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71(I)/2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιτροπής

τίτλος.

Κεφαλαιαγοράς

Κύπρου

(Σύσταση

και

Αρμοδιότητες)

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με
64(Ι) του 2001

τους περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση

157(Ι) του 2002.

και Αρμοδιότητες) Νόμους του 2001 και 2002 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της
Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς

Κύπρου

(Σύσταση

και

Αρμοδιότητες) Νόμοι του 2001 μέχρι 2004.
Τροποποίηση του

2.

άρθρου 3 του

τροποποιείται με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος της

βασικού νόμου.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου

παραγράφου (δ) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων
(ε), (στ) και (ζ):

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000

«(ε)

τον περί Εταιρειών Νόμο·
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135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003.
27(Ι) του 1996

(στ) τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

62(Ι) του 2001

(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο

121(Ι) του 2001.

148(Ι) του 2002
214(Ι) του 2002
6(Ι) του 2003

Αξιών) Νόμο·
(ζ)

τον

περί

των

Επιχειρήσεων

Παροχής

Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.».

86(Ι)του 2003
194(Ι) του 2003
195(Ι) του 2003.
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 4 του

μετατροπή της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω

βασικού νόμου.

τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται

ότι

αναφορικά

με

τις

πράξεις

των

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που
τελούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής, κατά τα
οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο, η εποπτεία
που ανατίθεται στην Επιτροπή καλύπτει και τις εκτός
της Δημοκρατίας καταρτιζόμενες από αυτές, πράξεις.».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 6 του

προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού μετά τις λέξεις «έργο της»

βασικού νόμου.

(πρώτη γραμμή) της λέξης «τη».

Τροποποίηση του

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου

άρθρου 11 του

τροποποιείται με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος της

βασικού νόμου.
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υφιστάμενης επιφύλαξης με κόμμα, και την προσθήκη
αμέσως

μετά

Κανονισμούς

των
που

λέξεων

«κατά

εκδίδονται

τα

δυνάμει

οριζόμενα
του

σε

παρόντος

Νόμου.».
Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 12 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού μετά τη
λέξη «Συμβουλίου» (τρίτη γραμμή), των λέξεων
«ή της Ειδικής Επιτροπής». και με τη μετατροπή
της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω
τελεία και την

προσθήκη αμέσως μετά της

ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) και
(5) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της
υπόδειξης του εκπροσώπου του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας.»· και
(β)

με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του
εδαφίου (4) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη

αμέσως

μετά

της

ακόλουθης

επιφύλαξης:
«Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου συνδεδεμένο
πρόσωπο με άτομο που δύναται να διορισθεί ως μέλος
του Συμβουλίου, εργοδοτείται σε εταιρεία που τελεί υπό
την εποπτεία της Επιτροπής, νοουμένου ότι η θέση
που κατέχει το εν λόγω συνδεδεμένο πρόσωπο δε
δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων στο υποψήφιο
μέλος του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο
δύναται να ασκεί τη διακριτική του ευχέρεια για το
διορισμό του μέλους αυτού στο Συμβούλιο.».

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3833, 8/4/2004

71(I)/2004
4

Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 13 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τη
λέξη «έμμεσα» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «δι’
ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων»· και με τη
μετατροπή της τελείας στο τέλος της υφιστάμενης
επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη αμέσως μετά της

ακόλουθης νέας

επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που
συνδεδεμένο

με

μέλος

του

Συμβουλίου

πρόσωπο, πρόκειται να εργοδοτηθεί σε εταιρεία
που τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής,
νοουμένου ότι η θέση που προσφέρεται στο εν
λόγω συνδεδεμένο πρόσωπο δε δημιουργεί
σύγκρουση συμφερόντων στο εν λόγω μέλος του
Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται
να ασκεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη μη
ανάκληση του διορισμού του μέλους αυτού από
το Συμβούλιο. Σε τέτοια περίπτωση, η συνέχιση
του διορισμού του μέλους αυτού τυγχάνει
επανεξέτασης σε ετήσια βάση, μόνον όμως όσον
αφορά το θέμα αυτό.»·
(β)

με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του
εδαφίου (4) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
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«Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις των πιο
πάνω

εδαφίων

εκπρόσωπο

του

εφαρμόζονται
Διοικητή

και
της

για

τον

Κεντρικής

Τράπεζας.».
Τροποποίηση του

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου

άρθρου 14 του

τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού

βασικού νόμου.

μετά τη λέξη «Προέδρου» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή
Αντιπροέδρου, ανάλογα με την περίπτωση».

Τροποποίηση του

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου

άρθρου 15 του

τροποποιείται με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος αυτού

βασικού νόμου.

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της
ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι οι διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων
εφαρμόζονται και για τον εκπρόσωπο του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας.».
Τροποποίηση του

10. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 16 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού
των λέξεων «για πενταετή θητεία» (έβδομη και
όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «για το υπόλοιπο της
θητείας του απερχόμενου μέλους». και

(β)

με τη μετατροπή της τελείας από το εδάφιο (2)
αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
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«Νοείται ότι οι διατάξεις των πιο πάνω
εδαφίων εφαρμόζονται και για τον εκπρόσωπο
του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.».

Τροποποίηση του

11. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 18 του

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ε)

βασικού νόμου.

αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι οι διατάξεις των παραγράφων (α) έως
και (δ) εφαρμόζονται και για τον εκπρόσωπο του
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.».
Τροποποίηση του

12. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 19 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά τη
λέξη «Συμβουλίου» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων
«και τον εκπρόσωπο του Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας».

(β)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (9) αυτού της λέξης
«μόνιμου» (πρώτη γραμμή). και

(γ)

με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του
εδαφίου (11) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου
(12):
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«(12) Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η
διατύπωση

ή

η

άρνηση

διατύπωσης

της

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής, δυνάμει των
διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών
για την αναστολή εμπορίας κινητών αξιών ή για
την

αναστολή

άδειας

εξασκήσεως

του

επαγγέλματος ή των εργασιών Μέλους του
Χρηματιστηρίου, κατά
14(Ι) του 1993

περί

Αξιών

τα

οριζόμενα

στον

και Χρηματιστηρίου Αξιών

Κύπρου Νόμο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3833, 8/4/2004

71(I)/2004
8

32(Ι) του 1993

του Συμβουλίου δύνανται να αποφασίσουν επί

91(Ι) του 1994

του

45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996

θέματος.

Απουσιάζοντος

του

ενός,

αποφασίζει ο άλλος από κοινού με ακόμη ένα
μέλος του Συμβουλίου και η απόφαση που

16(Ι) του 1997

λαμβάνεται καταγράφεται στα πρακτικά της

62(Ι) του 1997

συνεδρίας που έπεται της εν λόγω απόφασης.».

71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
136(Ι) του 2000
137(Ι) του 2000
141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001
66(Ι) του 2001
79(Ι) του 2001
80(Ι) του 2001
81(Ι) του 2001
82(Ι) του 2001
105(Ι) του 2001
119(Ι) του 2001
120(Ι) του 2001
1(Ι) του 2002
87(Ι) του 2002
147(Ι) του 2002
162(Ι) του 2002
184(Ι) του 2003.
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Τροποποίηση του

13. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 21 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, μετά τη
λέξη «Συμβουλίου» (πρώτη γραμμή) των λέξεων
«και στον εκπρόσωπο του Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας». και

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού μετά τη
λέξη «μελών του» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων
«καθώς και του εκπρόσωπου του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας».

Τροποποίηση του

14. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 24 του

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο

βασικού νόμου.

εδάφιο:

«(1) Ειδική Επιτροπή συνιστάται με απόφαση του
Συμβουλίου και απαρτίζεται από τρία μέλη της
Επιτροπής, που δύνανται να είναι είτε ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και ένα μέλος, είτε ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος και δύο μέλη.».
Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 26 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) και
της επιφύλαξης αυτής, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο και επιφύλαξη:
«(α) Να εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του
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Χρηματιστηρίου και τις

καταρτιζόμενες

στο

Χρηματιστήριο συναλλαγές, να καθορίζει μετά
από

εισήγηση

του

Συμβουλίου

του

Χρηματιστηρίου άλλα πράγματα ή άλλες κινητές
αξίες

ως

εποπτεύει

χρηματιστηριακά
και

εισηγμένων

ελέγχει

στο

πράγματα,

να

εκδότες

των

τους

Χρηματιστήριο

τίτλων,

να

εποπτεύει και να ελέγχει την εμπορία των τίτλων
που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο και
γενικά να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες
που

της

παρέχει

ο

περί

Αξιών

και

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος και οι
δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί:
Νοείται ότι όπου στην παρούσα παράγραφο
προβλέπεται
Επιτροπή,

ανάθεση

αρμοδιότητας

ανάλογης

με

στην

αρμοδιότητα

που

ασκείται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου
δυνάμει των διατάξεων του περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου

Αξιών

Κύπρου

Νόμου

ή

οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εξειδικεύονται με
Κανονισμούς

που

εκδίδονται

δυνάμει

του

παρόντος Νόμου οι όροι και η διαδικασία
άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από την
Επιτροπή και το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου,
κατά

τρόπο

που

αρμοδιότητές τους.»
(β)

να

διαχωρίζονται

.

με την αναρίθμηση των υφιστάμενων
παραγράφων (β) έως και (ιη) σε (γ) έως και (ιθ).
και

(γ)

με την προσθήκη σ’ αυτό της ακόλουθης νέας

οι
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παραγράφου (β):
«(β) να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που
της παρέχει ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος.».

(δ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτού
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

149(Ι) του 2002.

«(ζ) να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που
της παρέχει ο περί Προσκλήσεως Επενδύσεων
προς το Κοινό Νόμος.».
(ε)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (θ)
αυτού των λέξεων «σε χρηματιστές και σε
χρηματιστηριακές

εταιρείες,

σε

συμβούλους

επενδύσεων» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις
λέξεις «σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στον περί Παροχής
Επενδυτικών

Υπηρεσιών

(Ε.Π.Ε.Υ.)

Νόμο,

περιλαμβανομένων χρηματιστηριακών εταιρειών,
χρηματιστών και συμβούλων επενδύσεων»·
(στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιγ) αυτού
μετά τις λέξεις «τα οποία» (πρώτη γραμμή) των
λέξεων «δύνανται να»·
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(ζ)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ιε)
αυτού των λέξεων «τη ρύθμιση θεμάτων τύπου ή
διαδικασίας που χρήζουν ρυθμίσεως σε σχέση με
θέματα της αρμοδιότητάς της» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) με τις λέξεις «θέματα που αφορούν στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της
Επιτροπής, οι οποίες της παρέχονται από τον
παρόντα

Νόμο

και

τους

δυνάμει

αυτού

. .

εκδιδόμενους Κανονισμούς »
(η)

με την προσθήκη στην παράγραφο (ιη) αυτού των
λέξεων «και επ’ ονόματι» (δεύτερη γραμμή) με τις
λέξεις «για λογαριασμό» και με την αντικατάσταση
της τελείας στο τέλος αμέσως με άνω και κάτω
τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των
ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι τα έξοδα για τη λήψη των πιο
πάνω μέτρων δυνατό να τα επωμίζονται οι
επενδυτές κατά τη διακριτική ευχέρεια της
Επιτροπής:
Νοείται περαιτέρω ότι η Επιτροπή δύναται με
Απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τη
διαδικασία για τη λήψη των εν λόγω δικαστικών
μέτρων.».

(θ)

με

την

προσθήκη

των

ακόλουθων

νέων

παραγράφων (ιι) και (ικ):
«(ιι) να ασκεί τις αρμοδιότητες που της παρέχει
ο περί Εταιρειών Νόμος·
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(ικ)

να

ασκεί

τις

αρμοδιότητες

που

της

παρέχουν ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και
Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος και οι
δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί.».
Τροποποίηση του

16. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 28 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της λέξης «Δεοντολογίας»
στον

πλαγιότιτλο

αυτού

με

τη

λέξη

«Συμπεριφοράς».
(β)

με την προσθήκη μετά τη λέξη «συμπεριφορά»
(δεύτερη γραμμή) των λέξεων και του σημείου του
κόμματος «των εκδοτών τίτλων,»·

(γ)

με την αντικατάσταση των λέξεων «αμοιβαίου
κεφαλαίου»

(τρίτη

γραμμή)

με

τις

λέξεις

«αμοιβαίων κεφαλαίων».
(δ)

με την προσθήκη μετά τη λέξη «τύπου» (τέταρτη
γραμμή) των λέξεων και του σημείου του
κόμματος

«των

επιχειρήσεων

παροχής

επενδυτικών υπηρεσιών,».
(ε)

με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος αυτού με
κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά των
λέξεων «περιλαμβανομένων των διευθυντών και
των αξιωματούχων αυτών.».

Τροποποίηση του

17. Το εδάφιο (4) του άρθρου 31 του βασικού νόμου
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άρθρου 31 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α)

βασικού νόμου.

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) Εφόσον η Επιτροπή, κατά την απόλυτη κρίση της,
αποφασίσει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
προστασίας του επενδυτικού κοινού ή διαφάνειας
επιβάλλεται να δημοσιοποιεί αυτούσια ή περιληπτικά
οποιεσδήποτε
λαμβάνει

ή

αποφάσεις
συντάσσει

ή

πορίσματά

αντίστοιχα

της

που

δυνάμει

των

διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων

Κανονισμών,

των

Νόμων

για

τους

οποίους γίνεται αναφορά στα άρθρα 3 και 26 του
παρόντος Νόμου και γενικά της κειμένης νομοθεσίας
που αφορά την κεφαλαιαγορά και την Επιτροπή.».
Τροποποίηση του

18. Το εδάφιο (6) του άρθρου 33 του βασικού νόμου

άρθρου 33 του

τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «διοικητικού

βασικού νόμου.

προστίμου» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «μέχρι και το ποσό
των».

Τροποποίηση του

19. Το εδάφιο (6) του άρθρου 35 του βασικού νόμου

άρθρου 35 του

τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «διοικητικό

βασικού νόμου.

πρόστιμο» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «μέχρι και το ποσό
των».

Τροποποίηση του

20. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 36 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο των λέξεων
«του Συμβουλίου» με τις λέξεις «της Επιτροπής»
β) με την αντικατάσταση των λέξεων «Το Συμβούλιο»
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Η Επιτροπή»
γ) με τη διαγραφή της λέξης «Επιτροπή» (δεύτερη

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3833, 8/4/2004

71(I)/2004
15
γραμμή)
δ) με την αντικατάσταση της λέξης «του» (τρίτη
γραμμή) με τη λέξη «της»
ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (α) με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(α) Σε περίπτωση που η ενδεχόμενη παράβαση
δυνατόν εκ πρώτης όψεως να συνιστά ποινικό αδίκημα
δυνάμει του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών ή της κείμενης νομοθεσίας
που αφορά την κεφαλαιαγορά και την Επιτροπή, η
Επιτροπή συντάσσει το πόρισμα της και το υποβάλλει
μαζί με τα στοιχεία που κατέχει στο Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει από τα τεθέντα
ενώπιον του στοιχεία κατά πόσο συντρέχει περίπτωση
ποινικής ευθύνης και δικαιολογείται ποινική δίωξη του
υπαιτίου· ή και»
στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (β) αυτού των
λέξεων «το ίδιο» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «η
ίδια».

Τροποποίηση του

21. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 37 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού των
λέξεων «στο Συμβούλιο» (δεύτερη γραμμή) με τις
λέξεις «στην Επιτροπή»
(β) με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (5)
με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι ο ερευνών λειτουργός δύναται κατά τη σύνταξη
του πορίσματος του να συμπεριλάβει τις απόψεις ή και
εισηγήσεις του επί των ευρημάτων του.»
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Τροποποίηση του

22. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 38 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού μετά τη
λέξη «πρόστιμο» των λέξεων «και διοικητικές
κυρώσεις.»
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά το
κόμμα (δεύτερη γραμμή) της φράσης «το οποίο
όφελος υπερβαίνει τα ποσά των διοικητικών
προστίμων

τα

οποία

καθορίζονται

στην

προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού,
ανάλογα με την περίπτωση,»
(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού μετά τις
λέξεις «σε Κανονισμούς που» (πέμπτη γραμμή)
των λέξεων «δύνανται να».
Τροποποίηση του

23.

άρθρου 39 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού μετά τις λέξεις
«διερεύνηση της» (τρίτη γραμμή) και μετά τις λέξεις
«και

προς»

(πέμπτη

γραμμή)

της

λέξης

«ενδεχόμενης»
(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά τη λέξη
«προθεσμίας» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «που
τάσσει η Επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της και
δύναται να είναι μεταξύ τριών και,».
(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης
«και αν το επιθυμεί προφορικές» (τρίτη γραμμή),.
(δ) με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος της
υφιστάμενης επιφύλαξης με άνω και κάτω τελεία και
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
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«Νοείται περαιτέρω ότι η Επιτροπή έχει τη
διακριτική ευχέρεια να καλέσει πρόσωπο ή να δεχτεί
αίτημά

του

περίπτωση

για
που

προφορικές
αυτές

παραστάσεις

απαιτούνται,

κατά

σε
την

απόλυτη κρίση της για την επεξήγηση των γραπτών
παραστάσεων.». και
(ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της λέξης
«προς» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «για την
ύπαρξη ή μη ενδεχόμενης παράβασης και την
ενδεχόμενη».
Τροποποίηση του

24. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 42 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή των λέξεων «εν γνώσει του»
(πρώτη γραμμή). και

(β)

τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του με άνω και
κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των
ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι πρόσωπο που ενεργεί κατά τον
τρόπο

που

αναφέρεται

στο

παρόν

άρθρο,

τεκμαίρεται ότι ενεργεί εν γνώσει του:
Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο που ενεργεί
κατά παράβαση του παρόντος άρθρου υπόκειται
στις διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 38.».
Τροποποίηση του

25. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 43 του

διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού του συμβόλου «?» (έκτη

βασικού νόμου.

γραμμή).
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Τροποποίηση του

26. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 47 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού
της φράσης «μαζί με τη σχετική έκθεση και
λογαριασμούς εσόδων και εξόδων, προελεύσεως
και διαθέσεως μετρητών» (τρίτη έως έκτη γραμμή)
με

τη

φράση

«οι

οποίες

περιλαμβάνουν

ισολογισμό, λογαριασμό εσόδων και εξόδων και
κατάσταση προέλευσης και διάθεσης μετρητών,
καθώς και τις σχετικές σημειώσεις.».
(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού
της

φράσης

«Η

έκθεση,

οι

οικονομικές

καταστάσεις και τα λοιπά έγγραφα» (πρώτη
γραμμή)

με

τη

φράση

«Η

έκθεση

και

οι

οικονομικές καταστάσεις». και
(γ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού
των λέξεων «των εγγράφων» (πρώτη και τρίτη
γραμμή) με τις λέξεις «της έκθεσης και των
οικονομικών καταστάσεων».

Τροποποίηση του

27. Το εδάφιο (3) του άρθρου 50 του βασικού νόμου

άρθρου 50 του

τροποποιείται με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος αυτού

βασικού νόμου.

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της
ακόλουθης επιφύλαξης:
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«Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου από τον έλεγχο
προκύπτουν

διοικητικές

ή

ενδεχόμενες

ποινικές

παραβάσεις, τα έξοδα διορισμού του ανεξάρτητου
ελεγκτή δυνατόν να τα επωμίζεται ο ελεγχόμενος, κατά
τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής.».
Τροποποίηση του

28. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 53 του

αντικατάσταση της φράσης «στον περί της Δημόσιας

βασικού νόμου.

Υπηρεσίας Νόμο» (έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση
«σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος
Νόμου».

Τροποποίηση του

29. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 55 του

αντικατάσταση της φράσης «Με Κανονισμούς που εκδίδονται

βασικού νόμου.

δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Η Επιτροπή δύναται με
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου
να καθορίζει».

Τροποποίηση του

30. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 57 του

αντικατάσταση της φράσης «στην παράγραφο (α) του

βασικού νόμου.

άρθρου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στο
άρθρο».

Τροποποίηση του

31.

άρθρου 59 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης “μέχρις

βασικού νόμου.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 59 του βασικού νόμου

ότου εκδοθούν κανονισμοί που να ρυθμίζουν την εσωτερική
οργάνωση και τη διοικητική διάρθρωση της επιτροπής κατά
τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 49 και μέχρις ότου
διενεργηθούν οι σχετικοί διορισμοί δυνάμει των διατάξεων
αυτών» (έκτη μέχρι δέκατη γραμμή) με τη φράση:
«και για σκοπούς υπολογισμού της υπηρεσίας τους
θεωρούνται

ότι

προσλήφθηκαν

στην

υπηρεσία

της
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Επιτροπής από την ημερομηνία πρόσληψής τους στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σύμβαση απασχόλησης.».
Τροποποίηση του

32. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 61 του

διαγραφή της λέξης «Κύπρου» (τρίτη γραμμή).

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

33. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 61 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 62:

την προσθήκη
νέου άρθρου 62.

«Βεβαίωση

62.

πίστης και

καθήκοντα

τήρησης
εμπιστευτικότητας.

Πρόσωπο,
του

το

οποίο

Προέδρου,

αναλαμβάνει
Αντιπροέδρου,

μέλους της Επιτροπής, υπαλλήλου, συμβούλου
ή

ερευνώντα

λειτουργού,

οφείλει

προτού

αναλάβει τα καθήκοντά του, να υπογράψει και να
δώσει προς την Επιτροπή βεβαίωση πίστης και
Παράρτημα.

ΤΙ/ΜΓ
(Epitropi kefalaiagoras)

τήρησης εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.».

