
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
 τίτλος. 
148(Ι) του 2002 
214(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 
Νόμοι του 2002 και 2003. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού και τον αντιγραμματισμό 
των παραγράφων (ε) και (στ) σε (δ) και (ε), αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Μέρους ΧΙΙ, 
μόνο οι Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στο άρθρο 5 επιτρέπεται 
να παρέχουν ή να παρουσιάζονται ότι παρέχουν κατ’ 
επάγγελμα επενδυτικές υπηρεσίες εντός της Δημοκρατίας.»ֹ 

  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «παροχή 
ή» μετά τη λέξη «οποιαδήποτε» (δεύτερη γραμμή) και της 
ακόλουθης φράσης στο τέλος αυτού: 

   «Με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Δημοκρατία, 
επίσης εξομοιούται και οποιαδήποτε παροχή ή πρόταση για 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία προέρχεται από 
την Δημοκρατία και απευθύνεται προς πρόσωπα, τα οποία 
κατοικούν ή διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού της 
ακόλουθης φράσης:  

«οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 69 του 
βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την αντικατάσταση του αριθμού «2» ( τελευταία γραμμή) με 
τον αριθμό «4». 

Προσθήκη νέου  
άρθρου στο  
βασικό νόμο. 

6. 

 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 69 του ακόλουθου νέου άρθρου: 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3675, 17/1/2003 6(I)/2003



 2

«Μεταβατικές 
διατάξεις για τις 
διεθνείς 
επιχειρήσεις 
παροχής 
επενδυτικών 
υπηρεσιών. 

 

 

 «69A.-(1) Εταιρείες που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, 
φορολογούνται δυνάμει του άρθρου 28Α των περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι 2002, εφ’ όσον κατέχουν 
σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα για να παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες επί επαγγελματικής βάσεως προς τρίτους, 
καθώς και την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 6, του 
Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος, δύνανται να συνεχίσουν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος Νόμου, για περίοδο που καθορίζεται στο 
εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι 
υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- 

(i) αίτηση για άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάμει του 
άρθρου 10 μέχρι την 30η Ιουνίου 2003,  ή 

(ii) αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 29 
και 30 του παρόντος Νόμου, προκειμένου περί 
αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες με 
υποκατάστημα στη Δημοκρατία και παρέχουν σ΄ αυτή 
διασυνοριακώς επενδυτικές υπηρεσίες μέχρι την 30η 
Ιουνίου, 2003. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εφαρμογή η 
υποπαράγραφος (i) ή η υποπαράγραφος (ii)  του εδαφίου (1), η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να εκδώσει την απόφασή 
της για χορήγηση ή για απόρριψη της αίτησης για άδεια 
λειτουργίας εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης. 

(3) Οι εταιρείες, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παύουν να 
παρέχουν οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία προς τρίτους, και 
οφείλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς 
τρίτους, οι οποίες απορρέουν από την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών: 

(i) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για 
χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο 
μέχρι την 31η Αυγούστου, 2003ֹ 

(ii) σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για χορήγηση 
άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο εντός 
μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράςֹ 

(iii) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για 
χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 
και 30, το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου, 2003ֹ 

(iv) Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, το 
αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 70 του 
βασικού νόμου. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο άρθρο 70, 
μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
 

«(4) Εφόσον μέλος του Χ.Α.Κ. που λειτουργούσε κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου είναι θυγατρική 
τραπέζης και πρόκειται να μεταφέρει τις εργασίες του στη μητρική 
του εταιρία, την τράπεζα, η οποία έχει εξασφαλίσει από την 
αρμόδια εποπτική αρχή την απαραίτητη προς τούτο άδεια παροχής 
της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου (1) του Μέρους Ι του 
Πρώτου Παραρτήματος, το μέλος αυτό του Χ.Α.Κ. δύναται να 
εξακολουθήσει να λειτουργεί ως μέλος του Χ.Α.Κ. ως τις 
31.7.2003, παρέχοντας την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 
(1) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αυτού.».
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