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Διάταγμα Αναστολής Δόσεων Δανείων – Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών 
 
Σύμφωνα με το Διάταγμα που εκδόθηκε ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 

 

i. Αναστέλλεται για όλους τους δικαιούχους, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, 

περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και 

αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 

 

ii. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς 

εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης 

πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές 

υποχρεώσεις κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020.   

 

iii. Τα πιο πάνω έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την 30η Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης 

του Διατάγματος)  μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020. 

 

iv. Η αναστολή δόσεων και τόκων  εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος, 

νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του σχετικού Διατάγματος. 

 

v. Το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής 

τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος, δεν θα καθίστανται άμεσα 

απαιτητά.  

 

vi. Με την  ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων 

και των τόκων και παράλληλα η περίοδος πληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί 

για όση περίοδο απαιτείται. 

Τα έκτακτα μέτρα αναστολής, καλύπτουν μια ευρεία βάση χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης δανείων, ασφαλιστικές 

εταιρείες και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. 
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