
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3491 της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

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

Αριθμός 62(I) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο του 1996 (που στο εξής θα 
αναφέρεται 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 και 2001. 

Συνοπτικός τίτλος.

27(I) του 1996. 

 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο 
(3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

«(4) Το Συμβούλιο καθορίζει, στην απόφασή του που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου 
(1), εκείνους από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς 
που δε θα εφαρμόζονται για την καταχώριση, τελείωση και εκκαθάριση 
χρηματιστηριακών συναλλαγών και ανακοίνωση άλλων πράξεων σχετικά με άυλες 
κινητές αξίες από την ημερομηνία ανάληψης του μητρώου από συγκεκριμένο εκδότη, 
που αναφέρεται στην απόφαση, προκειμένου περί ονομαστικών αξιών, ή κατά την 
ημερομηνία ακινητοποιήσεως των αξιών, προκειμένου περί ανώνυμων αξιών.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας 
στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη αμέσως 
μετά, της φράσης «η οποία έχει εξουσία άμεσης πρόσβασης, χωρίς όμως δικαίωμα 
επέμβασης, στα στοιχεία του Κεντρικού Αποθετήριου και Κεντρικού Μητρώου.».  

Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (ε) αυτού, των ακόλουθων παραγράφων 
(στ), (ζ) και (η): 

 «(στ) οι κανόνες που διέπουν το άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο των 
λογαριασμών διαπραγμάτευσης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται· 

 
(ζ) ο χρόνος χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών· 

 (η) θέματα που σχετίζονται με την εκκαθάριση και τελείωση χρηματιστηριακών 
συναλλαγών ή την ανακοίνωση πράξεων, τα οποία δε ρυθμίζονται με 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»· και 

 (β) με τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης παραγράφου (στ) σε παράγραφο (θ). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 26 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο. 

 «(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να 
προβλέπουν για την επιβολή— 

 (α) Ποινής φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή χρηματικής ποινής μέχρι πέντε 
χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς· 

 (β) από το Διευθυντή στα Μέλη, διοικητικού προστίμου μέχρι πεντακοσίων 
λιρών ή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν (10%) του 
συνολικού ποσού της συναλλαγής για κάθε ημέρα που αυτό παραλείπει να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή δεν προχωρεί στην τελείωση και 
εκκαθάριση συναλλαγής.»· και 

 (β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5) 
και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο (6): 

 «(5) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να 
προβλέπουν για τη δημιουργία και λειτουργία Ταμείου για την εξασφάλιση της 
εκκαθάρισης και τελείωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών γενικής εκκαθάρισης και για 
τον καθορισμό εισφορών σ' αυτό από τα Μέλη.». 
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