
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014  Ν. 65(Ι)/2014 

65(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 

 

 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L. 302, 

17.11.2009,  

σ. 1∙ 

L 350, 

29.12.2009,  

σ. 59. 

(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας», όπως διορθώθηκε, 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L. 86, 

24.3.2012, σ. 1. 

(β) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και 

ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής 

αθέτησης»,  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L. 201, 

27.7.2012, σ. 1. 

(γ) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά 

παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία 

καταγραφής συναλλαγών», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L. 115, 

25.4.2013, σ. 1. 

(δ) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές 

εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου»,  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L. 115, 

25.4.2013,  

σ. 18. 

(ε) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 για τα ευρωπαϊκά ταμεία 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας», και 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L.176, 

27.6.2013, σ. 1 

(στ)   «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 

επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

648/2012», 

  

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

73(Ι) του 2009 

5(I) του 2012. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Πρώτο (Ι): 

31.7.2009. 

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

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμους του 2009 και 2012 όπως 

διορθώθηκαν (που στη συνέχεια θα αναφέρονται 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 2014. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α)  Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε εδάφιο 

(1)∙  

   

  (β) Με την αντικατάσταση στο νέο εδάφιο (1), του ορισμού του όρου 

«κείμενη νομοθεσία» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

    

  ««κείμενη νομοθεσία» σημαίνει οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

   

  (α) τους νόμους και κανονιστικές πράξεις, που αφορούν 

ή εκδίδονται από το Χρηματιστήριο ή από άλλη 
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ρυθμιζόμενη αγορά ή από την Επιτροπή, και 

αφορούν γενικά την κεφαλαιαγορά 

περιλαμβανομένων των ακόλουθων νόμων και των 

κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται ή 

ισχύουν δυνάμει αυτών: 

   

   116(Ι) του 2005 

191(Ι) του 2007 

142(Ι) του 2012 

61 (Ι) του 2013. 

 

 

 

78(Ι) του 2012. 

 

188(Ι) του 2007 

58(Ι) του 2010 

80(Ι) του 2012 

192(Ι) του 2012 

101 του 2013. 

 

 

16(ΙΙΙ) του 1993. 

 

 

 

27(Ι) του 1996 

62(Ι) του 2001 

121(Ι) του 2001 

136(Ι) του 2002 

43(Ι) του 2003 

8(Ι) του 2005 

92(Ι) του 2006 

100(Ι) του 2008 

55(Ι) του 2009 

91(Ι) του 2009 

100(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2011. 

 

144(Ι) του 2007 

(i) τον περί των Πράξεων Προσώπων που 

Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των 

Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς 

(Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο, 

(ii) τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, 

(iii) τον περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, 

 

(iv) τον Κυρωτικό της Σύμβασης για τους έχοντες 

προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση 

Νόμο, 

(v) τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 

Μητρώο Αξιών) Νόμο, 
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106(Ι) του 2009 

141(Ι) του 2012 

154(Ι) του 2012. 

 

 

 

114(Ι) του 2005 

144(Ι) του 2012 

63(Ι) του 2013. 

 

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 

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 

119(Ι) του 2001 

120(Ι) του 2001 

1(Ι) του 2002 

87(Ι) του 2002 

147(Ι) του 2002 

(vi) τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

Νόμο, 

 

(vii) τον περί Δημόσιας Προσφοράς και 

Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο, 

 
(viii) τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου Νόμο, 
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162(Ι) του 2002 

184(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2004 

205(Ι) του 2004 

43(Ι) του 2005 

99(Ι) του 2005 

115(Ι) του 2005 

93(Ι) του 2006 

28(Ι) του 2007 

56(Ι) του 2009 

90(Ι) του 2009 

171(Ι) του 2012. 

 

41(Ι) του 2007 

47(Ι) του 2009. 

 

 

196(Ι) του 2012 

109(Ι) του 2013. 

 

 

 

 

56(Ι) του 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ix) τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς 

Νόμο, 

 
(x) τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων 

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών 

Θεμάτων Νόμο, 

 

(xi) τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών 

Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο, 

 

(xii) οποιοδήποτε άλλο νόμο βάσει του οποίου 

ανατίθενται εξουσίες και αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή. 

    

   (β) Τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

     

    (i) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους 

οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας, όπως διορθώθηκε, 
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(ii) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές 

πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των 

συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, 

(iii) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 4ης Ιουλίου 2012 για τα 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 

κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία 

καταγραφής συναλλαγών, 

(iv) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, 

(v) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Απριλίου 2013 για τα ευρωπαϊκά 

ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

(vi) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 

ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

648/2012, 

(vii) οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αναφέρεται σε γνωστοποίηση 

του Υπουργού∙»∙ 
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  (γ)  με την προσθήκη, στο νέο εδάφιο (1) και στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 

   ««γνωστοποίηση» σημαίνει τη γνωστοποίηση, την οποία 

εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 56Α∙»∙ 

   

  (δ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το νέο εδάφιο (1), του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

   «(2) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού περιεχομένου 

πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αναφορά σε 

νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, 

Κανονισμός ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως 

εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ιζ) αυτού, του σημείου 

της τελείας (πέμπτη γραμμή) με άνω τελεία∙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ιη) αυτού, του σημείου 

της τελείας με άνω τελεία (πέμπτη γραμμή)∙ 

   

  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιη) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

    

   «(ιη) να ενεργεί ως αρμόδια αρχή για σκοπούς των 

ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκώντας 
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προς τούτο τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της παρέχουν 

οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και η κείμενη νομοθεσία: 

     

    (i) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως 

διορθώθηκε, 

(ii) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και 

ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής 

πιστωτικής αθέτησης, 

(iii) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά 

παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους 

και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, 

(iv) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές 

εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, 

(v) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Απριλίου 2013 για τα ευρωπαϊκά ταμεία 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

(vi) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
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επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, 

(vii) οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  που παρατίθεται σε γνωστοποίηση.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 25Α. 

4.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 

25, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Εχέγγυα 

προστασίας των 

επενδυτών.  

25Α.-(1) Πρόσωπο, που τελεί υπό την εποπτεία της 

Επιτροπής, έχει υποχρέωση να ενεργεί κατά τρόπο που να 

παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα για την προστασία των 

επενδυτών. 

   

          (2)   Η Επιτροπή έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες 

ή και ελέγχους για σκοπούς συμμόρφωσης των 

εμπλεκομένων με τις υποχρεώσεις του εδαφίου (1).». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

5.    Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

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

περίπτωση παράβασης του παρόντος Μέρους» (πρώτη γραμμή) 

με τη φράση «Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1)»∙ 

   

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

   

   «(3Α) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1), (2) και (3), η Επιτροπή 

δεν επιβάλλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο 



10 

 

βάσει του παρόντος άρθρου, αν στο ίδιο πρόσωπο ήδη 

επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή ή άλλη 

αρχή, σε σχέση με την ίδια παράβαση και τα ίδια γεγονότα 

που τη στοιχειοθετούν.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 56Α.    

6.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 56 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Έκδοση 

γνωστοποίησης 

Υπουργού. 

56Α. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει γνωστοποίηση, που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

με την οποία να ορίζει και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 

ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή 

οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

 

 

 

 

 

 

 


