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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2014 

 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

73(I) του 2009 

5(Ι) του 2012 

65(Ι) του 2014. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου Νόμους του 2009 μέχρι 2014 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμοι του 2009 μέχρι 2015. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)      Με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού∙ και 

  

(β)    με την αναρίθμηση των εδαφίων (4) και (5) αυτού, σε 

(3) και (4),  αντίστοιχα.  

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 12  

του βασικού  

νόμου. 

 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 

Τροποποίηση  

του άρθρου 14  

του βασικού  

νόμου. 

 

4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 15  

του βασικού  

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  
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νόμου. 

 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου» (τέταρτη γραμμή), του σημείου της άνω και 

κάτω τελείας με το σημείο της τελείας∙ και 

   

 (β) με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17  

του βασικού  

νόμου. 

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 (α) Με τη διαγραφή του σημείου «-(1)» (πρώτη γραμμή) 

από το εδάφιο (1) αυτού∙ και 

   

 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 18  

του βασικού  

νόμου. 

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως- 

 (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «Συμβουλίου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«και στον εκπρόσωπο του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου»∙ 

   

 (β)    με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά 

τις λέξεις «στα μέλη» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και 

στον εκπρόσωπο του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου»∙ 

 

 (γ)    με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου 

(4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Συμβουλίου» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «και ο εκπρόσωπος 

του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου»∙ 
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 (δ)    με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου 

(8) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Συμβουλίου» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς και ο 

εκπρόσωπος του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου»∙ 

 

 (ε)    με τη διαγραφή από την πρώτη επιφύλαξη της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (8) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «απαρτίας» (πέμπτη γραμμή), της φράσης 

«και ότι ο εκπρόσωπος του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου που συμμετέχει σε συνεδρία 

όπως προβλέπει η παρούσα παράγραφος θεωρείται 

ως παρών στη συνεδρία και δικαιούται να εγγράφει 

στην ημερήσια διάταξη θέματα, να μετέχει στη 

συνεδρία και να εκφράζει απόψεις»∙ και 

 

 (στ) με τη αντικατάσταση από το εδάφιο (9) αυτού, της 

φράσης «ένα μέλος του προσωπικού της Επιτροπής 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πρόσωπο». 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

     (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «Συμβουλίου» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«και στον εκπρόσωπο του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου»∙ και  

 

      (β)    με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά 

τις λέξεις «μελών του» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«καθώς και του εκπροσώπου του Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 21  

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:  
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του βασικού  

νόμου. 

 

  (α) Με την αντικατάσταση από αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου» (τέταρτη γραμμή), του σημείου της άνω και 

κάτω τελείας με το σημείο της τελείας∙ και  

 

   (β)   με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτού. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 36  

του βασικού  

νόμου. 

10. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Συμβουλίου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή και τον 

εκπρόσωπο του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 57  

του βασικού  

νόμου. 

11. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή αμέσως μετά τη λέξη «Αντιπροέδρου» (δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «εκπροσώπου του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου,». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


