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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 56(Ι)/2017 
Αρ. 4604, 16.6.2017                               

Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 56(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2016  

 
Προοίμιο. 
 

Για σκοπούς- 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L69, 
9.3.2007,  
σ. 27. 
 

(α) Ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 7 και 9 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό 
αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για 
την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά»

.
 Και 

 
(β) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφος 1), στοιχείο α), σημείο ii), εδάφιο iv) και 

παράγραφος 9), στοιχείο β) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό 
αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ» ως 
διορθώθηκε

.
 Και 

 
(γ) εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 12, παράγραφοι 2 και 6, και το Άρθρο 14, παράγραφος 1, 

της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι 
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK», ασκώντας παράλληλα τη διακριτική ευχέρεια που 
χορηγεί το Άρθρο 3, παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας

.
 Και 

 
(δ) ορθότερης εφαρμογής του βασικού νόμου, 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L294, 
6.11.2013,  
σ. 13∙ 
L 14, 
18.1.2014,  
σ. 35. 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.390, 
31.12.2004,  
σ. 38. 
 
 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 
190(Ι) του 2007 
 72(Ι) του 2009 

143(Ι) του 2012 
60(Ι) του 2013 

163(Ι) του 2014 
164(Ι) του 2014 
35(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη 
Αγορά) Νόμους του 2007 έως 2016 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμοι του 2007 έως 2017. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 6Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6, του ακόλουθου 

νέου άρθρου: 

 
 «Ημέρα 

διαπραγμάτευσης 
και ημερολόγιο 
διαπραγμάτευσης. 

6Α.-(1) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 17, του 
άρθρου 19 και του άρθρου 33, «ημέρα διαπραγμάτευσης» θεωρείται 
οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία η ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία 
διαπραγματεύεται η μετοχή του εκδότη, είναι ανοικτή για διαπραγμάτευση. 
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       (2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στο διαδικτυακό της τόπο το 
ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης των ρυθμιζόμενων αγορών που 
βρίσκονται ή λειτουργούν στη Δημοκρατία.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 8Α 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 8Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «Εκδότης, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει πριν την 27
η
 Νοεμβρίου 2015» (πρώτη γραμμή) με 

τη φράση «Εκδότης, ο οποίος δεν έχει δημοσιοποιήσει πριν την 27
η
 Νοεμβρίου 2015». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, της 

φράσης «εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «εντός της 
επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «πριν την 

πάροδο της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «το αργότερο εντός της 
επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης από». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (4),» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)∙ 

 
 (β)  με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «προβλέπονται από 

τις διατάξεις του εδαφίου (4) και» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)∙ και  
 

 
 
 
 
 

(γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (η) του εδαφίου (5) αυτού, της φράσης «άλλα 
χρηματοοικονομικά μέσα ως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγίες 
της» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «χρηματοοικονομικά μέσα ως ο κατάλογος 
που καταρτίζει και επικαιροποιεί περιοδικά η ΕΑΚΑΑ, δυνάμει του Άρθρου 13, παράγραφος 
1β, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

7.   Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «εργάσιμων» (τρίτη γραμμή)∙  
  
 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τρεις (3)» (τέταρτη γραμμή) με τη 

φράση «δύο (2)»∙ και 
  
 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 39 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) 

αυτού, του σημείου του κόμματος (τρίτη γραμμή) με το σημείο της τελείας και με τη διαγραφή της 
παραγράφου (β) που ακολουθεί. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


