
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

64(Ι) του 2001 

157(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και 

Αρμοδιότητες) Νόμους του 2001 και 2002 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμοι του 

2001 μέχρι 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

    (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «της 

Επιτροπής» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «του Πάγιου 

Ταμείου της Δημοκρατίας.». 

  
    (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
  
  «(2) Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδομένων Κανονισμών, εισπράττονται ως 

χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από το Δικαστήριο 

κατά την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας.». 
  
    (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
  «(3) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του 
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διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή δύναται να λάβει 

οποιαδήποτε άλλα μέτρα, τα οποία καθορίζονται με 

Απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 44 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται -  

    (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (α) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
  
  «(α) Ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ 

75,000) πληρωτέο από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου.». 
  
    (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (β) των λέξεων «του 

άρθρου 144 του περί των Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων 

Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις 

«οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.». 
  
    (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (δ) και την αντικατάστασή του με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(δ) τόκοι και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα 

περιουσιακά στοιχεία της Επιτροπής. και» . 
  
    (δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (ε) και την αντικατάστασή του με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(ε)  σταθερό ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών 

Κύπρου (ΛΚ 1, 000, 000) το οποίο καταβάλλεται από 

την Κυβέρνηση. 
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            Νοείται ότι το ποσό αυτό δύναται να αναθεωρηθεί 

ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

    (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της λέξης «Υπουργικού» (3η 

γραμμή). 
  
    (β) με τη διαγραφή της τελείας και την αντικατάστασή της με άνω 

και κάτω τελεία στο τέλος του εδαφίου (2) και την εν συνεχεία 

προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
  «Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να επενδύει τυχόν 

πλεόνασμά της σε κυβερνητικά χρεόγραφα και γραμμάτια του 

δημοσίου.». 

  
    (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
  
           «(3) Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα αποθεματικά της 

για κάλυψη λειτουργικών δαπανών μέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού της.». 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.212.2004 
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