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Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 154(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2021 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της E.E.: 
L. 455,  
20.12.2021,  
σ. 15. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες 
διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», 

  
 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

78(Ι) του 2012 
88(Ι) του 2015 
52(Ι) του 2016 

134(Ι) του 2019 
134(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 
Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανοικτού Τύπου 
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμους του 2012 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμοι του 2012 έως 2022. 

 
 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
 

 Επίσημη  
Εφημερίδα της  
E.E.: L. 352, 
9.12.2014,  
σ. 1∙ 
L. 455, 
20.12.2021, 
σ. 1. 

«“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα 
έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά 
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση 
(PRIIP)”, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 2021/2259 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021˙». 

  
 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
65Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 65 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

   
  

«Έγγραφο βασικών 
πληροφοριών βάσει 
του  Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ.  
1286/2014. 

 
65Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία Εταιρεία Διαχείρισης, για 

οποιοδήποτε από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή Εταιρεία 
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συντάσσει, παρέχει, αναθεωρεί ή/και 
μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις για το έγγραφο βασικών πληροφοριών που προβλέπονται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί 
ότι το εν λόγω έγγραφο βασικών πληροφοριών πληροί τις απαιτήσεις που 
ισχύουν όσον αφορά στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 έως 65 και των εδαφίων (2) έως 
(5) του άρθρου 70. 

   
 

  (2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από Εταιρεία Διαχείρισης 
ως προς οποιοδήποτε από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή 
από Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να καταρτίζει βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 



 
 

 

έως 65 και των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 70, σε περίπτωση που 
καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί ή/και μεταφράζει έγγραφο βασικών 
πληροφοριών, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις για το έγγραφο βασικών 
πληροφοριών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.». 

  
Έναρξη 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023. 


