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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3242 της 22ας Μ Α Ί Ο Υ 1998
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 29(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 1997
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρετα ι ως ο περί Αξιών κα ι Χρημα τιστηρίου
Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα δια βάζετα ι μα ζί με
τους περί Αξιών κα ι Χρημα τιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως
(Αρ. 4) του 1997 (που στο εξής θα α να φέροντα ι ως "ο βα σικός νόμος") κα ι ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μα ζί ως οι περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 1998.

Συνοπτικός
τί
^·
32(ΐ)τουΐ993
9ΐ(ΐ)του 1994
74m του 1995
5(χΐ)του 1996
16(1) του 1997
62(1) του 1997
71(1) του 1997
83(1) του 1997.

2. Το εδάφιο (8) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίηση
(α) Με την α ντικα τάστα ση της πα ρα γράφου (δ) α υτού με την α κόλουθη ^υ βασικοί?
νέα παράγραφο:
νόμου,
"(δ) Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να προσλα μβάνει υπα λλήλους,
είτε επί μόνιμης είτε επί προσωρινής βάσης, κα θώς κα ι
πρόσωπα εγνωσμένης ειδικής πείρα ς κα ι κα τάρτισης, ικα νά
να τη συνδράμουν κα τά την άσκηση των κα τά τον πα ρόντα
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(β) την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε) μετά την
παράγραφο (δ) αυτού:
"(ε) Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού στο
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση Κανονισμούς σχετικά με τη
ρύθμιση θεμάτων προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης σχεδίων υπηρεσίας, ή/και άλλων λειτουργικών
και οργανωτικών της θεμάτων. Οι εν λόγω Κανονισμοί
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.".

