
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 159(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 159(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς - 

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 314, 
5.12.2019, 
σ. 64∙ 
L 405, 
2.12.2020, 
σ. 84.  

(α) εναρμόνισης με το Άρθρο 64.1), 2), 3), 4), 6) και 7) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ 
και 2014/65/ΕΕ», ως διορθώθηκε, και  

   

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 334, 
27.12.2019, 
σ. 155. 

(β) εναρμόνισης με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2177/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της Οδηγίας 
2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας», 

   

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 
τίτλος. 

87(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2020 
78(Ι) του 2021 
91(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί́ με τους 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2017 έως 
(Αρ. 2) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2017 έως (Αρ. 3) του 2021.  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 (α) Με την αντικατάσταση σε αυτό των ορισμών των όρων «ανώτερα στελέχη» και «διοικητικό 
συμβούλιο» με τους ακόλουθους ορισμούς, αντίστοιχα:  

   

  «"ανώτερα στελέχη" σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες 
ΕΠΕΥ, διαχειριστή αγοράς ή  παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 36α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014  και τα οποία 
είναι υπεύθυνα και υπόλογα στο διοικητικό συμβούλιο για την καθημερινή διαχείριση της 
οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πολιτικών σχετικά με τη διάθεση 
υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες από την οντότητα και το προσωπικό της· 

   

  "διοικητικό συμβούλιο" σημαίνει το συμβούλιο ΕΠΕΥ, διαχειριστή αγοράς ή παρόχου 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 36α) 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014,  που διορίζεται νόμιμα και έχει την εξουσία 
καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων και της γενικής κατεύθυνσης της οντότητας και 
επιβλέπει και παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διοίκηση και 
περιλαμβάνει πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
οντότητας·»· 

    

 (β) με τη διαγραφή σε αυτό των όρων «εγκεκριμένος μηχανισμός γνωστοποίησης συναλλαγών» 
ή «Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ», «εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσιοποίησης συναλλαγών» ή 
«Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ», «πάροχος ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών» ή «Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ», και 
«πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων» και των ορισμών τους∙ 



 

     

 (γ) με την αντικατάσταση σε αυτό, στο τέλος της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου 
«κράτος μέλος καταγωγής», του σημείου του κόμματος (τέταρτη γραμμή) με το σημείο της 
άνω τελεία και τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού· και  

     

 (δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

   

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 314, 
5.12.2019,  
σ. 1· 
L 20,  
24.1.2020,  
σ. 26. 

«"Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ. 2019/2033" σημαίνει την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 806/2014", ως διορθώθηκε· 

    

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 314,  
5.12.2019, 
σ. 64∙ 
L 405, 
2.12.2020, 
σ. 84. 

"Οδηγία 2019/2034/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο "Οδηγία 2019/2034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά 
με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 
2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ", ως διορθώθηκε·». 

    

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   

 (α) Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς 
δεδομένων,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· και 

    

 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού. 

    

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 
φράση «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/2033». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 16. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 16 αυτού με το ακόλουθο 
άρθρο: 

 
 

   

 «Αρχικό κεφάλαιο.   
165(Ι) του 2021. 

 

16. Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας, εκτός εάν η αιτήτρια έχει 
επαρκές αρχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του περί 
Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
σχετικής επενδυτικής υπηρεσίας ή επενδυτικής δραστηριότητας.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  

 «(2)(α) Η Επιτροπή, ως η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων 
των εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσίευσης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 
34) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, με παρέκκλιση σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 3 
του εν λόγω Κανονισμού και των εγκεκριμένων μηχανισμών αναφορών, όπως ορίζονται στο Άρθρο 
2, παράγραφος 1, σημείο 36) του εν λόγω Κανονισμού, παρακολουθεί τις δραστηριότητες των 
εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσίευσης και των εγκεκριμένων μηχανισμών αναφορών, ώστε να 
αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους με τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον εν λόγω 
Κανονισμό.  

  



 

 (β) Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για 
σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσίευσης και των 
εγκεκριμένων μηχανισμών αναφορών με τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον εν λόγω 
Κανονισμό.». 

    

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 42. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 42 αυτού, με το ακόλουθο 
άρθρο: 
 

   

 «Χορήγηση  
άδειας  
λειτουργίας. 

42.-(1)(α) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, 
χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι- 

  

  (i) πληρούνται οι όροι του άρθρου 40∙ και 
 

  (ii) το υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης χώρας δύναται να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3). 

    

  (β) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, 
ενημερώνει την επιχείρηση τρίτης χώρας, εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή 
πλήρους αίτησης κατά πόσο της χορηγείται ή όχι η άδεια λειτουργίας. 

    

  (2)(α) Υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας που του χορηγείται άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 
29(1), 31, 32 και 33 του παρόντος Νόμου, στα Άρθρα 3 έως 26 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 600/2014 και στα μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του εν λόγω 
Κανονισμού ή/και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υπόκειται στην εποπτεία της 
Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας, ανάλογα με την περίπτωση.  

   

  (β) Η οργάνωση και λειτουργία υποκαταστήματος επιχείρησης τρίτης χώρας 
για θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο δεν υπόκεινται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις και το υποκατάστημα δεν τυγχάνει ευνοϊκότερης 
μεταχείρισης από τις ενωσιακές επιχειρήσεις. 

    

  (γ) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, 
γνωστοποιούν στην ΕΑΚAA, σε ετήσια βάση, κατάλογο των υποκαταστημάτων 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία. 

    

   (3) Υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας, που του χορηγήθηκε άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλει στην Επιτροπή 
ή την Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, σε ετήσια βάση, τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

  

  (α) Την κλίμακα και το φάσμα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και των ασκούμενων δραστηριοτήτων από 
το υποκατάστημα στη Δημοκρατία· 

    

  
 

Πρώτο  
Παράρτημα. 

(β) για επιχειρήσεις τρίτης χώρας που εκτελούν τη 
δραστηριότητα του σημείου 3 του Μέρους Ι του Πρώτου 
Παραρτήματος, το μηνιαίο ελάχιστο, μέσο και μέγιστο 
άνοιγμά τους σε αντισυμβαλλόμενους από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· 

    

  
 

Πρώτο 
Παράρτημα. 

(γ) για επιχειρήσεις τρίτης χώρας που παρέχουν μία ή 
αμφότερες τις υπηρεσίες του σημείου 6 του Μέρους Ι 
του Πρώτου Παραρτήματος, τη συνολική αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων που προέρχονται από 
αντισυμβαλλόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναδοχής ή τοποθε-
τήθηκαν με δέσμευση ανάληψης τους προηγούμενους 
δώδεκα (12) μήνες· 

    

  (δ) τον κύκλο εργασιών και τη συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες και 



 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α)·  

    
 

  (ε) λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων για την 
προστασία των επενδυτών που διατίθενται στους 
πελάτες του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανο-
μένων των δικαιωμάτων των πελατών που προκύπτουν 
από το σύστημα αποζημίωσης επεν-δυτών, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 40· 

    

  (στ) την πολιτική του υποκαταστήματος για τη διαχείριση 
κινδύνων και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από το 
υποκατάστημα για τις υπηρεσίες και τις δραστη-
ριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α)· 

    

   (ζ) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 
των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις για τις 
δραστηριότητες του υποκαταστήματος·  

    

   (η) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την 
Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την 
περίπτωση, για την ενδελεχή παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος. 

   

  (4) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει 
στην ΕΑΚΑΑ κατόπιν αιτήματός της τις ακόλουθες πληροφορίες: 

   

  (α) Τις άδειες λειτουργίας για τα υποκαταστήματα που τους χορηγήθηκε 
άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και κάθε 
μεταγενέστερη αλλαγή των εν λόγω αδειών· 

  

  (β) την κλίμακα και το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται και των 
δραστηριοτήτων που ασκούνται από αδειοδοτημένο υποκατάστημα 
στη Δημοκρατία· 

    

  (γ) τον κύκλο εργασιών και τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού που 
αντιστοιχούν στις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην παράγραφο (β)· και 

    

  (δ) την επωνυμία του ομίλου τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει 
υποκατάστημα που του έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του εδαφίου (1). 

   

    (5) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται στενά με τις 
αρμόδιες αρχές των οντοτήτων που αποτελούν μέλη του ομίλου στον οποίο 
ανήκει υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας που του έχει χορηγηθεί άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΤ, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλες οι δραστηριότητες του  ομίλου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε πλήρη, συνεπή και αποτελεσματική εποπτεία, 
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/2033 και τις 
εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ ή/και με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2036 
νομοθετικές διατάξεις.». 

    

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 43. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 43 αυτού με το ακόλουθο 
άρθρο: 
 

  

 «Παροχή 
υπηρεσιών με 
αποκλειστική 
πρωτοβουλία 
του πελάτη. 
Δεύτερο 

43.-(1) Σε περίπτωση που, με αποκλειστική πρωτοβουλία ιδιώτη πελάτη ή 
επαγγελματία πελάτη, κατά την έννοια του Μέρους II του Δεύτερου 
Παραρτήματος, εγκατεστημένου ή ευρισκόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχεται σε αυτόν επενδυτική υπηρεσία ή ασκείται επενδυτική δραστηριότητα 
από επιχείρηση τρίτης χώρας, η απαίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 δεν εφαρμόζεται για την παροχή της εν 



 

Παράρτημα. 
 
 
 

λόγω υπηρεσίας ή δραστηριότητας από την επιχείρηση της τρίτης χώρας στο 
πρόσωπο αυτό, περιλαμβανομένης της σχέσης που αφορά συγκεκριμένα στην 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή στην άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.  

   

        (2) Σε περίπτωση που επιχείρηση τρίτης χώρας, χωρίς επηρεασμό των 
σχέσεων εντός του ομίλου της, προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς πελάτες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, είτε μέσω οντότητας που ενεργεί για 
λογαριασμό της είτε μέσω οντότητας  που διατηρεί στενούς δεσμούς μαζί της είτε 
μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της 
οντότητας,  η εν λόγω προσέγγιση δεν λογίζεται ως υπηρεσία που παρέχεται με 
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη. 

   

   (3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) πρωτοβουλία πελάτη δεν παρέχει στην 
επιχείρηση της τρίτης χώρας το δικαίωμα να διαθέτει στον συγκεκριμένο πελάτη 
με άλλον τρόπο, εκτός μέσω υποκαταστήματος, νέες κατηγορίες επενδυτικών 
προϊόντων ή επενδυτικών υπηρεσιών.». 

   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή  
του Τίτλου V. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του Τίτλου V αυτού και των 
διαλαμβανόμενων σε αυτό άρθρων 60 έως 67. 

 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 71 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 71 του βασικού νομού τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος της υποπαραγράφου (xxxvi) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (3) αυτού, του σημείου του κόμματος με το σημείο της άνω τελείας και τη διαγραφή, 
αμέσως μετά, των υποπαραγράφων (xxxvii) έως (xΙ)· 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά την 
υποπαράγραφο (xx), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

   

  «(xx1)  το Άρθρο 27στ, παράγραφοι 1, 2 και 3, το Άρθρο 27ζ, παράγραφοι 1 έως 5, και το 
Άρθρο 27θ, παράγραφοι 1 έως 4, αναφορικά με εγκεκριμένο μηχανισμό αναφορών ή 
εγκεκριμένο μηχανισμό δημοσίευσης που διαθέτει παρέκκλιση από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014,»· 

    

 (γ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) αυτού, με τις ακόλουθες 
παραγράφους, αντίστοιχα: 

   

  «(α) άρθρο 5, 6(2), 35, 36, 40 ή 45 του παρόντος Νόμου· ή 

   

    (β) Άρθρο 7, παράγραφος 1, τμήμα 3, ή Άρθρο 11, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 600/2014 και, αναφορικά με εγκεκριμένο μηχανισμό αναφορών ή εγκεκριμένο 
μηχανισμό δημοσίευσης που διαθέτει παρέκκλιση από την Επιτροπή σύμφωνα με το  
Άρθρο 2, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, το Άρθρο 27β του εν 
λόγω Κανονισμού.»· και 

    

 (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

   

  «(γ)      στην περίπτωση ΚΕΠΕΥ, διαχειριστή αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτει άδεια 
λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ ή ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας, αναστολή ή 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 44 του παρόντος 
Νόμου και, στην περίπτωση εγκεκριμένου μηχανισμού ή εγκεκριμένου μηχανισμού 
δημοσίευσης που διαθέτει παρέκκλιση από την Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 2, 
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, αναστολή ή ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 27ε του εν λόγω Κανονισμού·». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 78  
του βασικού 
νόμου. 
 

11. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) 
του εδαφίου (Ι) αυτού, της φράσης «πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) με τη φράση «εκ της Επιτροπής διαθέτων παρέκκλιση σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 
3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 εγκεκριμένο μηχανισμό αναφορών ή εγκεκριμένο μηχανισμό 
δημοσίευσης». 



 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 82 
του βασικού 
νόμου. 
 

12. Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «, σε ενοποιημένη ή μη βάση,» (δεύτερη γραμμή) και της φράσης      
«, ειδικά όσον αφορά τις απαιτήσεις επάρκειας κεφαλαίων που επιβάλλει η Οδηγία 2013/36/ΕΕ,» 
(τρίτη και τέταρτη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
103Α. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 103 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου:  

   

 «Μεταβατική 
διάταξη αναφορικά 
με τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας 
πιστωτικού 
ιδρύματος που 
αναφέρεται  
στο Άρθρο 
4.1.1)β) του 
Kανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013. 
Πρώτο 
Παράρτημα. 

103Α. Η Επιτροπή ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση που 
τα προβλεπόμενα συνολικά στοιχεία ενεργητικού ΚΕΠΕΥ, η οποία έχει υποβάλει 
αίτηση άδειας λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του Τίτλου II του παρόντος 
Νόμου πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2019, με σκοπό την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα σημεία 3 και 6 του Μέρους Ι του 
Πρώτου Παραρτήματος, ισούνται με ή υπερβαίνουν τα τριάντα δισεκατομμύρια 
ευρώ (€30.000.000.000) και ενημερώνει σχετικά την αιτήτρια.». 
 

 

Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου.  

14. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

   

 (α) Με την αντικατάσταση στον τίτλο «ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της αναφοράς «(άρθρα 2, 6, 12, 
26, 33, 53, 60)» με την αναφορά «(άρθρα 2, 6, 12, 26, 33, 42, 53, 60, 103Α)»∙ και 

    

 (β) με τη διαγραφή του Μέρους IV αυτού. 

   

Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου.  

15.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  

 

  (2) Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 6, 9, 10, 11 και 14 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. 

 
 


