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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                        Ν. 29(Ι)/2021 
Αρ. 4819,  19.3.2021                             

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 29(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2016 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L156, 
19.6.2018,  
σ. 43. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

144(Ι) του 2007 
106(I) του 2009 
141(Ι) του 2012 
154(I) του 2012 
193(I) του 2014 

   8(Ι) του 2016.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων 
και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2007 έως 
2016 (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 2007 έως 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 141,  
5.6.2015,  
σ. 73.  
 

«“Οδηγία 2015/849/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επι-
τροπής”·». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 132 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2Α) του άρθρου 132 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού, του σημείου της τελείας 
με το σημείο της άνω τελείας· και 

 
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης παραγράφου: 

  
 
 
 
 

 
 
 

188(Ι) του 2007 
  58(Ι) του 2010 
  80(Ι) του 2012 
192(Ι) του 2012 
101(Ι) του 2013 
184(Ι) του 2014 
  18(Ι) του 2016  
  13(Ι) του 2018 
158(Ι) του 2018 
  81(Ι) του 2019 
  13(Ι) του 2021 
  22(Ι) του 2021. 

«(ζ) αρχών αρμόδιων για την εποπτεία των υπόχρεων οντο-
τήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, 
σημεία 1) και 2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, αναφορικά με 
τη συμμόρφωση με τον περί της Παρεμπόδισης και Κατα-
πολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες Νόμο ή κατά περίπτωση, την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/849.». 

 

 


