
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2001 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

  Αριθμός 119(Ι) του 2001 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ (ΑΡ. 9) ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

14(Ι) του 1993  
32(Ι) του 1993  
91(Ι) του 1994  
45(Ι) του 1995  
74(Ι) του 1995  
50(Ι) του 1996  
16(Ι) του 1997  
62(Ι) του 1997  
71(Ι) του 1997  
83(Ι) του 1997  
29(Ι) του 1998  

137(Ι) του 1999  
19(Ι) του 2000  
20(Ι) του 2000  
39(Ι) του 2000  
42(Ι) του 2000  
49(Ι) του 2000  
50(Ι) του 2000  

136(Ι) του 2000  
137(Ι) του 2000  
141(Ι) του 2000  
142(Ι) του 2000  
175(Ι) του 2000  

9(Ι) του 2001  
37(Ι) του 2001  
43(Ι) του 2001  
66(Ι) του 2001  
79(Ι) του 2001  
80(Ι) του 2001  
81(Ι) του 2001  
82(Ι) του 2001  

105(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 9) 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. 10) του 
2001. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

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

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού της λέξης «Επιτροπή» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 
 64(Ι) του 2001. «'Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου' ή 'Επιτροπή' σημαίνει την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που συνιστάται δυνάμει του 
άρθρου 5 του περί Επιτροπής 

  Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 
2001», και 

 
(β) με την αντικατάσταση του ορισμού της λέξης «Επίτροπος» με τον ακόλουθο ορισμό:

 «'Πρόεδρος' σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το 
οποίο συνιστάται δυνάμει του άρθρου 10 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση 
και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001.». 
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3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται. Κατάργηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση της παραγράφου (γ) 
του εδαφίου (3) αυτού και τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης παραγράφου (δ) σε 
παράγραφο (γ). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης "ή, υπό 
την επιφύλαξη του άρθρου 8, του μέλους της Επιτροπής" (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

Κατάργηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. τη διαγραφή της φράσης "ή της Επιτροπής" μετά τη φράση "Η θέση μέλους του Συμβουλίου" 

(πρώτη γραμμή), και 

τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) αυτού της φράσης "και ειδικά 

προκειμένου μόνο για το Συμβούλιο" (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

 

7. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή από τα εδάφια (1) και (2) αυτού της φράσης "τον Επίτροπο και τα 

άλλα μέλη της Επιτροπής", και 

(β) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων "ο Επίτροπος". 
 

8. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου καταργείται. Κατάργηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης "στον 

Επίτροπο και στα άλλα λοιπά μέλη της Επιτροπής.". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. τη διαγραφή, από τα εδάφια (1) και (2) αυτού των φράσεων "ο Επίτροπος και τα άλλα μέλη 

της Επιτροπής" και "στον Επίτροπο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής", αντίστοιχα, και 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3), αυτού.  

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 60Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της φράσης "το εδάφιο (8) του άρθρου 8" με την φράση "ο περί Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2001.". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 60Α του 
βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος 
αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης "καθώς επίσης και του περί Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2001 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού.". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 63 του 
βασικού νόμου. 
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