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ΗΜΕΡ.     :  26 Ιουλίου 2021 
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Κύριοι, 
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στο πλαίσιο υλοποίησης νέων 
αναπτυξιακών σχεδιασμών του και του διαρκούς εκσυγχρονισμού των Αγορών του και 
της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του και αντανακλώντας τη σύγχρονη τάση 
για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης, 
έχει αποφασίσει να δημιουργήσει μία νέα Αγορά, την Αγορά Ανάπτυξης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με βάση το άρθρο 34 του Νόμου που προβλέπει για την Παροχή 
Επενδυτικών Υπηρεσιών Ν87(Ι)/ 2017. 
 
Πρόθεση του Χρηματιστηρίου είναι όπως ο υφιστάμενος Πολυμερής Μηχανισμός 
Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) – ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ ο οποίος είναι αδειοδοτημένος 
σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, διαχωριστεί σε δύο τομείς, όπου ο 
ένας θα αφορά στην υφιστάμενη ΝΕΑ Αγορά και ο άλλος στην Αγορά Ανάπτυξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
 
Η ΝΕΑ Αγορά που λειτουργεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρόλες τις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τα τελευταία χρόνια στην 
Κύπρο, έχει αποδειχθεί ως μία επιτυχής πρωτοβουλία.  Λόγω της συγκρότησης της, 
απευθύνεται επίσης κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποβοηθώντας τις στις 
προσπάθειες τους για άντληση κεφαλαίων και στην προώθηση νέων καινοτόμων 
προτάσεων, γεγονός που συμβάλλει κατ’ επέκταση και στην ανάπτυξη της οικονομίας 
μας.  Ταυτόχρονα, η ΝΕΑ Αγορά έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα αξιόλογο αριθμό 
εταιρειών είτε από εξωτερικό, είτε Κυπριακών εταιρειών οι οποίες είναι συμφερόντων 
κυρίως του εξωτερικού, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση του ΧΑΚ, καθώς και την 
ευρύτερη προσπάθεια έλκυσης ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.  Πρόσθετα, η 
προσπάθεια ανάπτυξης της Αγοράς αυτής, εμπίπτει και στο γενικότερο πλαίσιο που 
προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την παρούσα περίοδο, για υποβοήθηση της 
ανάπτυξης και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 



 

Συνεπώς στοχεύεται όπως και η προτεινόμενη νέα αυτή πρωτοβουλία του ΧΑΚ, 
υποβοηθήσει στην επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη της Αγοράς. 
 
Λόγω του ότι η πιο πάνω ρύθμιση αφορά και εισηγμένες εταιρείες στη ΝΕΑ Αγορά του 
ΧΑΚ, καθώς και εταιρείες που ενδεχομένως να ενδιαφερθούν για εισαγωγή τους, 
υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο είχε στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ όλους 
τους Σύμβουλους  Εισαγωγής, με το οποίο τους ζητούσαμε να γνωστοποιήσουν στους 
πελάτες τους την πιο πάνω πρωτοβουλία και να μας υποβάλουν τις θέσεις τους. 
Λήφθηκαν απαντήσεις με θετική ανταπόκριση για το εγχείρημα αυτό. 
   
Για πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτεται το Άρθρο 34 του Νόμου που προβλέπει 
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη 
λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών κι’ άλλα συναφή θέματα-Ν87(Ι)2017, καθώς επίσης 
και τα Άρθρα 77-79 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. Σχετικές πρόνοιες για τις ΜΜΕ 
μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την  
Κατάχρηση της Αγοράς. 
 
Το Χρηματιστήριο έχει προχωρήσει στην ετοιμασία σχετικών Κανονιστικών 
Αποφάσεων για τη λειτουργία της Αγοράς ΜΜΕ οι οποίες επισυνάπτονται. Επίσης 
αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου στο μέρος: Νομικό 
Πλαίσιο – Προτεινόμενη Νομοθεσία με τίτλο «Αγορά Ανάπτυξης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων». 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για τις 
προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους στο 
ΧΑΚ μέχρι την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, αποστέλλοντας τις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο στο 22570308, 
με την αναφορά σε “Διαβούλευση για τροποποιήσεις 23/7/2021”. 
 
Σημειώνεται ότι στόχος του Χρηματιστηρίου, πέραν των επισυναπτόμενων 
Κανονιστικών Αποφάσεων, είναι να προχωρήσει: 
 

(i)  σε επίσημο διαχωρισμό της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε), ώστε να 
υπάρχουν ξεχωριστές Κανονιστικές Αποφάσεις για τη Ρυθμιζόμενη Αγορά και 
ξεχωριστές Αποφάσεις για τη ΝΕΑ Αγορά, 

(ii)  σε διαχωρισμό του Μέρους 7 από την ΚΔΠ379/2014 που αφορά στον 
Σύμβουλο Εισαγωγής, και στη δημιουργία ξεχωριστής Κανονιστικής, εφόσον 
οι πρόνοιες του Παραρτήματος 7 είναι κοινές και για τις δύο Αγορές του ΠΜΔ 
(ΝΕΑ και ΜΜΕ) και,  



 

(iii) σε διαχωρισμό του Παραρτήματος 17 που αφορά όλες τις χρεώσεις του ΧΑΚ, 
από την ΚΔΠ379/2014, ώστε να αποτελεί ξεχωριστή Κανονιστική Απόφαση 
εφόσον αυτή αφορά σ’ όλες τις Αγορές και χρεώσεις του ΧΑΚ. 

 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Εισαγωγής 
Αξιών και Αγορών του ΧΑΚ, στο τηλ. 22712300 (ext. 3). 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
 
Εσώκλ. 
 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ΚΣΕΠΕΥ 
           Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 

Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη και Θεματοφύλακες) με βάση τον  Κανονισμό 
Ε.Ε. 909/2014 
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