
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

27(Ι) του 1996 

62(Ι) του 2001 

121(Ι) του 2001 

136(Ι) του 2002 

43(Ι) του 2003 

8(Ι) του 2005 

92(Ι) του 2006 

100(Ι) του 2008 

55(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 

Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους 

του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμοι 

του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «εισηγμένων ή 

εφεξής εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο» (δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 19Α 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19Α του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του κόμματος (τρίτη 

γραμμή) με άνω και κάτω τελεία (:) και με την προσθήκη αμέσως μετά 

της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται με Κανονιστική Απόφαση 

να καθορίζει κριτήρια και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 

θεματοφύλακας θα δύναται να προβαίνει σε πιστοποίηση 

υπογραφής, έστω αν δεν ικανοποιείται η πιο πάνω προϋπόθεση· 

και». 

  

Τροποποίηση 4.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
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του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

  

  «(β)  από το Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου σε Μέλη, 

θεματοφύλακες και εκδότες, αναφορικά με την παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης τους που προβλέπει ο παρών 

Νόμος, οι Κανονισμοί ή οι Κανονιστικές Αποφάσεις που 

εκδίδονται βάσει αυτού, διοικητικού προστίμου μέχρι πέντε 

χιλιάδες ευρώ ή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα 

παράβασης.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.050.134-2009 
 
ΓΠ/ΜΑΤ 
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