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Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο
52 του Συντάγματος.
Αριθμός 14(1) του 1993
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑ
ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Ι \
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

Κεφ. 113
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός από τις περιπτώσεις, που από το ίδιο το
κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία*
«δημόσια χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους και άλλες τοπικές αρχές και από
ημικρατικούς οργανισμούς και άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου,
καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας*
«εκδότης» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τις σχετικές αξίες*
«Επιτροπή» σημαίνει την κατά το
άρθρο 8 ιδρυόμενη Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς*
«Επίτροπος» σημαίνει τον κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του
άρθρου 8 οριζόμενο Κυβερνητικό Επίτροπο και περιλαμβάνει και τον κατά
το ίδιο εδάφιο οριζόμενο αναπληρωτή του*
«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά τις
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου*

«εταιρικοί τίτλοι» ή περιληπτικά, «τίτλοι» κατά ταυτόσημη έννοια
σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους
εταιρειών και δικαιώματα επ' αυτών
«καθορισμένος» σημαίνει καθορισμένος κατά τον παρόντα Νόμο ή από
Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς*
«κινητές αξίες» ή περιληπτικά «αξίες» κατά ταυτόσημη έννοια σημαίνει
δημόσια χρεόγραφα και εταιρικούς τίτλους*
«Συμβούλιο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 ιδρυόμενο
Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου*
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών*
«χρηματιστηριακοί Κανονισμοί» σημαίνει τους κατά το άρθρο 71
εκδιδόμενους Κανονισμούς*
«Χρηματιστήριο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 ιδρυόμενο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
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ΜΕΡΟΣ II
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ,
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
3.—(1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο καλείται
«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου», στο οποίο καταρτίζονται κατ* αποκλει
στικότητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο, οι χρημα
τιστηριακές συναλλαγές επί κινητών αξιών στη Δημοκρατία.
(2) Το Χρηματιστήριο τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και διοικείται
από το Συμβούλιο.
(3) Από της συστάσεως του Χρηματιστηρίου απαγορεύεται σε οποιοδήποτε
φυσικό ή άλλο νομικό πρόσωπο να ασκεί στη Δημοκρατία εργασίες που κατά
τον παρόντα Νόμο ανήκουν στο Χρηματιστήριο, ή να χρησιμοποιεί τίτλο ή
ονομασία που να υποδηλώνει την άσκηση τέτοιας φύσεως εργασιών.
(4) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (3)
διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με
χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.
4. Έδρα του Χρηματιστηρίου ορίζεται η Λευκωσία όπου το Χρηματι
στήριο
διατηρεί και το κεντρικό του κατάστημα. Οι εργασίες του
Χρηματιστηρίου διεξάγονται είτε στο κεντρικό του κατάστημα είτε σε
επαρχιακά καταστήματα που δυνατόν να συσταθούν με απόφαση του
Συμβουλίου.
5.—(1) Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου, το
οποίο έχει και τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι:
(α) Η λήψη των απαραίτητων και των κατά περίπτωση ενδεδειγμένων
μέτρων για την ανάπτυξη της αγοράς αξιών, καθώς επίσης ο έλεγχος
και η ρύθμιση των συναλλαγών για κινητές αξίες·
(β) Η παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων για την εμπορία αξιών
και για την έκδοση επίσημου δελτίου τιμών, η διευκόλυνση της
κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, η πρόβλεψη διαδικασιών
και μέσων παροχής χρηματιστηριακών πληροφοριών σχετικά με την
κίνηση και τις συναλλαγές αξιών, η μέριμνα για την ταχεία
ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών για την ενημέρωση των μελών,
των συναλλασσομένων και του κοινού και τελικά η μέριμνα για
δημοσιεύσεις χρηματιστηριακού δελτίου είτε καθημερινά είτε κατά
τα οριζόμενα με απόφαση του Συμβουλίου,
(γ) Η προώθηση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας και η χρησι
μοποίηση για το σκοπό αυτό κάθε ενδεδειγμένου μέσου δημοσιότητας
σχετικά με τα οφέλη και τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου
(δ) Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών, η
καταστολή των δόλιων Και ανάρμοστων μεθόδων χρηματιστηριακής
συναλλαγής και η παροχή της δέουσας προστασίας σε επενδυτές και
γενικά στο κοινό"
(ε) Η κατάρτιση και υποβολή για έγκριση των αναγκαίων για την
επίτευξη των σκοπών του χρηματιστηριακών Κανονισμών και η
εκτέλεση κάθε άλλης αναγκαίας για το σκοπό αυτό ενέργειας.
(2) Επιπρόσθετα από τις πρωταρχικές αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου
που προβλέπονται στο εδάφιο (1), στο Χρηματιστήριο ανατίθεται και
οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατ' έθιμο ανήκουσα σε χρηματιστήριο με
τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις.

Σύσταση
Χρηματι
στηρίου.

Έδρα
Χρηματι
στηρίου.

Σκοποί και
αρμοδιότητες
του Χρηματι
στηρίου.
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Προσωρινή
αναστολή της
λειτουργίας
του Χρηματι
στηρίου.

Κρατική
εποπτεία.

Επιτροπή
Κεφαλαι
αγοράς και
Κυβερνητικός
Επίτροπος.

116

6.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία, ένεκα έκτακτων και
δικαιολογημένων για το δημόσιο συμφέρον περιστάσεων, να διατάξει, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού, την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του
Χρηματιστηρίου, για το καθορισμένο στη σχετική απόφαση διάστημα.
(2) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία, ένεκα έκτακτων και δικαιολογημένων
για το δημόσιο συμφέρον περιστάσεων, να διατάξει, με τη σύμφωνη γνώμη
του Υπουργού, την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Χρημα
τιστηρίου για διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημέρες.
(3) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία, ένεκα έκτακτων και δικαιολογημένων
για το δημόσιο συμφέρον περιστάσεων ή με βάση πληροφορίες που εκ
πρώτης όψεως δικαιολογούν επέμβαση για το δημόσιο συμφέρον και για την
προστασία επενδυτών, να διατάξει με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού την
προσωρινή αναστολή της εμπορίας και συναλλαγής καθοριζόμενης κατη
γορίας κινητών αξιών, καθώς και εταιρικών τίτλων συγκεκριμένης εταιρείας
που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
(4) Απαγορεύεται η κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής κατά την
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.
(5) Συναλλαγή που καταρτίζεται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου
(4) είναι άκυρη.
ΜΕΡΟΣ III
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
7.—(1) Η γενική εποπτεία του Χρηματιστηρίου ανατίθεται στο Υπουργείο
Οικονομικών και ασκείται από τον Υπουργό διά της Επιτροπής η οποία
ορίζεται για το σκοπό αυτό κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
(2) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Υπουργού, οι κατά τον
παρόντα Νόμο αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Υπουργό Εμπορίου και
Βιομηχανίας, ή από άλλο Υπουργό που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
(3) Το Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληρο
φορία αυτός ζητεί σχετικά με το Χρηματιστήριο και τις δραστηριότητες του,
την οποία ο Υπουργός κρίνει αναγκαία, για το δημόσιο συμφέρον για την
άσκηση της κατά τον παρόντα Νόμο κρατικής εποπτείας επί του Χρημα
τιστηρίου.
8.—(1) Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή, η οποία καλείται «Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς», και είναι αρμόδια να εποπτεύει τη λειτουργία του Χρημα
τιστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε επόμενες διατάξεις του παρόντος
Νόμου.
(2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Κυβερνητικό Επίτροπο, από ένα
εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας και από τρία άλλα μέλη που διορίζονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού.
(3) Ο Κυβερνητικός Επίτροπος ορίζεται από τον Υπουργό και προεδρεύει
της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ο Υπουργός ορίζει και αναπληρωτή
Κυβερνητικό Επίτροπο, που αναπληρώνει τον Επίτροπο σε περίπτωση
προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του.
(4) Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ορίζεται με
απόφαση του
Διοικητή της Τράπεζας ανώτερος λειτουργός της. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και αναπληρωτής εκπρόσωπος, πού αναπληρώνει τον τακτικό
εκπρόσωπο σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθη
κόντων του.
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(5) Μέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου,
εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης
στα οικονομικά, τις επενδύσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τη χρηματαγορά και
την κεφαλαιαγορά, που είναι ικανά να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των
σκοπών του παρόντος Νόμου και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ομαλής και
μεθοδικής αγοράς αξιών, καθώς επίσης και στη δέουσα προστασία των
επενδυτών και γενικά του κοινού. Τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν
άμεσα ή έμμεσα τα ίδια ή με συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι
δεύτερου βαθμού ουσιώδες συμφέρον ή έλεγχο ή να μετέχουν σε Συμβούλιο ή
να είναι υπάλληλοι ή αξιωματούχοι εταιρειών που οι εταιρικοί τους τίτλοι
κατά το διορισμό τους ή στη διάρκεια της θητείας τους εισάγονται στο
Χρηματιστήριο. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίδια απόφαση διορίζει και
αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση των τακτικών μελών σε περί
πτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων τους:
Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με
τα τακτικά μέλη.
(6) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και ανανεώσιμη. Σε
περίπτωση που η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται πριν από τη λήξη της
θητείας της Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του
Υπουργού προβαίνει σε διορισμό μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του
απερχόμενου μέλους:
Νοείται ότι η θητεία της Επιτροπής η οποία θα διοριστεί για πρώτη φορά
μετά την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου λήγει στις 30 Απριλίου
1998.
(7) Η χηρεία θέσης της Επιτροπής ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους της
Επιτροπής δεν επιφέρει ακυρότητα
των πράξεων ή διαδικασιών της
Επιτροπής.
(8) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί τη λειτουργία του Χρηματι
στηρίου, να εφορεύει την τήρηση των σχετικών με αυτό διατάξεων του
παρόντος Νόμου και των χρηματιστηριακών Κανονισμών και να ασκεί γενικά
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται σε αυτή από τον παρόντα
Νόμο ή από χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Για την καλύτερη άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτών η Επιτροπή έχει δικαίωμα εισόδου και έρευνας, όσον
αφορά τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει τίτλους στο Χρηματιστήριο για
διαπραγμάτευση ή τους τίτλους που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, κατά
τα οριζόμενα προς τούτο σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
(9) Ο Επίτροπος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής παρίστανται στις
συνεδρίες του Συμβουλίου στις οποίες δικαιούνται να εισαγάγουν θέμα προς
συζήτηση, καθώς και να εκφράσουν άποψη για τα υπό συζήτηση θέματα,
αλλά δεν μετέχουν στη λήψη αποφάσεων, στερούμενοι του δικαιώματος
ψήφου.
(10) Απαγορεύεται στα μέλη της Επιτροπής να διεξάγουν αμέσως ή μέσω
παρένθετου προσώπου χρηματιστηριακές συναλλαγές είτε για δικό τους
λογαριασμό είτε κατ' εντολήν άλλου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής
συνιστά, προκειμένου για δημόσιους υπαλλήλους, πειθαρχικό αδίκημα που
τιμωρείται μέχρι και με απόλυση τους από τη δημόσια υπηρεσία. Επι
πρόσθετα, τόσο για τα μέλη που είναι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και για τα
άλλα μέλη, η παράβαση αυτή συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση
καταδίκης τους επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 68, ενώ
υπέχουν κατ' αναλογίαν τις ευθύνες που προβλέπονται στο άρθρο 69(2).

N.14(I)/93

Σύσταση
Συμβουλίου.
Αρμοδιότητες
Συμβουλίου.

Σύνθεση
Συμβουλίου.
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ΜΕΡΟΣ IV
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
9. Συνιστάται Συμβούλιο, το οποίο καλείται «Συμβούλιο Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου», στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση του Χρηματιστηρίου και η
ευθύνη για εφαρμογή της πολιτικής του.
10.—(1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις εργασίες του Χρηματιστηρίου και έχει
π χ ή ρ η εξουσία για τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς
Κανονισμούς.
(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα—
(α) Εκπροσωπεί δια του Προέδρου του το Χρηματιστήριο ενώπιον των
δικαστικών και άλλων αρχών,
(β) Εγκρίνει την αναγραφή και παραδέχεται την εισαγωγή στο Χρημα
τιστήριο κινητών αξιών για διαπραγμάτευση,
(γ) Ορίζει τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών του.
(δ) Έ χ ε ι την εξουσία να λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία
μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του.
(ε) Έ χ ε ι την εξουσία να ορίζει
δικαιώματα επί συναλλαγών που
καταρτίζονται στο
Χρηματιστήριο ή
ανακοινώνονται σ ' αυτό
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
(στ) Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους που βρίσκονται στην υπηρεσία
του Χρηματιστηρίου,
(ζ) Μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, καθώς και για την κατάρτιση
και υποβολή απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού,
(η) Μεριμνά για την έκδοση επίσημου
Δελτίου Τιμών και άλλων
χρηματιστηριακού περιεχομένου δημοσιευμάτων,
(θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των μελών και επιβάλλει πειθαρχικές
ποινές,
(ι) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση Χρηματιστηριακούς Κανο
νισμούς,
(ια) Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα Νόμο
ή τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προσιδιάζει στους κατά
νόμο πρωταρχικούς ή τους κατ* έθιμο σκοπούς και τις αρμοδιότητες
του Χρηματιστηρίου.
11.—(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη που διορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένης πείρας και
κατάρτισης στα
οικονομικά, τις επενδύσεις,
τις χρηματοδοτήσεις, τη
χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά, καθώς και στο
εμπόριο και τη
βιομηχανία, που είναι ικανά να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών
του παρόντος Νόμου και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ομαλής και μεθοδικής
αγοράς αξιών, καθώς επίσης και στη δέουσα προστασία των επενδυτών και
γενικά του κοινού. Τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα τα
ίδια ή με συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού
ουσιώδες συμφέρον ή έλεγχο ή να μετέχουν σε Συμβούλιο ή να είναι
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υπάλληλοι ή αξιωματούχοι εταιρειών που οι εταιρικοί τους τίτλοι κατά το
διορισμό τους ή στη διάρκεια της θητείας τους εισάγονται στο Χρημα
τιστήριο.
(3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου,
τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
(4) Η θητεία των μελών είναι πενταετής και ανανεώσιμη:
Νοείται ότι η θητεία του Συμβουλίου που θα διοριστεί για πρώτη φορά μετά
την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου λήγει στις 30 Απριλίου 1998.
(5) Ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για την αναπλήρωση τακτικού
μέλους, επιτρέπεται σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην
άσκηση των καθηκόντων του λόγω ασθενείας ή απουσίας ή άλλης εύλογης
αιτίας. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών γίνεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού:
Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με
τα τακτικά μέλη.
(6) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη
λήξη της θητείας του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από
πρόταση του Υπουργού, προβαίνει στο διορισμό μέλους για το υπόλοιπο της
θητείας του απερχόμενου μέλους.
12. Τα ακόλουθα πρόσωπα δε νομιμοποιούνται για διορισμό στη θέση του
μέλους του Συμβουλίου ή υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8, του μέλους της
Επιτροπής:
(α) Υπουργοί, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη Δημοτικών
Συμβουλίων ή άλλων Τοπικών Αρχών, μέλη της Επιτροπής, θρη
σκευτικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι και μέλη των Ενόπλων
Δυνάμεων ή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Δημοκρατίας.
(β) Πρόσωπα που, κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους,
κηρύχτηκαν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή πρόσωπα κατά των οποίων
εκδόθηκε διάταγμα για διορισμό συνδίκου πτωχεύσεως ή τα οποία
ήλθαν σε συμβιβασμό με τους πιστωτές τους.
(γ) Πρόσωπα που, κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους,
κηρύχτηκαν σε κατάσταση φρενοβλάβειας ή άνοιας.
(δ) Πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που
ενέχει ηθική αισχρότητα.
(ε) Πρόσωπα που είτε σε δικαστική είτε σε πειθαρχική διαδικασία
βρέθηκαν ένοχα για παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή
διαδικασίας που αφορά το Χρηματιστήριο.
13. Η θέση μέλους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής κενούται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Σε περίπτωση θανάτου του μέλους.
(β) Σε περίπτωση παραιτήσεως του μέλους που διενεργείται με έγγραφο
απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο,
(γ) Σε περίπτωση έκπτωσης που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμ
βούλιο—
(ί) Αν συμβεί οποιοδήποτε από τα περιστατικά που αναφέρονται
στο προηγούμενο άρθρο, ιδιαίτερα αν το μέλος βρεθεί ένοχο
του ποινικού αδικήματος που προβλέπει το άρθρο 20.
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(ii) Σε περίπτωση απώλειας της Κυπριακής ιθαγένειας και ειδικά
προκειμένου μόνο για το Συμβούλιο,
(iii) Ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου σε περίπτωση αναιτιο
λόγητης αποχής του μέλους από την άσκηση των καθηκόντων
του και ιδιαίτερα ύστερα από αναιτιολόγητη απουσία του από
τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου,
(ίν) Ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου που υποβάλλεται με τη
σύμφωνη γνώμη πέντε μελών του Συμβουλίου.
14.—(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ή σε
περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, από τον
Αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος και
των δύο, από το Διευθυντή του Χρηματιστηρίου. Η πρόσκληση σε συνεδρία
είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τον
Επίτροπο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.
(2) Κατ' εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις συνεδρία
του Συμβουλίου κατά τα πιο πάνω συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται
στα μέλη, στον Επίτροπο και στα άλλα μέλη της Επιτροπής σε εύλογο χρόνο
πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Η πρόσκληση στις
περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα, τηλεμήνυμα ή φωτο
μήνυμα.
(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε το κρίνει
αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν γραπτώς δύο
τουλάχιστο μέλη ή ο Επίτροπος, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς
συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστο το
μήνα.
(4) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση
προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος
και των δύο προεδρεύει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα
παριστάμενα μέλη.
(5) Τέσσερα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας
επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας.
(6) Μέλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα οφείλει να
γνωστοποιεί στο Συμβούλιο και να απέχει της συζήτησης και της ψηφοφορίας
που γίνονται γι' αυτό.
(7) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται κατά τον οριζόμενο από το
Συμβούλιο τρόπο και, αν δεν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο ή
αρμόδιο δικαστήριο ή πειθαρχικό όργανο που έχει συσταθεί διά νόμου,
τηρούνται μυστικά.
(8) Η χηρεία θέσης του Συμβουλίου ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους του
Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων
ή διαδικασιών του
Συμβουλίου.
15.—(1) Σε περίπτωση διαφωνίας του Επιτρόπου με απόφαση του Συμ
βουλίου ως προς θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 63 και 65(2), η εκτέλεση της αποφάσεως
αναστέλλεται και η διαφωνία αναγγέλλεται στον Υπουργό με σκοπό την
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επίλυση της την ίδια μέρα της λήψεως της αποφάσεως, αν με τη γνώμη του
Επιτρόπου συμφωνεί και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας.
(2) Ο Υπουργός οφείλει μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και οπωσ
δήποτε πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου να εκδώσει την απόφαση
του που είναι υποχρεωτική για το Συμβούλιο, εκτός αν αυτό επιλέξει, μέσα σε
προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, να προσβάλει
την απόφαση του
Υπουργού, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέχρι τη λήψη ή ανατροπή
της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου η απόφαση του Υπουργού ισχύει
και το Συμβούλιο υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως προς αυτή.
(3) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το
Συμβούλιο και αμετάκλητη.
(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να περιορίζει το δικαίωμα του
Επιτρόπου για διαφωνία και να εξαιρεί από την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου οποιοδήποτε από τα θέματα που μνημονεύονται στο εδάφιο (1).
16. Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, έχουν
την υποχρέωση φύλαξης της επίσημης σφραγίδας του Συμβουλίου. Η επίσημη
σφραγίδα τίθεται σε έγγραφα τη παρουσία δύο μελών, του Προέδρου ή σε
περίπτωση απουσίας του, του Αντιπροέδρου ή άλλου οριζόμενου για το
σκοπό αυτό μέλους και ενός δεύτερου μέλους που προσυπογράφει το έγγραφο.
17.—(1) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκχωρεί στον Πρόεδρο
οποιεσδήποτε από τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο εξουσίες του για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο και με τους
κατά περίπτωση προβλεπόμενους όρους.
(2) Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση εξουσιών επί θεμάτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις των άρθρων 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 63 και 65(2) του
παρόντος Νόμου.
(3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει επιτροπές και υπεπιτροπές για τη
διεξαγωγή εργασιών του Συμβουλίου ή του Χρηματιστηρίου και για την
άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου που προβλέπεται στο
άρθρο 44.
18. Στον Πρόεδρο, και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, στον Επίτροπο και
τα άλλα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό
Συμβούλιο αντιμισθία.
19.—(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Χρηματιστηρίου ανα
τίθεται στο Διευθυντή.
(2) Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους.
(3) Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι διορίζονται από το Συμβούλιο
που καθορίζει με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
και εγκρίνονται από τη Βουλή τα απαραίτητα για το διορισμό προσόντα και
τους όρους υπηρεσίας.
20.—(1) Τα μέλη του Συμβουλίου, οι αξιωματούχοι και λοιποί υπάλληλοι
του Χρηματιστηρίου, ο Υπουργός, ο Επίτροπος και τα άλλα μέλη της
Επιτροπής και οι λοιποί κρατικοί λειτουργοί που λαμβάνουν γνώση
πληροφοριών κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 7, οφείλουν να
τηρούν το απόρρητο σε σχέση με τις χρηματιστηριακές πληροφορίες που
περιέρχονται εις γνώσιν τους ένεκα της θέσης τους, πριν οι πληροφορίες
αυτές καταστούν δημόσια γνωστές.
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(2) Απαγορεύεται στα μέλη του Συμβουλίου, τους αξιωματούχους και τους
λοιπούς υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου, στον Επίτροπο και τα άλλα μέλη
της Επιτροπής και στους κατά το εδάφιο (1) κρατικούς λειτουργούς να
χρησιμοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσιν τους ένεκα της
θέσης τους, για να προσποριστούν ωφέλεια είτε οι ίδιοι είτε τρίτα πρόσωπα
σχετιζόμενα ή μη με την αγορά αξιών.
(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος
άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με
χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές και
επιπρόσθετα υπόκειται στις ευθύνες και κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 69(2) του παρόντος Νόμου που εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν.
(4) Προκειμένου για δημόσιο υπάλληλο, η παράβαση των διατάξεων του
παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με
απόλυση του από τη δημόσια υπηρεσία.
ΜΕΡΟΣ V
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ewom
21.—(1) Χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του παρόντος
χρηματιστή Νόμου είναι οι δικαιοπραξίες που καταρτίζονται χρηματιστήριακώς και
συναλλαγής, έχουν ως αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα.
(2) Απαγορεύεται η κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής εκτός Χρηματιστηρίου.
(3) Απαγορεύεται η σύναψη στο Χρηματιστήριο άλλης συναλλαγής εκτός
από τις χρηματιστηριακές.
(4) Χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.
χρηματιστή
συναλλανέ,·
συναλλαγές.

22.—(1) Χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι μόνον—
( α ) Η α Υ ° Ρ α κ α ι Ά πώληση κινητών αξιών τοις μετρητοίς.
(β) Η αγορά και η πώληση κινητών αξιών επί προθεσμία.
(γ) Η σύμβαση μεταβίβασης κινητών αξιών.
(δ) Οποιαδήποτε παρεπόμενη δικαιοπραξία που σχετίζεται με την
κατάρτιση και την εκτέλεση των πιο πάνω δικαιοπραξιών.
(ε) Προκειμένου περί εταιρικών τίτλων, οι καταγραφόμενες στο βιβλίο
μεταβίβασης εταιρικών τίτλων και η ίδια η έκδοση πιστοποιητικού
μεταβίβασης μετοχών την ίδια ημέρα της συναλλαγής και εν πάση
περιπτώσει πριν από την ώρα έναρξης
της
λειτουργίας του
Χρηματιστηρίου, για την επόμενη ημέρα λειτουργίας του μετά τη
συναλλαγή.
(2) Οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται,
τελειούνται και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Χρηματι
στηριακούς Κανονισμούς.
(3) Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να απαγορευτεί η κατάρτιση μιας
ή περισσότερων χρηματιστηριακών συναλλαγών από τις πιο πάνω κατηγορίες
ή να επιτραπεί με τους όρους που ορίζονται από το Συμβούλιο.
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23. Ot ακόλουθες πράξεις επί κινητών αξιών δε θεωρούνται χρηματι
στηριακές συναλλαγές και κατά συνέπεια επιτρέπεται κατά νόμο να καταρ
τιστούν εκτός Χρηματιστηρίου, νοουμένου ότι θα ανακοινωθούν στο Χρημα
τιστήριο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου:
(α) Η πρόσκληση σε δημόσια εγγραφή για νεοεκδιδόμενες αξίες, εκτός
αν οριστεί διαφορετικά με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
(β) Οι συναλλαγές κινητών αξιών μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
κατά τα οριζόμενα ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου.
(γ) Οι χαριστικές ή άλλες συναλλαγές που δεν συνεπάγονται χρηματική
αντιπαροχή.
(δ) Οι μεταβιβάσεις κινητών αξιών αιτία θανάτου.
(ε) Οι συναλλαγές που καταρτίζονται με διάταγμα δικαστηρίου,
(στ) Οι συναλλαγές που με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ρητά εξαι
ρούνται και καταρτίζονται εκτός Χρηματιστηρίου.

Πράξεις
σχετικές με
κινητές
αξίες που δε
θεωρούνται
χρηματιστη
ριακές
συναλλαγές.

24. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η εγγραφή στα σχετικά μητρώα της
ιδιοκτησίας κινητών αξιών που έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρημα
τιστήριο για διαπραγμάτευση, αν η σχετική πράξη δε φέρει ειδική σφραγίδα
του Χρηματιστηρίου που να αποδεικνύει ότι η συναλλαγή καταρτίστηκε μέσω
του Χρηματιστηρίου ή ότι ανακοινώθηκε σ' αυτό κατά τις διατάξεις του
προηγούμενου άρθρου.

Απαγόρευση
μεταβίβασης
ή εγγραφής
κινητών αξιών
χωρίς τη
σφραγίδα
του Χρημα
τιστηρίου.

25. Πράξεις που φέρουν την ειδική σφραγίδα του
Χρηματιστηρίου,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, απαλλάσσονται από την
καταβολή κάθε τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε
ισχύοντος περί Χαρτοσήμων Νόμου ή άλλου νόμου που προβλέπει την
καταβολή τέλους χαρτοσήμου.

Απαλλαγή
από το τέλος
χαρτοσήμου.

26.—(1) Απαίτηση που πηγάζει από χρηματιστηριακή συναλλαγή παρα
γράφεται μετά πάροδο δύο ετών από την ημέρα που καταρτίστηκε η
συναλλαγή.
(2) Οι διατάξεις του περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμου δεν ισχύουν
για απαιτήσεις που πηγάζουν από χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Παραγραφή.

27.—(1) Χρηματιστηριακά πράγματα που μπορούν να αποτελέσουν αντι
κείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι μόνον οι ακόλουθες κινητές
αξίες:
(α) Δημόσια χρεόγραφα.
(β) Εταιρικοί τίτλοι δημόσιων εταιρειών που αναγράφονται ή που
εισάγονται στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση,
(γ) Άλλες κινητές αξίες που με απόφαση του Συμβουλίου κηρύσσονται
ως χρηματιστηριακά πράγματα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου
και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλ
λαγών.
(2) Η εμπορία χρεογράφων που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας ανατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα, που ενεργεί είτε απ' ευθείας
είτε μέσω ενός ή περισσότερων χρηματιστών που ορίζονται από την Κεντρική
Τράπεζα.

57 του 1964
36 του 1982.
Χρηματιστη
ριακά
πράγματα.
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Εισαγωγή
κινητών αξιών
στο Χρηματι
στήριο.
Κατηγορίες
εισαγομένων
κινητών
αξιών.

Αναστολή
εμπορίας
κινητών
αξιών.

Διαγραφή
κινητών
αξιών από
το Χρηματι
στήριο.

Μέλη του
Χρηματι
στηρίου.
Περιορισμός
στην άσκηση
του επαγγέλμα
τος του χρημα
τιστή.

Χρηματιστές
και μεσιτικά
δικαιώματα.
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28. Οι κινητές αξίες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο κατατάσσονται με
απόφαση του Συμβουλίου σε δύο κατηγορίες:
(α) Σε αξίες που αναγράφονται στο Χρηματιστήριο.
(β) Σε αξίες που δεν αναγράφονται, αλλά εισάγονται στο Χρηματιστήριο
για διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρημα
τιστηριακούς Κανονισμούς:
Νοείται ότι επιτρέπεται και η εκτός Χρηματιστηρίου κατάρτιση συναλ
λαγής με αντικείμενο αξίες της κατηγορίας αυτής.
'29.—(1) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία, σε δικαιολογημένες περιστάσεις
και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και του κοινού γενικά να
διατάξει την προσωρινή, μέχρι ένα μήνα, αναστολή της εμπορίας στο
Χρηματιστήριο αξιών που κατά το προηγούμενο άρθρο έχουν αναγραφεί ή
έχουν εισαχθεί σ' αυτό.
(2) Χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται με αντικείμενο κινητή
αξία, της οποίας η εμπορία έχει ανασταλεί κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1)
είναι άκυρη.
30.—(1) Η διαγραφή κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο λόγω μη
συμμορφώσεως προς τον παρόντα Νόμο και τους ισχύοντες Χρηματιστη
ριακούς Κανονισμούς, γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου που ενεργεί είτε
αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που εισάγεται στο Συμβούλιο από
την Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα σε χρηματιστηριακούς
Κανονισμούς.
(2) Συναλλαγή που καταρτίζεται με αντικείμενο κινητή αξία που δια
γράφεται από το Χρηματιστήριο κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι
άκυρη.
ΜΕΡΟΣ VI
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
31. Μέλη του Χρηματιστηρίου είναι οι κατά τον παρόντα Νόμο και τους
Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς εγγεγραμμένοι χρηματιστές.
32.—(1) Η άσκηση εργασιών που κατά τον παρόντα Νόμο και τους
χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρημα
τιστή επιτρέπεται μόνο σε χρηματιστές που είναι εν ενεργεία μέλη του
Χρηματιστηρίου.
(2) Η άσκηση των εργασιών αυτών ρυθμίζεται με χρηματιστηριακούς
Κανονισμούς, που θα ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κατοχής και
εμπορίας κινητών αξιών από χρηματιστές.
33.—(1) Χρηματιστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται
κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών για δικό του
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, και το οποίο δικαιούται, εφόσον
ενεργεί για λογαριασμό άλλων, να έχει μεσιτικά δικαιώματα, σύμφωνα με
όσα ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
(2) Δεν επιτρέπεται η άσκηση εργασιών χρηματιστή από τράπεζες ή
ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά επιτρέπεται η άσκηση των εργασιών αυτών από
θυγατρικές τους εταιρείες.
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(3) Σύμβαση μεταξύ εντολέα
και
χρηματιστή, για την
πληρωμή
δικαιωμάτων κατά παράβαση των καθορισμένων μεσιτικών δικαιωμάτων, είναι
άκυρη μόνο ως προς το χρηματιστή ενώ ο εντολέας μπορεί να επικαλεσθεί τη
σύμβαση.
(4) Άκυρη μόνο ως προς το χρηματιστή είναι τόσο η εντολή όσο και η
συναλλαγή για την οποία συμφωνήθηκαν ή πληρώθηκαν δικαιώματα κατά
παράβαση των καθορισμένων μεσιτικών δικαιωμάτων, αλλά η μεταξύ
χρηματιστή και αντισυμβαλλομένου συναλλαγή είναι έγκυρη.
(5) Δε λογίζονται κατά το παρόντα Νόμο χρηματιστές—
(α) Οι υπάλληλοι χρηματιστών.
(β) Επενδυτές που επιδίδονται περιστασιακά σε συνήθεις επενδυτικές
δραστηριότητες για δικό τους λογαριασμό,
(γ) Εκδότες κινητών αξιών και υπάλληλοι τους, που δεν ασκούν κατ'
επάγγελμα εργασίες που προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρημα
τιστή.
34.—(1) Τα μέλη εγγράφονται στο Χρηματιστήριο με αίτηση τους που
απευθύνεται προς το Συμβούλιο.
(2) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς καθορίζονται οι προϋποθέσεις
εγγραφής χρηματιστών, τα προσόντα που πρέπει να έχουν προκειμένου περί
φυσικών προσώπων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας,
προκειμένου περί νομικών προσώπων. Με τους ίδιους Κανονισμούς καθο
ρίζεται και η διαδικασία εγγραφής των χρηματιστών.
(3) Φυσικά πρόσωπα που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, ασκούσαν επί διετία, καλή τη πίστει, εργασίες που κατά τον παρόντα
Νόμο προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή, δικαιούνται να εγγραφούν
ως μέλη του Χρηματιστηρίου, έστω και αν δεν πληρούν όλες τις κατά το νόμο
προϋποθέσεις για εγγραφή. Από την εγγραφή τους όμως υπόκεινται κατά
πάντα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Χρηματιστηριακών
Κανονισμών.
35.—(1) Οι χρηματιστές οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστο καταβληθέν
κεφάλαιο, προκειμένου περί νομικών προσώπων, ή τραπεζική εγγύηση,
προκειμένου περί φυσικών προσώπων, ως ακολούθως:
(α) Εφόσον ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμών τρίτων,
ποσό ύψους £25.000.
(β) Εφόσον ενεργούν για λογαριασμό τρίτων και ως
διαχειριστές
χρημάτων ή τίτλων εντολέων, ποσό ύψους £50.000.
(γ) Εφόσον ενεργούν για δικό τους λογαριασμό για λογαριασμό τρίτων,
ως διαχειριστές χρημάτων ή τίτλων εντολέων και εφόσον ανα
λαμβάνουν επίσης την εξασφάλιση εκδόσεων, ποσό ύψους £200.000.
(2) Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ποσά υπόκεινται σε αύξηση που
διενεργείται με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
(3) Με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς
καθορίζονται και οι λοιπές
οικονομικές υποχρεώσεις των χρηματιστών και ειδικότερα τυχόν υποχρέωση
τους για την παροχή εγγύησης, για τη διατήρηση ορισμένου καθαρού
κεφαλαίου, για την τήρηση αποθεματικών για την εξασφάλιση απαιτήσεων
των εντολέων και γενικά για τη συμμόρφωση τους προς τον παρόντα Νόμο
και τους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.

Εγγραφή και
διαδικασία
εγγραφής
μελών στο
Χρηματι
στήριο.

Οικονομικές
υποχρεώσεις
χρηματιστών.
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Χρηματιστών
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Χρηματιστη
ριακών
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συμπεριφοράς
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Διαγραφή
χρηματιστή
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Αντιποίηση
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συναλλαγές.
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36. Οι χρηματιστές οφείλουν να τηρούν βιβλία, να υποβάλλουν εκθέσεις
και οικονομικές καταστάσεις και να παρέχουν στοιχεία Kat πληροφορίες,
σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, καθώς και
να επιτρέπουν οποτεδήποτε την επιθεώρηση και τον έλεγχο τους από το
Συμβούλιο και την Επιτροπή.
37.—(1) Οι χρηματιστές οφείλουν να τηρούν πιστά τους
ισχύοντες
Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς και κατά την άσκηση των εργασιών τους να
επιδεικνύουν την αρμόζουσα προς το λειτούργημα τους αξιοπρέπεια.
(2) Χρηματιστής που ενεργεί κατά παράβαση των Χρηματιστηριακών
Κανονισμών ή που κατά την άσκηση των εργασιών του
επιδεικνύει
συμπεριφορά απάδουσα προς το λειτούργημα του, ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική ευθύνη, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανο
νισμούς.
38. Δανεισμός από χρηματιστή, με σκοπό την αγορά κινητών αξιών που
έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο πρέπει
να διενεργείται σύμφωνα με τους κατά καιρούς ισχύοντες για το σκοπό αυτό
Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς και κατά τις καθορισμένες διαδικασίες.
39. Το Συμβούλιο διαγράφει χρηματιστή από το Χρηματιστήριο στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Με αίτηση του.
(β) Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης ή διάλυσης του νομικού
προσώπου.
Αν
εσφαλμένα γράφτηκε
στο
Χρηματιστήριο
χωρίς
να
(γ)
συγκεντρώνει τις κατά νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις,
(δ) Σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής της διαρκούς ή της
προσωρινής διαγραφής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46.
40. Πρόσωπο το οποίο εκτελεί έργα χρηματιστή χωρίς να έχει γραφτεί ως
μέλος στο Χρηματιστήριο ή μετά τη διαρκή ή την προσωρινή διαγραφή του ή
τον αποκλεισμό του από το Χρηματιστήριο και πρόσωπο το οποίο επαγ
γέλλεται ή οπωσδήποτε διαφημίζει τον εαυτό του ψευδώς ως χρηματιστή
διαπράττει ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με
χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.
41. Χρηματιστής που καταρτίζει άκυρη ή απαγορευμένη κατά τον παρόντα
Νόμο συναλλαγή διαπράττει αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο
έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.
42. Χρηματιστής που παραβιάζει οποιαδήποτε από τιςυποχρεώσεις του που
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή τους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς
διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ειδική
ποινή, με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες
λίρες ή και με τις δύο ποινές.
43.—(1) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς θα καθοριστούν οι προ
ϋποθέσεις και τα κριτήρια, με βάση τα οποία, πρόσωπα που ασκούν κατ'
επάγγελμα δραστηριότητες συμβούλου επενδύσεων ή διαχειριστή κινητών
αξιών (portfolio manager) θα κηρύσσονται από το Συμβούλιο ως αναγνω
ρισμένοι από το Χρηματιστήριο σύμβουλοι επενδύσεων ή διαχειριστές
κινητών αξιών.
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(2) Η κατά το παρόν άρθρο αναγνώριση δεν έχει την έννοια της παροχής
άδειας για την άσκηση των πιο πάνω επαγγελμάτων, ούτε η μη αναγνώριση
από το Συμβούλιο συνεπάγεται αποστέρηση του δικαιώματος άσκησης των
επαγγελμάτων αυτών.
ΜΕΡΟΣ VII
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
44. Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και
την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη του Χρηματιστηρίου, είναι το
Συμβούλιο στο οποίο, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του εξουσίας,
μετέχει και πρόσωπο με νομική κατάρτιση που ορίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
45. Χρηματιστής που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά
την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό, ή ενέχει ηθική αισχρότητα, ή
χρηματιστής που ύστερα από τη διεξαγωγή της δέουσας έρευνας βρίσκεται
ένοχος συμπεριφοράς απάδουσας προς την αξιοπρέπεια του λειτουργήματος
του, ή χρηματιστής που δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή των Χρηματιστηριακών Κανονισμών ή τις νόμιμες αποφάσεις του
Συμβουλίου, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται με τις ακόλουθες
πειθαρχικές ποινές:
(α) Διαρκή ή προσωρινή μέχρι ένα έτος διαγραφή από το Χρημα
τιστήριο,
(β) Πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες λίρες.
(γ) Αποκλεισμό από το Χρηματιστήριο μέχρι δεκαπέντε ημέρες,
(δ) Γραπτή ή προφορική επίπληξη.
46. Το Συμβούλιο δύναται ειδικότερα να επιβάλει διαρκεί ή προσωρινή,
μέχρι ένα έτος, διαγραφή από το Χρηματιστήριο σε χρηματιστή που—
(α) Συνάπτει συναλλαγές για χρηματιστηριακά πράγματα μη χρηματι
στή ριακώς·
(β) βρίσκεται ένοχος σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των
υποχρεώσεων του που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους
Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς·
(γ) καταρτίζει δόλιες συναλλαγές·
(δ) βρίσκεται ένοχος βαριάς αμέλειας ως προς
την άσκηση του
επαγγέλματος του*
(ε) αναστέλλει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του ως χρημα
τιστή·
(στ) μετέχει σε συναλλαγές κινητών αξιών, των οποίων η εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί·
(ζ) παραλείπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί από αυτόν
(η) συστηματικά λαμβάνει μεσιτικά δικαιώματα κατά παράβαση των
καθορισμένων
(θ) γενικά για πράξη ή παράλειψη που, κατά την κρίση του Συμβουλίου,
αντιβαίνει προς την καλή πίστη και την αντίληψη που επικρατεί στο
Χρηματιστήριο γι* αυτή.
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47.—(1) Η πειθαρχική διαδικασία ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου,
αλλά σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, ο
διωκόμενος χρηματιστής καλείται σε απολογία από τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου, την οποία υποβάλλει γραπτά ή προφορικά στην τακτή για το
σκοπό αυτό προθεσμία. Αν ειδικοί πειθαρχικοί Κανονισμοί δεν ορίσουν
διαφορετικά, η ακολουθούμενη διαδικασία είναι συνοπτική και κατά το
δοκούν ακολουθεί τη διαδικασία που εκάστοτε ισχύει δυνάμει του περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.
(2) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων χρηματιστών,
είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτό για
εξέταση.
(3) Η Επιτροπή υποχρεούται να καταγγείλει στο Συμβούλιο κάθε παράβαση
χρηματιστή που περιέρχεται εις γνώσιν της και να εισαγάγει το ταχύτερο για
εξέταση κάθε καταγγελία που της υποβάλλεται.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ—
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ—ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ—ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ—
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
48. Τα έσοδα του Χρηματιστηρίου είναι τα ακόλουθα:
(α) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα εισαγωγής αξιών στο
Χρηματιστήριο, που καταβάλλονται εφάπαξ από την αναγραφή ή την
εισαγωγή των αξιών στο Χρηματιστήριο.
(β) Οι οριζόμενες από το Συμβούλιο ετήσιες συνδρομές, που κατα
βάλλονται μετά την αναγραφή ή την εισαγωγή των αξιών στο
Χρηματιστήριο. Οι ετήσιες συνδρομές καθορίζονται σε ποσοστό επί
του ολικού ποσού της μέσης αγοραίας αξίας του εκδιδόμενου
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τη λήξη του προηγούμενου
έτους και όσον αφορά εκδότες χρεογράφων βάσει του ομολογιακού
δανείου που εκδόθηκε.
(γ) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο τέλη εγγραφής και οι ετήσιες
συνδρομές μελών του Χρηματιστηρίου. Οι ετήσιες συνδρομές των
μελών καθορίζονται σε ποσοστό επί του κύκλου των εργασιών με
βάση τη συνολική αξία των κινητών αξιών.
(δ) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο ετήσια επαγγελματικά δικαιώματα τα
πληρωτέα από μέλη του Χρηματιστηρίου για χρήση των εγκατα
στάσεων και διευκολύνσεων του Χρηματιστηρίου.
(ε) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα επί συναλλαγών που
καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται σ' αυτό κατά
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
(στ) Τα επιβαλλόμενα από το Συμβούλιο πειθαρχικά πρόστιμα.
(ζ) Οι οριζόμενες από το Συμβούλιο συνδρομές στο επίσημο δελτίο, στην
επετηρίδα και σε άλλα δημοσιεύματα του Χρηματιστηρίου και τα
δικαιώματα για τη χρήση χρηματιστηριακών στοιχείων.
(η) Οι έκτακτες δωρεές και τα κληροδοτήματα προς το Χρηματιστήριο.
(θ) Τα δάνεια που συνάπτονται από το Χρηματιστήριο.
(ι) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα για υπηρεσίες που
προσφέρονται από το Χρηματιστήριο.
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(ια) Οι τόκοι και οι εν γένει πρόσοδοι της περιουσίας του Χρηματι
στηρίου.
49.—(1) Το οικονομικό έτος του Χρηματιστηρίου αρχίζει την 1η Ιανου
αρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση το πρώτο
οικονομικό έτος αρχίζει κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών
Νόμος θα τεθεί σε ισχύ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
(2) Το Συμβούλιο οφείλει να τηρεί αληθείς, πλήρεις και επακριβείς
λογαριασμούς, που ελέγχονται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους ελεγκτές
και υποβάλλονται στον Υπουργό.
(3) Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους το Χρημα
τιστήριο οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό Απολογισμό
και Ισολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, μαζί με σχετική
έκθεση και λογαριασμούς εσόδων και εξόδων και προελεύσεως και διαθέσεως
μετρητών. Ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός και τα λοιπά έγγραφα υπογρά
φονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και το Διευθυντή και, πριν
υποβληθούν στον Υπουργό, ελέγχονται από ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους
ελεγκτές. Αντίτυπα τους παραχωρούνται τόσο στα μέλη του Χρηματιστηρίου
όσο και στις εταιρείες των οποίων οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση.
(4) Τρεις μήνες πριν από την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης το
Χρηματιστήριο οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό για
έγκριση τον Προϋπολογισμό της επόμενης
οικονομικής χρήσης, που
εγκρίνεται ή τροποποιείται από τον Υπουργό μέσα σε ένα μήνα από την
υποβολή του.
(5) Τα τυχόν πλεονάσματα του Χρηματιστηρίου μεταφέρονται σε αποθε
ματικά, που αποτελούν περιουσία του Χρηματιστηρίου και επενδύονται
κατόπιν έγκρισης του Υπουργού.
ΜΕΡΟΣ IX
ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
50. Για τη διασφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών συνιστάται
ιδιαίτερο Ταμείο που καλείται «Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών», και περιληπτικά «Συνεγγυητικό».
51. Μέλη του Συνεγγυητικού είναι υποχρεωτικά όλα τα εν ενεργεία μέλη
του Χρηματιστηρίου.
52.—(1) Για το σχηματισμό του Συνεγγυητικού τα κατά το προηγούμενο
άρθρο μέλη του υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου
προσκληθούν γι' αυτό, να καταθέσουν στο Ταμείο του Συνεγγυητικού ως
εισφορά επ' ονόματι τους και χωρίς οποιοδήποτε όρο το ποσό που τους
αναλογεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
(2) Τα έσοδα του Συνεγγυητικού είναι—
(α) Οι κατά το εδάφιο (1) εισφορές των μελών του.
(β) Οι πρόσοδοι της περιουσίας του.
53. Ο σκοπός για τον οποίο συνιστάται το Συνεγγυητικό είναι η δια
σφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε περίπτωση οικονομικής
δυσχέρειας των μελών του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς
τους εντολείς τους ή προς τρίτους. Κάθε ποσό που υπερβαίνει το σύνολο των
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ποσών που είναι πιστωμένα στον ειδικό προσωπικό λογαριασμό κάθε μέλους
και που καταβάλλεται από το Συνεγγυητικό για τη
μερική ή ολική
αντιμετώπιση των υποχρεώσεων μέλους συνιστά αμάχητη οφειλή του μέλους
αυτού προς το Συνεγγυητικό που δεν υπόκειται σε παραγραφή δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και που διεκδικείται και εισπράττεται από το
Συμβούλιο ως κοινή οφειλή σε χρόνο και με τρόπο που αποφασίζει το
Συμβούλιο, εκτός αν προβλέπουν διαφορετικά οι Κανονισμοί λειτουργίας του
Συνεγγυητικού.
54. Η διοίκηση και η διαχείριση του Συνεγγυητικού ασκούνται από το
Συμβούλιο που έχει πλήρη εξουσία για τη διαχείριση της περιουσίας του
Συνεγγυητικού και λαμβάνει τα κατά την κρίση του αναγκαία και τα κατά
περίπτωση ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή τοποθέτηση των κεφαλαίων
του σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα σε Χρηματιστηριακούς Κανο
νισμούς.
55. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Συνεγγυητικού ανατίθενται σε ανε
ξάρτητους αναγνωρισμένους ελεγκτές, αλλά ο Γενικός Ελεγκτής της Δημο
κρατίας ύστερα από εισήγηση του Υπουργού δύναται να διενεργήσει έλεγχο
του Συνεγγυητικού, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ο Υπουργός.
56. Σε περίπτωση εξόδου χρηματιστή από το Χρηματιστήριο ή σε
περίπτωση θανάτου του, αποδίδεται σ' αυτόν ή, ανάλογα με την περίπτωση,
στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς
Κανονισμούς η ατομική του μερίδα επί της περιουσίας του Συνεγγυητικού.
Από την ατομική μερίδα του εξερχόμενου μέλους αφαιρείται οτιδήποτε
οφείλεται από αυτό στο Συνεγγυητικό ή στο Χρηματιστήριο, που καθίσταται
αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
ΜΕΡΟΣ Χ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
57.—(1) Εταιρεία που επιδιώκει ή προτίθεται να επιδιώξει την πώληση
τίτλων με δημόσια εγγραφή έχει την υποχρέωση παροχής κάθε δυνατής
πληροφορίας ικανής να επηρεάσει την κρίση του κοινού ως προς τους
προσφερόμενους τίτλους, όπως εκάστοτε καθορίζεται με Κανονισμούς.
(2) Η παροχή των πληροφοριών διενεργείται με πρόσκληση σε δημόσια
εγγραφή που καταχωρίζεται στο Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα σε
Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο της
πρόσκλησης και το χρόνο της έκδοσης της.
(3) Για να καταχωρισθεί στο Συμβούλιο πρόσκληση σε δημόσια εγγραφή,
προαπαιτείται αίτηση της εταιρείας κατά τον καθορισμένο τύπο και κατά την
καθορισμένη διαδικασία.
(4) Σε περίπτωση που η τιμή τίτλου που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
σημειώσει μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών από την έκδοση της πρόσκλησης
σε δημόσια εγγραφή σημαντική, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, μείωση, η
Επιτροπή, με βάση υπολογισμού την κίνηση του δελτίου τιμών που καταρτίζει
το Συμβούλιο ή οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, προβαίνει σε έρευνα, για να
διακριβώσει κατά πόσο η πρόσκληση περιέχει πληροφορία ψευδή, απατηλή ή
παραπλανητική ή κατά πόσο αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία.
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58.—(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή εταιρικών τίτλων στο Χρηματιστήριο, αν
η εταιρεία που ζητεί την εισαγωγή των εταιρικών της τίτλων στο Χρημα
τιστήριο ήταν προηγουμένως ιδιωτική εταιρεία ή, σε περίπτωση δημόσιας
εταιρείας, αν οι εταιρικοί της τίτλοι δεν είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
εφόσον—
(α) Στον υπολογισμό της καθοριζόμενης τιμής των εταιρικών τίτλων ή
στην εκτίμηση του ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβάνεται ή
υπολογίστηκε οποιοδήποτε ποσό για «καλή φήμη»·
(β) κατά τη διάρκεια τουλάχιστο δώδεκα μηνών πριν από τη μετατροπή
της εταιρείας από ιδιωτική σε δημόσια ή πριν από την αίτηση της
για εισαγωγή των εταιρικών της τίτλων στο Χρηματιστήριο η
εταιρεία—
(ΐ) προέβη σε ανατίμηση των περιουσιακών της στοιχείων ή του
ενεργητικού της· ή
(ii) εξέδωσε μετοχές στα μέλη της είτε δωρεάν είτε σε τιμή
χαμηλότερη από την, επικρατούσα ή την
οριζόμενη για
διαπραγμάτευση των εταιρικών της τίτλων με βάση είτε την
έκδοση εταιρικών τίτλων πλήρως ή μερικώς εξοφλημένων
έναντι αποθεματικών είτε έναντι ανατιμημένου ενεργητικού και
μεταφοράς
οποιουδήποτε μέρους τέτοιας
ανατίμησης σε
αποθεματικά· ή αν
(iii) οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, ο
ίδιος προσωπικά ή μέσω συγγενών του εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού ή μέσω άλλης
θυγατρικής ή εξαρτημένης εταιρείας στην οποία έχει ουσια
στικό συμφέρον ή την οποία ελέγχει
απευθείας ή μέσω
αντιπροσώπων του έχει αποκτήσει ή
διαθέσει εταιρικούς
τίτλους ή έχει αυξομειώσει την τέτοια ιδιοκτησία ή τον έλεγχο
εταιρικών τίτλων, που συνολικά ισούνται με το δεκαπέντε τοις
εκατόν των εταιρικών τίτλων ή της αξίας της εταιρείας,
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο.
(2) Απαγορεύεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κινητών αξιών που δε
συνάδουν προς τους Κανονισμούς ή που μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών πριν
από τη μετατροπή ιδιωτικής εταιρείας σε δημόσια εταιρεία έγιναν αντικείμενο
προνομιούχας συναλλαγής (inside dealing) όπως ορίζεται η συναλλαγή αυτή
με Κανονισμούς, κατά παράβαση των Κανονισμών.
(3) Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι εταιρικοί τίτλοι της εταιρείας διαγρά
φονται από το Χρηματιστήριο και ο Υπουργός δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
εκδώσει διάταγμα για τη διαγραφή αυτή, ανεξάρτητα από τη λήψη ή τη μη
λήψη απόφασης από το Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 30 του παρόντος
Νόμου.
(4) Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του άρθρου 57 ή του παρόντος
άρθρου και σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου ή αξιωματούχου ή άλλου προσώπου για την παράβαση αυτή, το
μέλος, ο αξιωματούχος ή το πρόσωπο ή μέλος του Συμβουλίου που επέδειξε
αμέλεια στην αυστηρή εφαρμογή αυτών των προνοιών υπόκειται στις
κυρώσεις του άρθρου 69(2), που εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν.
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59.—(1) Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, έχει την υποχρέωση παροχής πληρο
φοριών, τακτικά με ετήσιες, τριμηνιαίες ή άλλες εκθέσεις που υποβάλλονται
στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους μετόχους σύμφωνα με όσα
ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, και εκτάκτως οποτεδήποτε
κληθεί από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή για να παράσχει πληροφορίες που
μπορούν να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων. Επιπλέον η εταιρεία έχει την
υποχρέωση να παρέχει αμέσως με δική της πρωτοβουλία στην Επιτροπή, στο
Συμβούλιο και στους μετόχους κάθε πληροφορία που κατέχει και που μπορεί
να επηρεάσει την τιμή των τίτλων.
(2) Το Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών που
κατά το προηγούμενο και το παρόν άρθρο υποβάλλονται σ' αυτό αναφορικά
με τους εταιρικούς τίτλους, τόσο προς τη Χρηματιστηριακή αγορά όσο και
προς το κοινό γενικά.
(3) Το Συμβούλιο δεν ευθύνεται για τις
κοινοποιούμενες από αυτό
πληροφορίες, παρά μόνο σε περίπτωση αμέλειας.
60.—(1) Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει να ανακοινώνει στην Επιτροπή
και στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών, κάθε
ανάληψη θέσης, παραίτηση ή μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή ή του Ελεγκτή
της εταιρείας.
(2) Καμιά αίτηση για δημόσια εγγραφή ή πώληση τίτλων ή εισαγωγή
τίτλων στο Χρηματιστήριο δεν εξετάζεται ή εγκρίνεται στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 59 του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που κατά
την απόλυτη κρίση του Συμβουλίου, δεν παρέχονται ή παρέχονται ελλιπείς ή
ανακριβείς ή ψευδείς ή δόλιες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που
καθορίζονται στο Μέρος αυτό.
(3) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός
Διευθυντής, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές της εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό πέντε τοις
εκατόν, τίτλους σε εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί
στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην
Επιτροπή και στο Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο, μέσα σε προθεσμία
επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών από την κτήση των τίτλων. Με τον ίδιο
τρόπο και μέσα στην ίδια προθεσμία δηλώνεται και οποιαδήποτε συναλλαγή
αφορά τους τίτλους.
(4) Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει, όταν συνάπτει συμφωνίες ή
συναλλάσσεται με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με συνδεδεμένα με
αυτά πρόσωπα, να ενεργεί κατά την κρατούσα κατά το χρόνο της κατάρτισης
ή της συναλλαγής συνήθη εμπορική πρακτική και να τις ανακοινώνει μέσα σε
προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών
στην Επιτροπή και στο
Συμβούλιο.
(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4) συνδεδεμένα με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου εταιρείας πρόσωπα λογίζονται—
(α) Οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού,
(β) Εταιρεία στην οποία το μέλος κατέχει τουλάχιστον το είκοσι τοις
εκατόν του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.
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(γ) Πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, τελούν σε σχέση
εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με το μέλος.
61. Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει να υποβάλει έγκαιρα στο
Συμβούλιο και στην Επιτροπή τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μαζί
με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε
χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
62.—(1) Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων εταιρείας, της οποίας οι
τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση,
ανατίθεται σε αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους από την εταιρεία ελεγκτές.
(2) Δε θεωρείται ανεξάρτητος ο ελεγκτής σε περίπτωση που έχει ή
δεσμεύεται να αποκτήσει είτε ο ίδιος είτε συνεταίρος του είτε ο οίκος στον
οποίο ανήκει άμεσο ή έμμεσο έστω, αλλά ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον
στην εταιρεία ή σε περίπτωση που τελεί σε σχέση εξάρτησης με την εταιρεία.
63. Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει να τηρεί όλες τις κατά τον περί
Εταιρειών Νόμο υποχρεώσεις της, επιπρόσθετα από τις κατά τον παρόντα
Νόμο και τους ισχύοντες χρηματιστηριακούς Κανονισμούς επιβαλλόμενες
υποχρεώσεις.

64. Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση και η οποία παραβιάζει οποιαδήποτε από
τις κατά τον παρόντα ή τον περί Εταιρειών Νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις
της, δύναται να αποκλεισθεί από το Χρηματιστήριο με απόφαση του
Συμβουλίου, που ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που
υποβάλλεται στο Συμβούλιο από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα
σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.
ΜΕΡΟΣ XI
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
65.—(1) Εκτός αν οριστεί διαφορετικά σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς,
για την έκδοση χρεογράφων και ομολογιών που προσφέρονται στο κοινό για
δημόσια εγγραφή ή διαπραγμάτευση προαπαιτείται η κατάρτιση δεσμευτικού
κατά νόμο εγγράφου, που δεν μπορεί να αλλάξει είτε μέχρι τη συμπλήρωση
της προσφοράς προς το κοινό είτε κατά την πρώτη γενική συνέλευση που θα
ακολουθήσει την έκδοση αυτή. Στο καταρτιζόμενο έγγραφο περιέχονται οι
όροι της έκδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε χρηματιστηριακούς Κανο
νισμούς, από τους οποίους ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:
(α) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκδότη, δικαιούχων και αντιπροσώπων
ή εμπιστευματοδόχων δικαιούχων,
(β) Σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων
άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου, από τον
οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται,
(γ) Εγγραφή, μεταβίβαση και αποπληρωμή των χρεογράφων και ομο
λογιών και αντικατάσταση σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αλλοίω
σης ή καταστροφής των χρεογράφων ή ομολογιών,
(δ) Προστασία των δικαιούχων.

Υποβολή
ισολογισμού
και εκθέσεως
ελεγκτών.

Ελεγκτές.

Υποχρεώσεις
κατά τον περί
Εταιρειών
Νόμο.
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986.
Αποκλεισμός
εταιρείας
από το
Χρημα
τιστήριο.
Κεφ. 113
9 του 1968
7 του 1977
17 του 1979.

Προϋποθέσεις
για την
έκδοση
χρεογράφων
και ομολογιών.
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(ε) Εξοφλητικά αποθέματα, εξόφληση ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την
απόσβεση του χρέους,
(στ) Δικαιώματα των δικαιούχων σε περίπτωση παραλείψεων του εκδότη
και παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
(ζ) Δικαιώματα των δικαιούχων να παρίστανται στις συνελεύσεις και
δικαίωμα ψήφου,
(η) Υποχρέωση του εκδότη για κοινοποίηση εκθέσεων και άλλων
πληροφοριών στους δικαιούχους,
(θ) Περιορισμός ή τροποποίηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων,
(ι) Προσόντα, διορισμός και καθήκοντα αντιπροσώπων ή εμπιστευμα
τοδόχων των δικαιούχων,
(ια) Οποιοσδήποτε άλλος όρος κριθεί από το Συμβούλιο ουσιώδης για τα
εκδιδόμενα χρεόγραφα ή τις εκδιδόμενες ομολογίες.
(2) Τα χρεόγραφα ή οι ομολογίες που εκδίδονται κατά παράβαση των πιο
πάνω διατάξεων είναι άκυρα και ο εκδότης τους ευθύνεται έναντι του
δικαιούχου σε καταβολή αποζημίωσης.
Διορισμός
αντιπροσώπου
ή εμπιστευμα
τοδόχου.

66.—(1) Με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς καθορίζονται οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες επιβάλλεται ο διορισμός αντιπροσώπου ή εμπιστευματοδόχου
για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων
χρεογράφων ή
ομολογιών, οι όροι διορισμού και οι αρμοδιότητες του.
(2) Σε περίπτωση παραλείψεως διορισμού αντιπροσώπου ή εμπιστευμα
τοδόχου, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να αρνηθεί την αναγραφή ή την
εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση των χρεογράφων ή
ομολογιών ή μπορεί εναλλακτικά να διορίσει τον ίδιο αντιπρόσωπο ή
εμπιστευματοδόχο που θα υπηρετεί με έξοδα του εκδότη για το διάστημα που
το Συμβούλιο ορίζει.
ΜΕΡΟΣ XII
ΔΟΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ—ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ—ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δόλιες
ενέργειες ως
προς τα χρη
ματιστηριακά
πράγματα.

Ψευδείς
δηλώσεις.

67. Πρόσωπο το οποίο με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτης ωφέλειας—
(α) Μετέρχεται μέσα επιτήδεια για παραπλάνηση του κοινού χάριν
επηρεασμού των τιμών του Χρηματιστηρίου' ή
(β) παρέχει πληροφορία ή προβαίνει σε δήλωση, υπόσχεση ή πρόβλεψη
παραπλανητική, ψευδή ή απατηλή ή αποκρύπτει ουσιώδη πληρο
φορία με επιδίωξη τη δημόσια εγγραφή, την αγορά ή την πώληση
χρηματιστηριακών πραγμάτων διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι επτά έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες
λίρες ή και με τις δύο ποινές.
68. Όποιος, προβαίνει, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε
από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των χρηματιστηριακών Κανο
νισμών, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες
στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες διαπράττει αδίκημα που
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε
χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.
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69.—(1) Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο αδικήματα τα
τελούμενα από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο,
και οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός
Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου που
αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος, ενώ,
προκειμένου περί αδικήματος συναφούς με δήλωση που περιέχεται σε
πρόσκληση για δημόσια εγγραφή, ποινική ευθύνη υπέχει και ο ελεγκτής, ο
εγγυητής της έκδοσης, ο ανάδοχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έδωσε τη
συγκατάθεση του για την έκδοση της πρόσκλησης.
(2) Πρόσωπα που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο,
υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα
ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή και κεχωρισμένως για κάθε
ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή παραλείψεως που
στοιχειοθετεί το αδίκημα.
ΜΕΡΟΣ XIII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
70.—(1) Τα πρόσωπα που, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, ασκούν εργασίες που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους
χρηματιστηριακούς
Κανονισμούς, προσιδιάζουν στο επάγγελμα του
χρηματιστή δικαιούνται να συνεχίσουν την άσκηση των εργασιών τους για
διάστημα τριών μηνών.

Ποινική και
αστική ευθύνη
για αδικήματα
τελούμενα
από νομικό
πρόσωπο.

Μεταβατικές
διατάξεις.

(2) Μετά την πάροδο των τριών μηνών οι κατά το εδάφιο (1) χρηματιστές
οφείλουν είτε να γραφτούν ως μέλη του Χρηματιστηρίου είτε να απέχουν από
την άσκηση εργασιών που, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους
χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρημα
τιστή. Στην αντίθετη περίπτωση διαπράττουν το αδίκημα της αντιποίησης
έργων χρηματιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.
(3) Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του άρθρου 21(4), δε λογίζονται άκυρες οι
συναλλαγές για
χρηματιστηριακά πράγματα
που καταρτίζονται εκτός
Χρηματιστηρίου κατά τη μεταβατική περίοδο των τριών μηνών.
71.—(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού στο
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση χρηματιστηριακούς Κανονισμούς σχετικά
με τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται
ή επιδέχεται καθορισμό.
(2) Οι χρηματιστηριακοί Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον
παρόντα Νόμο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει την
εξουσία να τους εγκρίνει ή να τους απορρίψει μέσα σε προθεσμία εξήντα
ημερών από την κατάθεση τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει
τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι
Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και
τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους.

Έκδοση χρη
ματιστηριακών
Κανονισμών.

72.—(1) Ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα
ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δε δύναται να ορίσει την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόμου, προτού καταρτισθούν, υποβληθούν στη

Έναρξη
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.
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Βουλή και εγκριθούν από αυτή όλοι οι Κανονισμοί που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες
για την έναρξη της ισχύος διάφορων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

