
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2009 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 266,  
9.10.2009, 
 σ. 11. 

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην κοινότητα και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
128(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο του 2009 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμοι του 2009 και 2010. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 78 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (τρίτη γραμμή), της 
φράσης «ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009»∙ 

   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3), αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 79 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 79 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη 
λέξη «υποχρεώσεις» και πριν από την τελεία (2η γραμμή) της φράσης «και διαφορών που αφορούν 
τα εκ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 δικαιώματα και υποχρεώσεις».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 83 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
  (α)  Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου», της φράσης «και 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009»∙ 
   
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(4) Έκαστη εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, στην έκταση που ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
924/2009 σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από τα πρόσωπα που 
βρίσκονται υπό την εποπτεία της.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 85 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως 
μετά τον αριθμό «IX» (3η γραμμή,) της φράσης «του παρόντος Νόμου και την εποπτεία και 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 88 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού της 
φράσης  «των Άρθρων 3 και 4» (2η γραμμή).   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 89 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 89 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού της 
φράσης «των Άρθρων 3 και 4» (2η γραμμή).   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 91 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 91 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμο» 
(3η γραμμή), της φράσης «ή/και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 93 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 93 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της 
φράσης «από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του 
παρόντος Νόμου και με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009.». 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.082-2010 
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