
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 78(Ι)/2021 
Αρ. 4835,  29.4.2021                             

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 78(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2020 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 347, 
20.10.2020, 
σ. 50. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων», 

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 
τίτλος. 
87(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2020. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί́ με τους περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2017 και 
2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί́ Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2017 έως 2021.  

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  

 
 

 
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 347, 
20.10.2020,  
σ. 1. 
 

«“Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους 
υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)  2017/1129  και της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1937”·». 

    

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της 
παραγράφου (ιε) του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και 
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

   «(ιστ) στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στο Άρθρο  
2, παράγραφος 1, στοιχείο ε), του Κανονισμού (ΕΕ)  2020/1503.». 

    

Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου.  

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε μία από ́τις ακόλουθες ημερομηνίες, οποιαδήποτε από τις 
δύο είναι η μεταγενέστερη: 
 

  (α)  Κατά τη 10η Νοεμβρίου 2021∙ 

   

  (β) κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 


