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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ
2015

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

64(Ι) του 2015.

διαβάζεται μαζί με τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβούλων

Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα
2015 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμοι του 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου
24.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως
μετά το άρθρο 23 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Ειδική διάταξη.

24.(1)

Ανεξαρτήτως των διατάξεων των

άρθρων

14

και

23,

πρόσωπο

εξουσιοδοτηθέν να ενεργεί ως σύμβουλος
αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου

14

ή

δυνάμει

οποιασδήποτε

απόφασης του Υπουργού, σύμφωνα με την
εξουσία που του παρέχεται από τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου, το οποίο ασκεί το
επάγγελμα

δικηγόρου,

εγκεκριμένου
ελεγκτή,

λογιστή,

αναλογιστή,

νομικού,
εγγεγραμμένου

λειτουργού

ή/και

εξεταστή στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και
στην

Υπηρεσία

επαγγελματία

στο

Αφερεγγυότητας

ή

χρηματοοικονομικό

τομέα, δεν υπόκειται στην υποχρέωση
επιτυχίας

σε

εξετάσεις

επαγγελματικής

ικανότητας για σκοπούς εξουσιοδότησης του

2

να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας,
για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία
197(Ι) του 2015.

έναρξης της ισχύος του περί Συμβούλων
Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικού) Νόμου
του 2015:
Νοείται

ότι,

περιλαμβάνονται

πρόσωπα
στις

τα

οποία

επαγγελματικές

κατηγορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
δύνανται να παρακάθονται σε εξετάσεις που
διοργανώνονται δυνάμει των διατάξεων της
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του
άρθρου 23.
(2) Μετά την πάροδο ενός έτους από την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Συμβούλων

Αφερεγγυότητας

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, όλα τα
πρόσωπα

τα

επαγγελματικές

οποία

εμπίπτουν

κατηγορίες

στις
που

προβλέπονται στο εδάφιο (1), οφείλουν
υποχρεωτικά, για σκοπούς εξουσιοδότησής
τους

να

ενεργούν

ως

σύμβουλοι

αφερεγγυότητας, να έχουν παρακαθίσει με
επιτυχία

στις

εξετάσεις

επαγγελματικής

ικανότητας και να έχουν προσκομίσει προς
την αρμόδια αρχή σχετικό πιστοποιητικό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου:
Νοείται ότι, πρόσωπα τα οποία δεν
πληρούν

τις

προϋποθέσεις

που

προβλέπονται στο εδάφιο (2), χωρίς να είναι
εξουσιοδοτημένα

να

ενεργούν

ως

σύμβουλοι αφερεγγυότητας, συνεχίζουν να

3

χειρίζονται τις υποθέσεις που ανέλαβαν
μέχρι την τελική περάτωση αυτών ή μέχρι
την

απαλλαγή

τους

δεόντως

από

καθήκοντά τους στις υποθέσεις

τα

αυτές,

ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς όμως να
έχουν το δικαίωμα ανάληψης οποιασδήποτε
νέας υπόθεσης.».

