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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 152(Ι)/2020 
Αρ. 4785, 13.11.2020 

Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 152(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2019 

 
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

73(Ι) του 2009 

5(I) του 2012 
65(Ι) του 2014 

135(Ι) του 2015 
109(Ι) του 2016 

137(Ι) του 2018 
56(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου Νόμους του 2009 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου Νόμοι του 2009 έως 2020.

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το  άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

 
158(I) του 1999 

99(Ι) του 2014 
28(Ι) του 2020. 

«“τηλεδιάσκεψη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου  
Νόμου·».

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, 
της λέξης «τρία» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «πέντε».

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
(α)    Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
 

«(β) Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου ή του προεδρεύοντα σε περίπτωση 
απουσίας του Προέδρου, τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται, σε περίπτωση απουσίας 
τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή 
στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την 
προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του Συμβουλίου, να 
συμμετέχουν σε συνεδρία του Συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεως ή μέσω άλλων 
επικοινωνιακών συστημάτων, νοουμένου ότι παρέχεται η δυνατότητα σε έκαστο των 
μελών που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλα 
τα άλλα μέλη του Συμβουλίου που συμμετέχουν στη συνεδρία σε κάθε ουσιώδη 
χρόνο:»· 

 
(β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της 

παραγράφου (β) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα μέλη του Συμβουλίου συμμετέχουν 

σε συνεδρία του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και χρέη 
γραμματέα εκτελεί πρόσωπο άλλο από μέλος του Συμβουλίου, ο τρόπος συμμετοχής του 
προσώπου που ασκεί χρέη γραμματέα ορίζεται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας 
του από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου.»· και 

 
(γ)     με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά την φράση «προς τούτο» (πρώτη 

γραμμή) της φράσης «από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του». 


