
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟ 

 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

148(Ι) του 2002 

214(Ι) του 2002 

6(Ι) του 2003 

86(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Επιχειρήσεων 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) (Τροποποιητικός) 

(Αρ.3) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003 (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 έως 

(Αρ. 3) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται περαιτέρω ότι, με Γνωστοποίηση του Υπουργού  δύναται 

να καθοριστεί ειδική διαδικασία, με βάση την οποία - 

  

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα,  

Παράρτημα ΙΙΙ 

Μέρος Ι: 

7.3.2003. 

   (α) υπάλληλοι και στελέχη των Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχουν τα 

προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) και έχουν εντός 

των αμέσως προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της 

Γνωστοποίησης που εκδόθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 32(2) και (6) των περί των 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003, έξι ετών, πλήρη τριετή 

επαγγελματική απασχόληση στο χρηματοοικονομικό ή 

χρηματοπιστωτικό τομέα, δύνανται να αναλάβουν τις θέσεις 

και τα καθήκοντα που προβλέπονται στο εδάφιο (2),  

    (β) υπάλληλοι ή στελέχη των Ε.Π.Ε.Υ. που δεν κατέχουν τα 

προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) και έχουν πλήρη 
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επαγγελματική απασχόληση στο χρηματοοικονομικό ή 

χρηματοπιστωτικό τομέα για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών 

αμέσως προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της 

Γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), 

δύνανται να αναλάβουν τις θέσεις και τα καθήκοντα που 

προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου 

(2) και των υποπαραγράφων (ii) και (v) της παραγράφου (ε) 

του εδαφίου (2),  

  

    (γ) χρηματιστές και χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι οποίοι βρίσκονται εν 

ενεργεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

Γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), 

δύνανται να αναλάβουν τις θέσεις και τα καθήκοντα που 

προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) 

και της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (ε) του εδαφίου 

(2), χωρίς να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που ορίζονται στο 

εδάφιο (3). 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.267.2003 
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