
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 147(Ι) του 2002 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 

 

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 2002, και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2002 (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 2002. 

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 (I) του 2001
 119(Ι) του 2001 
120(Ι) του 2001
 1(Ι) του 2002. 

 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 22 αυτού, 
του ακόλουθου νέου άρθρου 22Α: 

Τροποποίηση του βασικο
νόμου με την προσθήκη 
νέου άρθρου 22Α. 

«Απαγόρευση σε 
χρηματιστές να 
καταρτίζουν 
συναλλαγές μέσω 
άλλων 
χρηματιστών. 

22Α—(1) Απαγορεύεται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, που ασκεί 
εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 
35, να υποβάλλει εντολές για αγορά ή πώληση τίτλων δι' ίδιο λογαριασμό 
μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου. 
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, νοουμένου ότι 
εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή- 

 (α) Σε περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του οποίου η άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος έχει ανασταλεί από το Συμβούλιο ή στο οποίο 
απαγορεύεται να υποβάλλει ή να αποδέχεται εντολές για 
χρηματιστηριακές συναλλαγές, και το οποίο καταρτίζει 
χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του 
Χρηματιστηρίου με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία· και 
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  (β) σε περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, που καταρτίζει 
χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου για 
πώληση τίτλων, τους οποίους κατέχει κατά την έναρξη της ισχύος του περί 
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 
2002, δυνάμει συμφωνίας που προβλέπει ότι οφείλει να καταρτίζει συναλλαγές 
μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου.». 

 147(Ι) του 2002 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 67 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Δόλιες ενέργειες 
ως προς τα 
χρηματιστηριακά 
πράγματα. 

67. Πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτης ωφέλειας— 
(α) Μετέρχεται μέσα επιτήδεια για παραπλάνηση του κοινού χάριν επηρεασμού 
των τιμών του Χρηματιστηρίου· ή 

  (β) προβαίνει σε χειραγώγηση της αγοράς, η οποία σημαίνει— 
(i) πράξεις ή εντολές για κατάρτιση πράξεων, οι οποίες δίδουν ή δύνανται να 
δώσουν ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη ως προς την προσφορά, ζήτηση ή 
την τιμή χρηματιστηριακών πραγμάτων ή οι οποίες διασφαλίζουν, από ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν σε συνεννόηση, την τιμή ενός ή 
περισσοτέρων χρηματιστηριακών πραγμάτων σε ασυνήθιστα ή τεχνητά 
επίπεδα ή οι οποίες μετέρχονται εικονικά μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή 
παραπλάνησης ή επινοήματος, 

  (ii) διάδοση πληροφοριών διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
περιλαμβανομένου του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η οποία 
δίδει ή δύναται να δώσει ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη ως προς την 
προσφορά, ζήτηση ή την τιμή χρηματιστηριακών πραγμάτων, 
περιλαμβανομένης και της διάδοσης φημών και ψευδών ή παραπλανητικών 
ειδήσεων ή ανακοινώσεων: 

  Νοείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με απόφασή της, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξειδικεύει ή και 
επεξηγεί τις πρακτικές, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στα πλαίσια 
χειραγώγησης της αγοράς· ή 

  (γ) παρέχει πληροφορία ή προβαίνει σε δήλωση, υπόσχεση ή πρόβλεψη 
παραπλανητική, ψευδή ή απατηλή ή αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία με 
επιδίωξη την αγορά ή την πώληση, ως επίσης και την αποφυγή της αγοράς ή της 
πώλησης χρηματιστηριακών πραγμάτων· ή 

  (δ) παρέχει πληροφορία ή προβαίνει σε δήλωση, υπόσχεση ή πρόβλεψη 
παραπλανητική, ψευδή ή απατηλή, ή αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία, με 
επιδίωξη τη δημόσια εγγραφή, 

   
διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι επτά έτη ή με χρηματική 
ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές: 

  Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο ενεργεί κατά τρόπο που αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο, τεκμαίρεται ότι αυτό είχε σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτης 
ωφέλειας.». 
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