
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 32(Ι)/2019 
Αρ. 4690, 15.3.2019                               

Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 32(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2018 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ: L 337, 
23.12.2015,  
σ. 35∙ 
L 102, 
23.4.2018,  
σ. 97. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 5(2), 52(5), 61(1), 62(1), 89(2), 92(1), και 
102(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25

ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 2013/36/ΕΕ και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ», ως 
διορθώθηκε,  

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

31(Ι) του 2018. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών 

και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται 
μαζί με τον περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών Νόμο του 2018 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 
Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμοι του 2018 και 2019. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, του 

όρου «Υπηρεσία» και του ορισμού του. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (7) αυτού, του 

αριθμού και του σημείου στίξης «89,» (έκτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο 

(vi) της παραγράφου (ε) αυτού, της φράσης «το άρθρο 89» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «τα 
άρθρα 89 και 90». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 61 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) 

αυτού, της λέξης και του αριθμού «και 89» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «, 89 και 90». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) 

αυτού, της φράσης «στο άρθρο 88(2)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «στο άρθρο 88(5)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 89 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 89 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ε) 

του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «και (β)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «,(γ) και (δ)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 92 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 92 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) 

αυτού, της λέξης και του αριθμού «και 89» (δεύτερη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «, 89 και 
90». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 101 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 

αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2)  Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
εφαρμόζονται επί των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.». 
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