
 

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 43(I) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως του 2001 (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 Νόμοι του 1993 
έως (Αρ. 3) του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

14(I) του 1993  
32(I) του 1993  
91(I) του 1994  
45(I) του 1995  
74(I) του 1995  
50(I) του 1996  
16(I) του 1997  
62(I) του 1997  
71(I) του 1997  
83(I) του 1997  
29(I) του 1998  
137(I) του 1999  
19(I) του 2000  
20(I) του 2000  
39(I) του 2000  
42(I) του 2000  
49(I) του 2000  
50(I) του 2000  
136(I) του 2000  
137(I) του 2000  
141(I) του 2000  
142(I) του 2000  
175(I) του 2000  
9(I) του 2001  
37(I) του 2001. 

  

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο 
(3Α) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Β): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

«(3Β) Υπάλληλοι, που κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2001 υπηρετούν στο 
Χρηματιστήριο με σύμβαση απασχόλησης καθορισμένης περιόδου ενός έτους και που 
επιλέχθηκαν κατόπιν διαδικασίας επιλογής— 

 

37(I) του 2001. (i) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 
2001 έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον έτη συνεχούς απασχόλησης 
στο Χρηματιστήριο, διορίζονται σε μόνιμες θέσεις από την ημερομηνία 
δημοσίευσης των σχεδίων υπηρεσίας των αντίστοιχων θέσεων στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

  

37(I) του 2001. (ii) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 
2001 δεν έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον έτη συνεχούς 
απασχόλησης στο Χρηματιστήριο, μπορεί να διοριστούν σε μόνιμες 
θέσεις αφού συμπληρώσουν διετή συνεχή απασχόληση στο 
Χρηματιστήριο και νοουμένου ότι έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί τα 
σχέδια υπηρεσίας των αντίστοιχων θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.». 
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