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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TΟΥΣ ΠΕΡΙ TΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
(ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2009 
 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς- 
  
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 120. 

 (α) εναρμόνισης με το Άρθρο 7 παράγραφος 12 υποπαράγραφος 
(α), παράγραφος 14, παράγραφος 15 και το Άρθρο 13 της  
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των 
οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 
2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 
2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και  2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις 
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής  
(Ευρωπαϊκής  Αρχής  Ασφαλίσεων  και Επαγγελματικών  
Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής  Εποπτικής Αρχής  
(Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)», 

   
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 390, 
31.12.2004,  
σ. 38. 

 (β) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 2 παράγραφος 1 
υποπαράγραφος (δ), το Άρθρο 4 παράγραφος 3, 4 και 5, το 
Άρθρο 8 παράγραφος 1, το Άρθρο 9 παράγραφος 1, το 
Άρθρο 17 παράγραφος 2, το Άρθρο 18 παράγραφος 2 
υποπαράγραφος (β) και παράγραφος (4) και το Άρθρο 23 
παράγραφος 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο «Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την 
εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», 

   
  (γ) άσκησης της διακριτικής ευχέρειας την οποία χορηγεί στα 

κράτη μέλη το Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, και 
   
  (δ) καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
190(Ι) του 2007 
72(Ι) του 2009. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Πράξεων Προσώπων 

που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης 

της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
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 Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 
και 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση 
σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)  Νόμοι του 2007 μέχρι 2012. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

   
 
 

 (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», αμέσως μετά τη 
φράση «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS)» (πέμπτη γραμμή), 
της φράσης «, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
1606/2002»∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «εκδότης» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
 
 ««εκδότης» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή 

δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένου κράτους, του 
οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και σε περίπτωση 
αποθετήριων εγγράφων κινητών αξιών, το νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στο 
έγγραφο αυτό κινητές αξίες·»∙ και 

   
  (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων ορισμών:  
   
   ««Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών)» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών) που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό 
1095/2010· 

   
   «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή 

«ΕΣΣΚ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό  
1092/2010· 

   
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 331, 
15.12.2010,  

  «Κανονισμός 1092/2010» σημαίνει την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
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σ. 1. 
 

μακροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου» όπως 
εκάστοτε τροποποιείται 

   
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 84∙ 
L 174, 
1.7.2011, 
σ. 1. 

  «Κανονισμός 1095/2010» σημαίνει την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και  Αγορών), την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την Οδηγία 2011/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 
και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο: 

   
 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
41(1)του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(I) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

 «(ii) τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας που 
έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 
Νόμο.»· 
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70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
87(Ι) του 2008 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 
64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012. 

   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
    
   «(ε) Εκδότης, του οποίου το εγγεγραμμένο γραφείο 

βρίσκεται σε τρίτη χώρα, ο οποίος-  
    
    (i) δεν απαιτείται να καταρτίζει ενοποιημένους 

λογαριασμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της τρίτης χώρας, καταρτίζει ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, 

(ii) έχει υποχρέωση να καταρτίζει 
ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με 
την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, καταρτίζει 
ενοποιημένους λογαριασμούς που 
αποτελούνται από - 

     
     (A) τους ενοποιημένους λογαριασμούς 

που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 1606/2002, και 

      
     (B) τους ετήσιους λογαριασμούς της 

μητρικής εταιρείας, που έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με την Οδηγία 
83/349/ΕΟΚ·»∙ 

      
  (γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) 

αυτού, της φράσης «δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου (α)» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «έχει 
συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους»∙ 
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  (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (β) της ακόλουθης νέας παραγράφου (β1): 
   
   «(β1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκδότη, του 

οποίου το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται σε 
τρίτη χώρα, ελέγχονται - 

    
    (i) σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 51 

και 51α της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, ή 
    (ii) εφόσον απαιτείται από τον εκδότη να 

καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς 
σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 37 
της οδηγίας αυτής.»∙ 

   
  (ε) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6) 

αυτού, της φράσης «δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου (α)» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «έχει 
συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους»· 

   
  (στ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
   «(γ) Προκειμένου περί εκδότη του οποίου το 

εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η 
έκθεση συμβούλων καταρτίζεται - 

    
    (i) σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 46 

της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ ή, 
(ii) εφόσον απαιτείται από τον εκδότη να 

καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς 
σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 36 
της οδηγίας αυτής.». 

     
Τροποποίηση  
του άρθρου 13  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  «(4) Εκδότης ο οποίος δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση για 

το  έτος, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 9,  το 
αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά το τέλος του οικονομικού 
έτους, δεν έχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) υποχρέωση για 
δημοσιοποίηση ένδειξης αποτελέσματος για το πλήρες 
οικονομικό έτος.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού 
νόμου. 

5.   Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης 

«των άρθρων 9, 10, 11 και 12» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13»∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «στα άρθρα 9, 10, 11 και 

12» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «στα άρθρα 9, 10, 11, 12 
και 13»∙ 

   
  (γ) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου 

(α) αυτού, της λέξης «μέλος»∙ και 
   
  (δ) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου 

(α) αυτού, της λέξης «μέλους (δεύτερη γραμμή)». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 
στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «μετοχών» 
(πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «μετόχων». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) 

αυτού, αμέσως μετά τη φράση «σε συνέλευση των κατόχων 
χρεωστικών τίτλων» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), της φράσης 
«,μαζί με πρόσκληση σχετικά με τη γενική συνέλευση,»∙ και 

   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «διαβίβασης πληροφοριών» (πρώτη γραμμή) της 
φράσης «στους κατόχους χρεωστικών τίτλων». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της φράσης «μετοχές σε εκδότη,» (δεύτερη γραμμή) με 
τη φράση «μετοχές σε εκδότη οι οποίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 
 

9. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 32 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «που θα 
χρησιμοποιείται» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «και τις διαδικασίες που 
θα χρησιμοποιούνται». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 43 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
  (α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης 

«αναφορικά με» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «πριν από την»∙ 
και 

   
  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 
   
  c 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 45 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής» 
(όγδοη και ένατη γραμμή), της φράσης «και στην ΕΑΚΑΑ»∙ 
και 

   
  (β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, 

αμέσως μετά τη φράση «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (δεύτερη 
γραμμή)  της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 49 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

   
   «(4) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή άλλου κράτους 

μέλους απορρίψει ή δεν προωθεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 
μεταξύ τους συνεργασία, η τελευταία δύναται να 
παραπέμψει στην ΕΑΚΑΑ την περίπτωση αυτή δυνάμει 
του Άρθρου 25 παράγραφος 2α της Οδηγίας 
2004/109/ΕΚ.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου.  

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 49 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Συνεργασία 

Επιτροπής 
49Α.-(1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με 
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Κεφαλαιαγοράς 
με ΕΑΚΑΑ. 

την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010. 

   
       (2) H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει χωρίς 

χρονοτριβή στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες στην τελευταία για να επιτελέσει το 
έργο της βάσει της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ και του 
Κανονισμού 1095/2010, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του 
Κανονισμού 1095/2010. 

   
       (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

του άρθρου 48, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να 
ανταλλάζει εμπιστευτικές πληροφορίες με τις αρμόδιες 
αρχές άλλων κρατών μελών ή/και να διαβιβάζει 
πληροφορίες στις εν λόγω άλλες αρμόδιες αρχές, στην 
ΕΑΚΑΑ ή/και στο ΕΣΣΚ». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 50 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  
  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται» (πρώτη 
γραμμή), της φράσης «,σύμφωνα με το Άρθρο 33 του 
Κανονισμού 1095/2010,»∙ και 

   
  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   
   «(3) H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ 

τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, κατά τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).». 

   
   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 54 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

   
 
 
 

«Λήψη μέτρων 
για παραβάσεις 
των διατάξεων 
του Μέρους ΙΙ. 

54.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κατά την 
εξέταση των πληροφοριών του Μέρους ΙΙ του βασικού 
νόμου, στα πλαίσια άσκησης της εξουσίας της δυνάμει 
της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 47, 
διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες δεν έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ, δύναται, 
επιπρόσθετα της επιβολής διοικητικού προστίμου, να 
απαιτήσει από τον εκδότη, να λάβει ένα ή περισσότερα 
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από τα ακόλουθα μέτρα εντός του χρονοδιαγράμματος 
που θα αποφασίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 

   
   (α) διορθωτική δήλωση ή ανακοίνωση, 
    
   (β) επανέκδοση των οικονομικών καταστάσεων, 
    
   (γ) συμπερίληψη πληροφοριών στις οικονομικές 

καταστάσεις της επόμενης περιόδου. 
    
       (2) Εκδότης, προς τον οποίο απευθύνεται 

απαίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ενεργήσει 
κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), έχει υποχρέωση 
προς έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωση, εντός του 
χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί. 

   
       (3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του 

εκδότη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δύναται -  

   
   (α) να αναστείλει ή να απαιτήσει από τη 

ρυθμιζόμενη αγορά την αναστολή της 
διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών του 
εκδότη για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ή/και 

    
   (β) να απαγορεύσει τη διαπραγμάτευση των 

κινητών αξιών του εκδότη, ή/και  
    
   (γ) να επιβάλει στον εκδότη οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 
    
   (i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

το ποσό των εκατόν εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (€170.000) και, σε 
περίπτωση επανάληψης της 
παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακόσιων 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (€340.000),  

   (ii) διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ 
(€1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της 
παράβασης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 56A 
του βασικού 
νόμου. 

16.  Το άρθρο 56A του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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  «(3) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής των ετήσιων 

δικαιωμάτων, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει δικαστικά μέτρα 
προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους 
οφειλόμενου στην Επιτροπή.». 
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