
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ  

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
225(Ι) του 2002 
 85(Ι) του 2003. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών 

Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί των Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων 

Νόμους του 2002 και 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί των Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι 

του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
145Α του 
βασικού νόμου. 

2.   Το άρθρο 145Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

   (α)  Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) αυτού της λέξης "ή" ·       

 

   (β) με την αντικατάσταση της λέξης «τριών» στη δεύτερη 

γραμμή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με τη 

λέξη «επτά»· και 

 

   (γ) με την αντικατάσταση της λέξης «τριών» στην τρίτη γραμμή 

της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με τη λέξη 

«επτά». 

 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 145Β στο 
βασικό νόμο. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το 

άρθρο 145Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 145Β: 
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 «Μεταβατική 
διάταξη για 
αντιπροσώπους των 
ΟΣΕΚΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148(I) του 2002 
241(Ι) του 2002 
6(Ι) του 2003 
86(Ι) του 2003  

   145Β.  Τηρουμένων των διατάξεων 

του άρθρου 30(2), εταιρείες οι οποίες 

ενεργούν στη ∆ημοκρατία ως 

αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ που 

εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 

115 και 116, και οι οποίες παρέχουν ως 

επιπρόσθετη υπηρεσία την υπηρεσία 

που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του 

Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος 

των περί των Επιχειρήσεων Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2003, 

συνεχίζουν, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, 

να ενεργούν στη ∆ημοκρατία ως 

αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ, νοουμένου 

ότι: 

 

   (α) καθόσον αφορά τους αντι-

προσώπους των ΟΣΕΚΑ που 

εμπίπτουν στις διατάξεις των 

άρθρων 115 και 116, έχουν 

εξασφαλίσει σχετική άδεια από 

την Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου, και 

 

   (β) καθόσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που 

εμπίπτουν στις διατάξεις των 

άρθρων 115 και 116, έχουν 

υποβάλει τα δικαιολογητικά ή την 

αίτηση χορήγησης άδειας 

διάθεσης των μεριδίων τους στη 

∆ημοκρατία σύμφωνα με τις 

παραγράφους (α) και (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 145Α.». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να 

εισαχθούν μεταβατικές διατάξεις για τους επενδυτικούς συμβούλους που ενεργούν 

ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ στη ∆ημοκρατία μετά από άδεια της Κεντρικής 

Τράπεζας. 

 

 Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο εταιρείες οι οποίες ενεργούν 

στη ∆ημοκρατία ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ και παρέχουν ως επιπρόσθετη 

υπηρεσία την παροχή επενδυτικών συμβουλών δύνανται να συνεχίσουν, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, να ενεργούν στη ∆ημοκρατία 

ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από 

την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά ή την 

αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης των μεριδίων τους στη ∆ημοκρατία σύμφωνα με 

τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 145Α. 

 

 Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι θα δοθεί περαιτέρω παράταση 

τεσσάρων μηνών στους ΟΣΕΚΑ για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή 

αίτηση για χορήγηση άδειας. 

 

 

 

 

 

   Πέτρος Κληρίδης 

Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας 

 

29 Οκτωβρίου 2003 
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