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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 109(Ι)/2016 
Αρ. 4579, 27.10.2016                               

Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 109(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2015 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

73(I) του 2009 
5(Ι) του 2012 

65(Ι) του 2014 
135(Ι) του 2015. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου Νόμους του 2009 έως 2015 (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 2016. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

 
«(β) διορίζει και παύει πρόσωπα στην υπηρεσία της Επιτροπής, τα οποία δύναται να εργο-

δοτούνται επί πλήρους απασχόλησης σε μόνιμη ή προσωρινή βάση και μεριμνά όπως η 
Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό, τόσο σε αριθμούς όσο και σε δομή, για 
την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των εξουσιών της

.
». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 21  
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας 
στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 «Νοείται ότι, ποινική δίωξη κατά του Προέδρου και/ή του Αντιπροέδρου και/ή μέλους του 
Συμβουλίου της Επιτροπής και/ή του προσωπικού της Επιτροπής για ποινικό αδίκημα 
διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν ασκείται παρά μόνο από 
το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 30  
του βασικού  
νόμου.  

4.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) 
του εδαφίου (4), του κειμένου που προηγείται της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτής, με το ακόλουθο 
νέο κείμενο: 

   
 «(β)  στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο διαιτησίας ή 

εξώδικου διακανονισμού, όπου η Επιτροπή καλείται να προσκομίσει στοιχεία ή να δώσει 
μαρτυρία ή κατά τη λήψη καταθέσεων σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία:». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


