζίεο παξερφκελεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 
δψλεο ηνπ επξψ, ε εζληθή θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ θξάηνο κέινπο φπνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο 
ελεξγεί σο αληαπνθξίηξηα γηα ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Αληαπνθξηηξηψλ 
Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. ».  

 
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 5 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

5. Σν παξάξηεκα 5 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν Παξάξηεκα 5: 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5  
 

ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

Κριηήρια 
καηαλληλόηηηας 

Εμπορεύζιμα 
περιοσζιακά ζηοιτεία  

Μη εμπορεύζιμα περιοσζιακά ζηοιτεία  

Είδος 
περιοσζιακού 
ζηοιτείοσ  

-Πηζηνπνηεηηθά ρξένπο ηεο  
ΔΚΣ 

-Άιια εκπνξεχζηκα 
ρξεφγξαθα 

Γαλεηαθέο απαηηήζεηο  RMBD 

Κριηήρια 
πιζηοληπηικής 
διαβάθμιζης 

Σν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
πξέπεη λα είλαη πςειήο 
πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο 
φπσο αμηνινγείηαη κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο ηνπ ECAF γηα 
ηα εκπνξεχζηκα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

1 

Ο νθεηιέηεο/εγγπεηήο πξέπεη λα έρεη 
πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, 
φπσο αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο ηνπ ECAF γηα ηηο δαλεηαθέο 
απαηηήζεηο. 

Σν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη 
πςειήο πηζηνιεπηηθήο 
δηαβάζκηζεο, φπσο 
αμηνινγείηαη κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο ηνπ  
ECAF γηα ηα γηα ηα 
RMBD. 

Σόπος έκδοζης ΔΟΥ 
1
 Γελ εθαξκφδεηαη  Γελ εθαξκφδεηαη 

Διαδικαζίες 
διακανονιζμού 
διεκπεραίφζης  

Σφπνο δηαθαλνληζκνχ: δψλε 
ηνπ επξψ  

Οη ηίηινη πξέπεη λα είλαη 
θεληξηθά θαηαηεζεηκέλνη κε 

Γηαδηθαζίεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο  Γηαδηθαζίεο ηνπ 
Δπξσζπζηήκαηνο 
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ινγηζηηθή κνξθή ζε θεληξηθή 
ηξάπεδα ή ζε ζχζηεκα 
δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ πνπ 
αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ην 
Δπξσζχζηεκα ζχκθσλα κε 
ηα θξηηήξηα θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
"Πιαίζην αμηνιφγεζεο 
ζπζηεκάησλ δηαθαλνληζκνχ 
ηίηισλ θαη δεχμεσλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο 
θαηαιιειφηεηάο ηνπο πξνο 
ρξήζε ζηηο πηζηνδνηηθέο 
πξάμεηο Δπξσζπζηήκαηνο"

2
. 

Καηηγορία 
εκδόηη/οθειλέηη/
εγγσηηή

3
 

-Κεληξηθέο ηξάπεδεο θξαηψλ  
κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 
-Γεκφζηνο ηνκέαο 
-Ηδησηηθφο ηνκέαο  
-Γηεζλή θαη ππεξεζληθά 

ηδξχκαηα 

-Γεκφζηνο ηνκέαο  
-Με ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο  
-Γηεζλή θαη ππεξεζληθά ηδξχκαηα  

Πηζησηηθά ηδξχκαηα  

Έδρα ηοσ 
εκδόηη/οθειλέηη/
εγγσηηή

3
  

-Δθδφηεο 
1
:
 
 ΔΟΥ ή εθηφο ηνπ 

ΔΟΥ ρψξεο G10 
-Οθεηιέηεο: ΔΟΥ 
-Δγγπεηήο 

1
: ΔΟΥ 

Εψλε ηνπ επξψ  Εψλε ηνπ επξψ  

Αποδεκηές 
αγορές  

-Ρπζκηδφκελεο αγνξέο  
-Με ξπζκηδφκελεο αγνξέο 

απνδεθηέο απφ ηελ ΔΚΣ 

Γελ εθαξκφδεηαη  Γελ εθαξκφδεηαη 

Νόμιζμα  Δπξψ Δπξψ Δπξψ  

Ελάτιζηο ύυος  Γελ εθαξκφδεηαη  Διάρηζην πνζφ €500.000 θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο δαλεηαθήο 
απαίηεζεο.   

Γελ εθαξκφδεηαη  

Εθαρμοζηέο 
δίκαιο  

Γηα ηίηινπο πξνεξρφκελνπο 
απφ ηηηινπνίεζε ε 
απφθηεζε ησλ ππνθείκελσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ην 
δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο 
ΔΔ. Σν δίθαην πνπ δηέπεη ηηο 
ππνθείκελεο δαλεηαθέο 
απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη 
δίθαην ρψξαο ηνπ ΔΟΥ. 

Δθαξκνζηέν δίθαην γηα ηε δαλεηαθή 
ζχκβαζε θαη ηελ παξνρή δαλεηαθήο 
απαίηεζεο σο αζθάιεηαο : δίθαην 
θξάηνπο κέινπο ηεο δψλεο ηνπ 
επξψ. Σα δηαθνξεηηθά δίθαηα πνπ 
εθαξκφδνληαη: 

(i)  ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν,  
(ii)  ζηνλ πηζησηή,  
(iii)  ζηνλ νθεηιέηε,  
(iv)  ζηνλ εγγπεηή (εάλ ππάξρεη), 
(v) ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε, θαη 
(vi)  ζηε ζχκβαζε παξνρήο ηεο 

δαλεηαθήο απαίηεζεο σο 
αζθάιεηαο,  

δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 
δχν ηνλ αξηζκφ. 

Γελ αθνξά ηελ 
πεξίπησζε  

Διαζσνοριακή 
τρήζη  

Ναη Ναη  Ναη  

1. Ζ πνηφηεηα ησλ εκπνξεχζηκσλ ρξενγξάθσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε θαη ηα νπνία έρνπλ 
εθδνζεί ή είλαη εγγπεκέλα απφ κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη κε βάζε ηελ πεγή αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
επηιέμεη ν αληίζηνηρνο αληηζπκβαιιφκελνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ πιαηζίνπ ECAF γηα ηηο δαλεηαθέο απαηηήζεηο, 
φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.3 ηεο Γεληθήο Σεθκεξίσζεο. ηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ εκπνξεχζηκσλ 
ρξενγξάθσλ, ηζρχνπλ ηξνπνπνηεκέλα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο γηα ηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, σο εμήο:  

-Έδξα ηνπ εθδφηε/εγγπεηή: δψλε ηνπ επξψ,  

-ηφπνο έθδνζεο: δψλε ηνπ επξψ. 

2. Απηφ ην πιαίζην αμηνιφγεζεο δεκνζηεχεηαη ζην ηζηφηνπν ηεο ΔΚΣ (www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/ 
html/index.en.html). 

3. Όπνπ απαηηείηαη εγγχεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πςειή πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ απνδεθηψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 6.3 ηεο Γεληθήο Σεθκεξίσζεο.  
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 8 
ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

6. Σν παξάξηεκα 8 ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζεκείσζεο 1, κε ηελ 
αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (1): 

 «(1) Δθηφο απφ ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηηηινπνίεζε ηίηινπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελφηεηα 6 
ηεο Γεληθήο Σεθκεξίσζεο, επηιέμηκνη σο αζθάιεηα γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 
Δπξσζπζηήκαηνο είλαη θαη φζνη ηέηνηνη ηίηινη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πηζηνιεπηηθήο 
αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 6.3.2 ηεο Γεληθήο Σεθκεξίσζεο, αιιά θαηά ηα ινηπά 
πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα πξνεξρφκελνπο απφ ηηηινπνίεζε 
ηίηινπο ζχκθσλα κε ηε Γεληθή Σεθκεξίσζε, ππφ ηνλ φξν φηη νη ελ ιφγσ ηίηινη θέξνπλ δχν 
αμηνινγήζεηο γηα ηελ έθδνζε, επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ «ΒΒΒ

1
» απφ απνδεθηφ νξγαληζκφ 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

(α)  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνπο ελ ιφγσ ηίηινπο θαη παξάγνπλ εηζνδεκαηηθή 
ξνή αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: 

(i)   Δλππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα, 

(ii)  δάλεηα ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

(iii) ελππφζεθα εκπνξηθά δάλεηα, 

(iv) δάλεηα γηα αγνξά απηνθηλήηνπ, 

(v)  ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, 

(vi) θαηαλαισηηθή πίζηε, θαη 

(vii) απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο · 

(β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξάγνπλ εηζνδεκαηηθή ξνή δελ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ · 

(γ)  ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνπο ελ ιφγσ ηίηινπο θαη παξάγνπλ εηζνδεκαηηθή 
ξνή δελ πεξηιακβάλνπλ δάλεηα σο πξνο ηα νπνία ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα:  

(i)  δελ εμππεξεηνχληαη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηίηινπ,  

(ii) δελ εμππεξεηνχληαη θαηά ην ρξφλν ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ ηίηιν πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ, επί 
παξαδείγκαηη ζε πεξίπησζε αληαιιαγήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ παξάγνπλ εηζνδεκαηηθή ξνή, 

(iii)  είλαη ή θαζίζηαληαη αλά πάζα ζηηγκή δνκεκέλα, θνηλνπξαθηηθά ή κνριεπκέλα · θαη 

(δ)  ηα έγγξαθα ηεο ζπλαιιαγήο κε αληηθείκελν ηνπο ελ ιφγσ ηίηινπο πεξηέρνπλ δηαηάμεηο πεξί 
αδηάιεηπηεο εμππεξέηεζεο δαλείσλ. »  

θαη ηελ αθφινπζε λέα ππνζεκείσζε 1: 

«
1 

Ωο αμηνιφγεζε «ΒΒΒ» λνείηαη ειάρηζηε αμηνιφγεζε «Baa3» δηελεξγνχκελε απφ ηνλ νίθν 
Moody’s, «BBB-» δηελεξγνχκελε απφ ηνπο νίθνπο Fitch ή Standard & Poor’s ή «BBBL»  
δηελεξγνχκελε απφ ηνλ νίθν DBRS.». 

 
Έλαξμε ηζρχνο. 7.-(1) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2), ε παξνχζα νδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηε δεκνζίεπζή 

ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 

(2)(α) Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4(α), 4(β), 5 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ 26ε 
Μαΐνπ 2014. 

(β) Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4(ε) ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ 29ε 
επηεκβξίνπ 2014. 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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