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154(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

2007 KAI 2009 

 

                                     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

144(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 
2007 και 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμοι του 2007 έως του 2012. 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του όρου 
«Γνωστοποίηση 220/2003» και της ερμηνείας αυτού. 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«πρέπει» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «να πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 και»∙ 

  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «, σε 
εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις,»∙ (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή), και 

  (γ) με την προσθήκη σ’ αυτό του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
«(3) Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να απασχολούν μόνο πρόσωπα που 
συμμορφώνονται και πληρούν τις προϋποθέσεις τόσο του 
παρόντος άρθρου όσο και των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 56.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 53 

4. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 

2 
του βασικού 

νόμου. 

  

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 
«τουλάχιστον ετησίως από την προβλεπόμενη στο άρθρο 
54 εξεταστική επιτροπή» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με 
την φράση «από την Επιτροπή»∙  

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
«(2) Η Επιτροπή δύναται με οδηγίες της να καθορίζει κάθε 
σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης 
του δημόσιου μητρώου του εδαφίου (1), την εγγραφή, 
ανανέωση εγγραφής και διαγραφής προσώπων 
εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.»∙ 
 

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Οι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του εδαφίου 
(1) οφείλουν να ενημερώνουν, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, το δημόσιο μητρώο για κάθε μεταβολή ως 
προς τα καταχωρημένα, σε αυτό, στοιχεία τους. Η 
Επιτροπή δύναται με οδηγίες της να εξειδικεύει τη 
διαδικασία που θα ακολουθείται για ενημέρωση του 
δημόσιου μητρώου.»∙ 

 

  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
«(4) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί πληροφορίες από το 
δημόσιο μητρώο του εδαφίου (1), είτε στο διαδικτυακό της 
τόπο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε 
αποφασίσει.»∙ και 
 

  (ε) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 54 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
 

 «Καταβολή 
τελών. 

54.  (1) Για     σκοπούς     εφαρμογής    του   
     παρόντος  Μέρους,  καταβάλλονται 
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    τέλη, το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
οδηγίες της Επιτροπής. 

   (2) Τα τέλη του εδαφίου (1) αφορούν τα 
ακόλουθα: 

    (α) τέλη εξετάσεων, 

    (β) τέλη εξέτασης αιτήματος δυνάμει του 
άρθρου 52(2), 

    (γ) τέλη ετήσιας ανανέωσης εγγραφής 
στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 
53(1), 

    (γ) οποιαδήποτε άλλα τέλη σχετικά με το 
παρόν Μέρος.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 55 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Υφιστάμενες 
εγγραφές στο 
δημόσιο 
μητρώο. 
....(Ι) του 2012. 

55. Πρόσωπα, τα οποία πριν την έναρξη ισχύος του 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2012 είναι 
εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 
53(1), παραμένουν εγγεγραμμένα και δύνανται 
να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες για 
τις οποίες είναι εγγεγραμμένα, ως καθορίζεται 
σε οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 
56(2).». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Έκδοση      
Οδηγιών. 

56. (1) Οι Εποπτικές Αρχές δύνανται να 
καθορίζουν, εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν 
τα προσόντα που απαιτείται να πληροί ένα 
πρόσωπο για να δύναται να ασκεί 
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα του 
άρθρου 52(1). 

   (2) Η Επιτροπή δύναται με οδηγίες της να 
καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τη 
συχνότητα, τον τρόπο διενέργειας και το 
περιεχόμενο των εξετάσεων,  την 
εξεταστέα ύλη  καθώς και 
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Αρ. Φακ.: 23.01.053.195-2012 

ΑΚ/ΕΠ. 

 

    οποιαδήποτε άλλο θέμα χρήζει 
καθορισμού, εξειδίκευσης ή 
διευκρίνισης δυνάμει του παρόντος 
Μέρους.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 141 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 141 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της 
φράσης «ή/και της Γνωστοποίησης 220/2003». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 153 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 153 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Κατάργηση 
της 
Γνωστοποίησης 
217/2008. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
6.6.2008 
6.3.2009. 

153. Η Γνωστοποίηση για την πιστοποίηση 
προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ και 
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στη Δημοκρατία, καταργείται.». 


