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Ν. 117(Ι)/2014

Ο πεπί ηηρ Ρύθμιζηρ ηυν Δπισειπήζευν Παποσήρ Γιοικηηικών Τπηπεζιών και ςναθών Θεμάηυν
(Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ
Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 117(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ
ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 2013
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη
196(Η) ηνπ 2012 καδί κε ηνπο πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ
109(Η) ηνπ 2013. Θεκάησλ Νφκνπο ηνπ 2012 θαη 2013 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν
βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνη ηνπ 2012 έσο 2014.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, πξηλ
απφ ην ζεκείν ηεο ηειείαο, ηεο αθφινπζεο θξάζεο:

208(Η) ηνπ 2012.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

«θαζψο θαη ηα ηακεία επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, ηα νπνία
ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηνπ Δθφξνπ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ
Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκν».

3. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηε δηαγξαθή απφ ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, ηεο θξάζεο «ή
.
πξνζηάηε (protector) εκπηζηεπκάησλ» (ηέηαξηε γξακκή)

(β)

κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (3) απηνχ, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:
«(ε) ε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ εηαηξείαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i) κέρξη (vi) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) (i) έσο
.
(vi) πην πάλσ» θαη

(γ)

κε ηελ πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ:
«(4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ άξζξνπ 3, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 23, ε παξνρή
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο δελ απαηηεί άδεηα,
λννπκέλνπ φηη απηέο δε ζα δηαθεκίδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζέιθπζε
πειαηψλ θαη δε ζα πξνζθέξνληαη ή παξέρνληαη πξνο πξφζσπα άιια απφ απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ εδάθην:
(α)

Ζ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά ζηηο κεηξηθέο ηνπο
επηρεηξήζεηο, ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή ζε άιιεο ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο ησλ κεηξηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ, λννπκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ
εηαηξεία έρεη σο γξακκαηέα είηε δηθαηνχρν πξφζσπν είηε θπζηθφ πξφζσπν
θάηνηθν Κχπξνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (3)
αλσηέξσ.

(β)

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εκπηζηεπκαηνδφρνπ φηαλ απηέο παξέρνληαη πξνο
εκπίζηεπκα θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(i)

Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν θαη/ή
ζηελ ζχδπγφ ηνπ θαη/ή ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη/ή ηεο ζπδχγνπ
ηνπ κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο·
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(ii)

φινη νη δηθαηνχρνη ηνπ εκπηζηεχκαηνο είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (i) αλσηέξσ θαη/ή ε ζχδπγφο ηνπ θαη/ή
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη/ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ, κέρξη ηεηάξηνπ
βαζκνχ ζπγγέλεηαο·

(iii)

ε εηαηξεία έρεη σο γξακκαηέα είηε δηθαηνχρν πξφζσπν είηε θπζηθφ
πξφζσπν θάηνηθν Κχπξνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (β)
ηνπ εδαθίνπ (3) πην πάλσ.

(5) Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (iii) θαη/ή
(viii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) απφ εηαηξείεο, δελ απαηηεί άδεηα λννπκέλνπ
φηη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν ζην εμσηεξηθφ θαη ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ
.
γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ
(β) ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο ή ησλ άιισλ επνπηηθψλ
αξρψλ θαη ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ παξνρέα
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

4. Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο ιέμεο «δηθεγφξν» ακέζσο κεηά ηε θξάζε
.
«εξγνδνηεί εζσηεξηθφ» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «λνκηθφ ζχκβνπιν» Καη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνχ ηεο ιέμεο «δηνξίδεη» (πξψηε γξακκή), κε ηε ιέμε
«εξγνδνηεί».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

5. Σν άξζξν 25 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ,
κε ην αθφινπζν λέν εδάθην:
«(2) Καηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ε Δπηηξνπή παξαρσξεί αξηζκφ κεηξψνπ ζην θάζε αδεηνχρν
πξφζσπν θαη θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ηα νλφκαηα
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη παξέρνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 3, ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ πξνζθέξνπλ
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη
ηε δηεχζπλζε εξγαζίαο ηνπο, ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο,
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο θξίλεη ζθφπηκν, ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
Ννείηαη φηη, φιεο νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζηα νπνία
λα πεξηιακβάλνληαη νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο.».

