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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ)  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 

 
 

 

Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 120. 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 3 παράγραφοι 4, 5 και 6 και το 
Άρθρο 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 
2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 
2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ 
όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών)», 

  
         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

 
 

116(Ι) του 2005 
191(Ι) του 2007. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Πράξεων 
Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των 
Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς 
(Κατάχρησης Αγοράς) Νόμους του 2005 και 2007 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Πράξεων 
Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των 
Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμοι του 
2005 έως 2012. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε 

εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου 
νέου εδαφίου: 

   
   «(2)  Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 
οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση 
ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν 
λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια.». και 
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  (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 
  
 ««Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών)» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), που ιδρύθηκε με βάση 
τον Κανονισμό 1095/2010∙ 

  
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 84∙ 
L 174, 
1.7.2011, 
σ. 1. 

«Κανονισμός 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με 
τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ” όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 49Α 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 49Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  «(8)  Ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, η Επιτροπή δύναται 

να ασκεί την εξουσία που της χορηγεί - 
  
  (α) το Άρθρο 16, παράγραφος 2, εδάφιο τέταρτο, της 

Οδηγίας 2003/6/ΕΚ, και 
   
  (β) το Άρθρο 16, παράγραφος 4, εδάφιο πέμπτο, της 

Οδηγίας 2003/6/ΕΚ.». 
  
Προσθήκη νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόμο. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 49Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 49Β:  

  
 «Συνεργασία 

Επιτροπής με 
την ΕΑΚΑΑ. 

49Β.-(1) Η Επιτροπή συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010. 

   
       (2) Η Επιτροπή παρέχει χωρίς καθυστέρηση στην 

ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες στην 
τελευταία για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το 
Άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010. 

   
       (3) Η Επιτροπή παρέχει κάθε έτος στην ΕΑΚΑΑ 

συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις διοικητικές 
κυρώσεις και τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβάσεις του παρόντος Νόμου. Οσάκις η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επιβολή τέτοιας διοικητικής 
ή ποινικής κύρωσης, το αναφέρει παράλληλα στην 
ΕΑΚΑΑ. 



3 

 

          

   
  

 
 
 

144(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2009 
…(Ι) του 2012. 

     (4) Σε περίπτωση που η δημοσιοποιημένη 
διοικητική ή ποινική κύρωση αφορά Ε.Π.Ε.Υ., η 
ΕΑΚΑΑ προσθέτει μνεία για το γεγονός αυτό στο 
δημόσιο μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 7 
του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων 
και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.053.180-2012 

 

ΣΧΚ/ΕΧ 


