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Ο πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Σαμείυν Δπαγγελμαηικών 
ςνηαξιοδοηικών Παποσών (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 111(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟN ΠΔΡΗ ΣΖ ΗΓΡΤΖ, ΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 235,  
23.9.2003,  
ζ. 10· L 145, 
31.5.2013, ζ. 1. 

Γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηελ νπνία ρνξεγεί ην Άξζξν 4, πξψην εδάθην, ηεο 
πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2003/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3

εο
 Ηνπλίνπ 2003 γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 2013/14/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21

εο
 

Μαΐνπ 2013, 

 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
208(Η) ηνπ 2012. 
 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 

Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 
2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ  πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκν ηνπ 2012 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 
σο “ν βαζηθφο λφκνο”) θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο 
Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 
Παξνρψλ Νφκνη ηνπ 2012 θαη 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

2.  Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη. 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3.  Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη θαη δηαγξάθεηαη ν αξηζκφο 1, ζε 

παξέλζεζε, ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ. 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 112(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Απσήρ Κπαηικών Δκθέζευν (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 112(Η) ηνπ 2014 
 

Ο ΠΔΡΗ ΑΡΥΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΚΘΔΔΧΝ (ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΟ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 

 
 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ  ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

 93 ηνπ 1968 
28 ηνπ 1973 

10(Η) ηνπ 1995 
36(Η) ηνπ 1995 

136(Η) ηνπ 2002 
93(Η) ηνπ 2003 
75(Η) ηνπ 2004 

164(Η) ηνπ 2004 
125(Η) ηνπ 2005 
163(Η) ηνπ 2007 

140(Η) ηνπ 2009. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο 

ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ Νφκνπο ηνπ 1968 έσο 
2009 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ Νφκνη ηνπ1968 έσο 2014. 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ κε 
ηελ πξνζζήθε 
λένπ άξζξνπ 17Α. 

2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 17 απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 
 

 «Γηάιπζε θαη 
εθθαζάξηζε 
ηεο Αξρήο. 

17Α.-(1)  Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα εθδψζεη δηάηαγκα γηα ηε δηάιπζε ηεο Αξρήο. 
 
(2) Ο Τπνπξγφο πξνηνχ εθδψζεη ην δηάηαγκα γηα ηε δηάιπζε ηεο Αξρήο δχλαηαη λα 

δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηηο απφςεηο ηεο ίδηαο ηεο Αξρήο, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε 
άιισλ θνξέσλ πνπ ν ίδηνο θξίλεη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ιάβεη ηελ άπνςή ηνπο. 

 
(3) Με ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην εδάθην (1) δηαηάγκαηνο, ε Αξρή δελ 

αζθεί πιένλ θακία αξκνδηφηεηά ηεο, εθηφο αλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ζθνπνχο 
νξηζηηθήο δηάιπζήο ηεο. 

 
(4) ην πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) δηάηαγκα γηα ηε δηάιπζε ηεο Αξρήο, ν 

Τπνπξγφο δχλαηαη λα πεξηιάβεη ηέηνηεο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα - 
 
(α)  ηελ εθθαζάξηζε ηεο Αξρήο· 
 
(β) ηελ επηβνιή θαη ηε δηεθδίθεζε επηβαξχλζεσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Αξρήο θαη ησλ εμφδσλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζην κέηξν πνπ ηέηνηεο 
ππνρξεψζεηο θαη έμνδα δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα θεθάιαηα ή απφ άιια 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Αξρήο∙ 

 
(γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε πιενλαδφλησλ θεθαιαίσλ ή άιισλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ γηα ζθνπνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζην δηάηαγκα·    
 
(δ) ηε κεηαθνξά φιεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη θαηά 

θπξηφηεηα ζηελ Αξρή, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ηεο Αξρήο 
αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ πεξηνπζία, ζηε Γεκνθξαηία∙ θαη  

 
(ε) νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε, θξίλεη αλαγθαία γηα ηε δηάιπζε θαη 

εθθαζάξηζε.». 
  
Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

3. Οπνηεζδήπνηε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή νπνηαδήπνηε βάζε αγσγήο εθθξεκεί θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ απφ ή θαηά ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζπλερίδεηαη απφ ή θαηά 
ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία ππεηζέξρεηαη ζηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο σο λφκηκνο δηάδνρνο ηεο Αξρήο 
Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ θαη νπνηεζδήπνηε ζεξαπείεο έρνπλ δηαηαρζεί απφ αξκφδην δηθαζηήξην ππέξ ή 
θαηά ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ πινπνηνχληαη ππέξ ή θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 113(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί σολικών Δθοπειών (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 113(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΦΟΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1997 ΔΧ 2011 

 
  Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

108(I) ηνπ1997 
103(I) ηνπ1999  

114(I) ηνπ 2001  
145(I) ηνπ 2001  

16(I) ηνπ 2003  
191(I) ηνπ 2003  
259(I) ηνπ 2004  

70(I) ηνπ 2005  
69(I) ηνπ 2006  

141(I) ηνπ 2006 
104(I) ηνπ 2007  

1(I) ηνπ 2008  
139(I) ηνπ 2011. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 

2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ρνιηθψλ Δθνξεηψλ Νφκνπο ηνπ 1997 έσο 2011 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ρνιηθψλ Δθνξεηψλ Νφκνη ηνπ 1997 έσο 2014. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο 

πξφηαζεο «ν νπνίνο δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Θξεζθεπηηθψλ Οκάδσλ ζηε Βνπιή 
ησλ Αληηπξνζψπσλ», κε ηελ αθφινπζε λέα πξφηαζε θαη επηθχιαμε: 

 
«ν νπνίνο θαηαιήγεη ζηελ εηζήγεζε απηή πνπ έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ Οκάδσλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ: 
 
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο δελ θαηαιήγεη ζε ζπκθσλεκέλε εηζήγεζε δηαβηβάδεη 

απηνηειή ηνλ θαηάινγν πνπ ππνβάιινπλ ζε απηφλ νη εθπξφζσπνη ησλ Θξεζθεπηηθψλ Οκάδσλ, γηα 
επηινγή απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 114(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Φαπμάκυν Ανθπώπινηρ Υπήζηρ (Έλεγσορ Ποιόηηηαρ, Ππομήθειαρ και Σιμών) (Σποποποιηηικόρ) 
Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο 
Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 114(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΥΡΖΖ 

(ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΗΜΧΝ) 

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2001 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2013 

 
 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

70(Η) ηνπ 2001 
83(Η) ηνπ 2002 
35(Η) ηνπ 2004 
78(Η) ηνπ 2004 

100(Η) ηνπ 2004 
263(Η) ηνπ 2004 

13(Η) ηνπ 2005 
28(Η) ηνπ 2005 
97(Η) ηνπ 2005 

122(Η) ηνπ 2005 
20(Η) ηνπ 2006  
75(Η) ηνπ 2006 

104(I) ηνπ 2006 
20(Η) ηνπ 2007 
76(Η) ηνπ 2007 
25(Η) ηνπ 2010 

116(Η) ηνπ 2010 
92(I) ηνπ 2011 
63(Η) ηνπ 2012 

209(Η) ηνπ 2012 
121(Η) ηνπ 2013 

146(Η) ηνπ 2013. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο 
πεξί Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) Νφκνπο ηνπ 
2001 κέρξη (Αξ. 2)  ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο 
λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο 
(Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) Νφκνη ηνπ 2001 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
θαηάξγεζε 
Κεθαιαίνπ θαη 
άξζξσλ απηνχ. 

2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Κεθαιαίνπ ΒΑ ηνπ Μέξνπο VII  απηνχ 
θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ άξζξσλ 85Α θαη 85Β απηνχ. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Ζ παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε 
δηαγξαθή απφ απηήλ ηνπ θφκκαηνο, ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ «,ηνπ άξζξνπ 85Α» (δέθαηε έθηε 
γξακκή). 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 115(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Φοπολογίαρ ηος Διζοδήμαηορ (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη 
ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 115(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΔΧ 2014 
 

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
118(Η) ηνπ 2002  
230(I)ηνπ 2002 
162(I)ηνπ 2003 
195(I)ηνπ 2004 
  92(I)ηνπ 2005 
113(I)ηνπ 2006 
  80(I)ηνπ 2007 
138(I)ηνπ 2007 
  32(I)ηνπ 2009 
  45(I)ηνπ 2009 

74(I)ηνπ 2009 
110(I)ηνπ 2009 
  41(I)ηνπ 2010 
133(I)ηνπ 2010 
116(I)ηνπ 2011 
197(I)ηνπ 2011 
102(I)ηνπ 2012 
188(I)ηνπ 2012 

  19(Η) ηνπ 2013 
  26(Η) ηνπ 2013 
  27(Η) ηνπ 2013 
 17(Η) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο (Σξνπνπνηεηηθφο)   

(Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπο ηνπ 
2002 έσο 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνη ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2014. 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή 

ζεηξά ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ: 
 
 «“θαηλνηφκνο επηρείξεζε” ζεκαίλεη ηελ επηρείξεζε:    

  
 α) Ζ νπνία κπνξεί λα επηδείμεη, κέζσ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ εηδηθφ 

εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα, φηη δχλαηαη ζην πξνζερέο κέιινλ λα αλαπηχμεη θαηλνχξηα ή νπζηαζηηθά 
βειηησκέλα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ή δηεξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηα βέιηηζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο 
ή δηεξγαζίεο ηεο αγνξάο θαη ηα νπνία ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηερλνινγηθήο ή βηνκεραληθήο απνηπρίαο, 
ή 

 β)  ηεο νπνίαο νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην δέθα επί ηνηο 
εθαηφλ (10%) ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) απφ ηα ηξία (3) 
ηειεπηαία έηε πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο ή, ζε πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε 
θάζε εθθίλεζεο θαη δελ έρεη νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ, ζηνλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο ρξήζεο, 
φπσο πηζηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή

.
».        

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

 

3. Ζ παξάγξαθνο (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε έξεπλεο (πξψηε γξακκή), ηεο αθφινπζεο λέαο θξάζεο: 
 
 «πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ δηελεξγείηαη απφ θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο,». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 9Α. 

4. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 9 απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 «Δθπηπηφκελεο 
δαπάλεο γηα αγνξά 
κεηνρψλ ζε θαηλνηφκν 
επηρείξεζε. 

9Α. Γαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπν γηα αγνξά κεηνρψλ ζε 
θαηλνηφκν επηρείξεζε εθπίπηνπλ απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 
πξνζψπνπ απηνχ.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 116(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ Ππόζβαζηρ ζηο Δπάγγελμα ηος Οδικού Μεηαθοπέα (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 
εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος 
ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 116(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2001 ΜΔΥΡΗ 2014 

 
Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.:  
L315, 
03.12.2007, 
ζ.1. 

Γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ παξέρεηαη ζην Άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, ηεο 
πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1370/2007 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007, γηα ηηο δεκφζηεο επηβαηηθέο 
ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΟΚ) 
αξηζ. 1191/69 θαη (ΔΟΚ) αξηζ. 1107/70», 

 

 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
101(Η) ηνπ 2001 
171(Η) ηνπ 2002 
  36(Η) ηνπ 2003 
261(Η) ηνπ 2004 
  37(Η) ηνπ 2005 
  45(Η) ηνπ 2005 
  54(Η) ηνπ 2005 
  36(Η) ηνπ 2006 
180(Η) ηνπ 2007 
  71(Η) ηνπ 2008 
  15(Η) ηνπ 2009 
101(Η) ηνπ 2009 
  38(I) ηνπ 2011 
157(Η) ηνπ 2013 
   4(Η) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ 

Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο 
Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ Μεηαθνξέα Νφκνπο ηνπ 2001 κέρξη 2014 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο νη πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ Μεηαθνξέα Νφκνη ηνπ 2001 κέρξη (Αξ .2) ηνπ 
2014. 

   
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ.  

2.  Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ 

«δηαζηηθή δηαδξνκή» ηνπ αξηζκνχ «2» (ηέηαξηε γξακκή) κε ηνλ αξηζκφ «5». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 16Γ ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 16Γ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1) απηνχ, ακέζσο κεηά ηελ άλσ θαη θάησ ηειεία θαη πξηλ ηελ 
επηθχιαμε απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ επηθπιάμεσλ: 

  
  «Ννείηαη φηη, είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζε εηήζηα αμία ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη θάησ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€500.000), είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε ζχκβαζε αθνξά ηελ εθηέιεζε ιηγφηεξσλ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) ρηιηνκέηξσλ θαη’ έηνο 
δεκφζησλ ππεξεζηψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή, αθνχ ε αξκφδηα αξρή θαζνξίζεη 
ηε δηαδηθαζία, δχλαηαη λα αλαζέζεη απεπζείαο ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο: 

  
. 

116(Η) ηνπ 2014. 
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη κε ηελ πην πάλσ επηθχιαμε, ηζρχεη κφλν γηα 

θαζνξηζκέλε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο 
Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014, ελ 
ηζρχη ζχκβαζε παξαρψξεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο:»

.
 θαη 

  
 (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «Ννείηαη φηη,» (πξψηε 

γξακκή) κε ηηο ιέμεηο «Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη,». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 117(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ Ρύθμιζηρ ηυν Δπισειπήζευν Παποσήρ Γιοικηηικών Τπηπεζιών και ςναθών Θεμάηυν  
(Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ 
Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 117(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ 

ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 2013 

 
 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

196(Η) ηνπ 2012 
109(Η) ηνπ 2013. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθφο)  Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη 
καδί κε ηνπο πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ 
Θεκάησλ Νφκνπο ηνπ 2012 θαη 2013 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν 
βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 
Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνη ηνπ 2012 έσο 2014. 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, πξηλ 

απφ ην ζεκείν ηεο ηειείαο, ηεο αθφινπζεο   θξάζεο: 

   
 
208(Η) ηνπ 2012. 

«θαζψο θαη ηα ηακεία επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, ηα νπνία 
ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηνπ Δθφξνπ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ 
Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκν». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3.   Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

  (α) Με ηε δηαγξαθή απφ ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, ηεο θξάζεο «ή 
πξνζηάηε (protector) εκπηζηεπκάησλ» (ηέηαξηε γξακκή)

.  

 

  (β) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (3) απηνχ, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ: 
 

«(ε) ε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ εηαηξείαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i) κέρξη (vi) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) (i) έσο 
(vi) πην πάλσ»

. 
θαη 

  (γ) κε ηελ πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ: 
 

    «(4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ άξζξνπ 3, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 23, ε παξνρή 
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο δελ απαηηεί άδεηα, 
λννπκέλνπ φηη απηέο δε ζα δηαθεκίδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζέιθπζε 
πειαηψλ θαη δε ζα πξνζθέξνληαη ή παξέρνληαη πξνο πξφζσπα άιια απφ απηά πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξφλ εδάθην: 

   
(α)  Ζ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά ζηηο κεηξηθέο ηνπο 

επηρεηξήζεηο, ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή ζε άιιεο ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο ησλ κεηξηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ, λννπκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ 
εηαηξεία έρεη σο γξακκαηέα είηε δηθαηνχρν πξφζσπν είηε θπζηθφ πξφζσπν 
θάηνηθν Κχπξνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (3) 
αλσηέξσ.  

   
(β)  Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εκπηζηεπκαηνδφρνπ φηαλ απηέο παξέρνληαη πξνο 

εκπίζηεπκα θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

   (i)     Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν θαη/ή 
ζηελ ζχδπγφ ηνπ θαη/ή ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη/ή ηεο ζπδχγνπ 
ηνπ κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο· 
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(ii)   φινη νη δηθαηνχρνη ηνπ εκπηζηεχκαηνο είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (i) αλσηέξσ θαη/ή ε ζχδπγφο ηνπ θαη/ή 
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη/ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ, κέρξη ηεηάξηνπ 
βαζκνχ ζπγγέλεηαο· 

 
   (iii)  ε εηαηξεία έρεη σο γξακκαηέα είηε δηθαηνχρν πξφζσπν είηε θπζηθφ 

πξφζσπν θάηνηθν Κχπξνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (β) 
ηνπ εδαθίνπ (3) πην πάλσ. 

       (5) Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (iii) θαη/ή 
(viii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) απφ εηαηξείεο, δελ απαηηεί άδεηα λννπκέλνπ 

φηη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:   

  (α) Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν είλαη εγγε-
γξακκέλν ζην εμσηεξηθφ θαη ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ 
γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ

.  

 
  (β) ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο ή ησλ άιισλ επνπηηθψλ     

αξρψλ θαη ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ παξνρέα 
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.». 

     
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4. Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο ιέμεο «δηθεγφξν» ακέζσο κεηά ηε θξάζε 
«εξγνδνηεί εζσηεξηθφ» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «λνκηθφ ζχκβνπιν»

. 
Καη 

 
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνχ ηεο ιέμεο «δηνξίδεη» (πξψηε γξακκή), κε ηε ιέμε 

«εξγνδνηεί». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 25 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

5. Σν άξζξν 25  ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, 

κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
 
   «(2) Καηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ε Δπηηξνπή παξαρσξεί αξηζκφ κεηξψνπ ζην θάζε αδεηνχρν 
πξφζσπν θαη θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ηα νλφκαηα 
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη παξέρνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 3, ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ πξνζθέξνπλ 
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη 
ηε δηεχζπλζε εξγαζίαο ηνπο, ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο θξίλεη ζθφπηκν, ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 
 

Ννείηαη φηη, φιεο νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζηα νπνία 
λα πεξηιακβάλνληαη νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 118(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Σεσνολογικού Πανεπιζηημίος Κύππος (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη 
ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 118(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2013 

                                     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

 
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

198(I) ηνπ 2003 
74(I) ηνπ 2005 
79(I) ηνπ 2007 

105(I) ηνπ 2007 
133(I) ηνπ 2007 
105(I) ηνπ 2008 
108(I) ηνπ 2008 
114(I) ηνπ 2008 

6(I) ηνπ 2010 
105(I) ηνπ 2010 

51(I) ηνπ 2011 
111(I) ηνπ 2012 

117(Η) ηνπ 2013. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

(Σξνπνπνηεηηθφο)  Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2013 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη 
ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ Νφκνη ηνπ 2003 έσο 2014. 

 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 38 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.    Σν άξζξν 38 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

  (α) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (ηδ) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, ησλ 
αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (ηδ1) θαη (ηδ2), αληίζηνηρα: 

   
   «(ηδ1)  ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην θαη ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη∙ 
    
   (ηδ2)  ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζε 

λενεηζαγφκελνπο θνηηεηέο, ηα θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην, 
ηελ εγγξαθή θαζψο θαη ηε δηαγξαθή ηνπο∙» θαη  

    
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (2): 
    
      «(2)(α) Καvovηζκoί  πoπ  εθδίδovηαη  απφ ηo πκβoχιηo κπoξoχv vα πξovooχv γηα ηεv 

έθδoζε θαvφvσv, είηε απφ ηo πκβoχιηo  είηε, αθoχ ηεξεζoχv ηπρφv πξνβιεπφκελνη απφ ηoπο 
Καvovηζκoχο φξoη, απφ ηε χγθιεηo ή άιιo πξφζσπo ή ζψκα πoπ θαζoξίδεηαη ζηoπο 
Καvovηζκoχο. 
 
    (β)  Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην εγθξίλνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 
θαη θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 
 
    (γ) Αλ, κεηά πάξνδν εμήληα εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ 
κε απφθαζή ηεο δελ ηξνπνπνηήζεη ή αθπξψζεη ηνπο Καλνληζκνχο ζην ζχλνιφ ηνπο ή κεξηθψο, 
ηφηε απηνί ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζε απηή.». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 39 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

 
3.  Σν άξζξν 39 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 
 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (1): 
   
   «Καλφλεο. (1)(α) Ζ χγθιεηνο εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

Καλφλεο γηα ηε ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο άιινπ απφ ηα ξπζκηδφκελα κε 
Καλνληζκνχο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38, ην νπνίν ρξεηάδεηαη ή επηδέρεηαη 
ξχζκηζε. 

    
   (β) Καλφλεο δχλαηαη λα εθδίδνληαη θαη γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ  

Καλνληζκψλ.» θαη 
   
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (η) ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ ηεο ηειείαο 

κε άλσ ηειεία θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ 
(ηα) έσο (ηε): 

    
   «(ηα)  ηε ζηέγαζε θαη επεκεξία ησλ θνηηεηψλ∙ 

 
  (ηβ)  ηε δεκηνπξγία θνηηεηηθψλ νκίισλ∙ 
 
  (ηγ)  ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ∙ 

    
     (ηδ)  ηελ έθδνζε πξνγξάκκαηνο δηεμαγσγήο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ∙ 
    
     (ηε) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθιειεγκέλνπ θαη 

εληεηαγκέλνπ.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 119(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Γήμυν (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα 
ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 119(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΓΖΜΧΝ ΝΟΜΟΤ 

ΣΟΤ 1985 ΔΧ 2014 

                                      Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

111 ηνπ 1985 
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Η) ηνπ 1992 
54(Η) ηνπ 1992 
87(Η) ηνπ 1992 
23(Η) ηνπ 1994 
37(Η) ηνπ 1995 

8(Η) ηνπ 1996 
65(Η) ηνπ 1996 
85(Η) ηνπ 1996 
20(Η) ηνπ 1997 

112(Η) ηνπ 2001 
127(Η) ηνπ 2001 
128(Η) ηνπ 2001 
139(Η) ηνπ 2001 
153(Η) ηνπ 2001 

23(Η) ηνπ 2002 
227(Η) ηνπ 2002 

47(Η) ηνπ 2003 
236(Η) ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2005 
86(Η) ηνπ 2005 

118(Η) ηνπ 2005 
127(Η) ηνπ 2005 
137(Η) ηνπ 2006 
157(Η) ηνπ 2006 

25(Η) ηνπ 2007 
147(Η) ηνπ 2007 
153(Η) ηνπ 2007 

19(Η) ηνπ 2008 
73(Η) ηνπ 2008 
51(Η) ηνπ 2009 
97(Η) ηνπ 2009 
48(Η) ηνπ 2010 

121(Η) ηνπ 2010 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γήκσλ (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 

θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2014 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο νη πεξί Γήκσλ Νφκνη ηνπ 1985 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014. 
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30(Η) ηνπ 2011 
137(Η) ηνπ 2011 
217(Η) ηνπ 2012 

95(Η) ηνπ 2013 
143(Η) ηνπ 2013 
54(Η) ηνπ 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 90 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.   Σν άξζξν 90 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (1) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (1Α): 
   
  «(1Α)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1), 

ηδηνθηήηεο πνπ  ηνπ επηδφζεθε  εηδνπνίεζε  θαη αξλείηαη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο 
ελέξγεηεο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηήλ, γηα ηελ άξζε παληφο 
θηλδχλνπ απνξξένληνο απφ ηελ νηθνδνκή, δηαπξάηηεη αδίθεκα. 

    
           (β) Ο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηδηνθηήηεο πνπ δηαπξάηηεη αδίθεκα ππφθεηηαη ζε 

πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή 
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επηαθφζηα επξψ (€1.700) ή θαη ζηηο δχν απηέο 
πνηλέο.»

. 
θαη 

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (3) απηνχ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθφινπζνπ 

λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ: 
   
  «“επίδνζε” εηδνπνίεζεο ζεσξείηαη φηη έγηλε αλ παξαδνζεί ζηνλ ηδηνθηήηε ή, ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφο είλαη εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ είλαη γλσζηή, αλ ηνπ απνζηαιεί 
ζε ηέηνηα δηεχζπλζε, κε δηπινζπζηεκέλε επηζηνιή, ή, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ 
είλαη γλσζηφο ή δελ είλαη δπλαηή ε αλεχξεζή ηνπ, αλ δεκνζηεπηεί ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο ίδηαο γιψζζαο κε ηνλ ηδηνθηήηε, νη νπνίεο θπθινθνξνχλ ζηελ 
επαξρία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νηθνδνκή, θαη ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλέο κέξνο ηεο 
νηθνδνκήο

.
». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 120(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Πολεοδομίαρ και Υυποηαξίαρ (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 120(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ 

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1972 ΜΔΥΡΗ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2013 

                                   Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
      90 ηνπ 1972 
      56 ηνπ 1982 
        7 ηνπ 1990 
      28 ηνπ 1991 
   91(Η) ηνπ 1992 
   55(Η) ηνπ 1993 
   72(Η) ηνπ 1998 
   59(Η) ηνπ 1999 
 142(Η) ηνπ 1999 
 241(Η) ηνπ 2002 
   29(Η) ηνπ 2005 
 135(Η) ηνπ 2006 
   11(Η) ηνπ 2007 
   46(Η) ηνπ 2011 
   76(Η) ηνπ 2011 
 130(Η) ηνπ 2011 
 164(Η) ηνπ 2011 
   33(Η) ηνπ 2012 
 110(Η) ηνπ 2012 
 150(Η) ηνπ 2012 
   20(Η) ηνπ 2013 
   65(Η) ηνπ 2013. 

1.   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) 

Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπο ηνπ 1972 
κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη 
ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνη ηνπ 1972 κέρξη 
2014. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «Γήισζε Πνιηηηθήο» ηνπ αξηζκνχ «34Α» 
(πξψηε γξακκή), κε ηνλ αξηζκφ «18Α»

.
 θαη  

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «ζρέδην αλάπηπμεο» ηνπ αξηζκνχ «34Α» 
(ηξίηε γξακκή), κε ηνλ αξηζκφ «18Α». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
θαηάξγεζε 
άξζξσλ.  

3.    Σα άξζξα 12A θαη 12Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγνχληαη. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 12Γ 
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

4.   To άξζξν 12Γ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν 12Γ:    

 

  «Γηαβνχιεπζε 
κε πξφζσπν, 
ζψκα ή αξρή. 
 
 
 

12Γ.-(1) Καηά ηελ εθπφλεζε ή ηξνπνπνίεζε Σνπηθνχ ρεδίνπ, ν Τπνπξγφο 
ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο ή εηζεγήζεηο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, ζψκαηνο 
ή αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
Πεξηνρή Σνπηθνχ ρεδίνπ, πνπ ππνβάιινληαη γξαπηψο, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη, θαηά ηξφπν θαη εληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηε δεκνζίεπζε.       

    
   (2) Οη θαηά ην εδάθην (1) ππνβαιιφκελεο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο θαηαηίζεληαη 
ζε εηδηθφ κεηξψν, ην νπνίν κπνξεί λα επηζεσξήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη θαηάινγνο φζσλ έρνπλ ππνβάιεη απφςεηο 
θαη εηζεγήζεηο θαηά ηνλ ηχπν πνπ ζα νξίζεη  ν  Τπνπξγφο,  δεκνζηεχεηαη    ζηελ  
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απνζηέιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ γηα ελεκέξσζε.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 12Γ 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 
 

5.   Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 12Γ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ 

απηφ ηεο θξάζεο «ησλ άξζξσλ 12Α θαη 12Γ» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «ηνπ 
άξζξνπ 12Γ» θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «ελδηαθεξφκελν» (έθηε γξακκή), ηεο 
θξάζεο «θαη εηδηθά απφ ηηο εκπιεθφκελεο ηνπηθέο αξρέο».  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 12Δ. 

6.  Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 12Γ απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:  

 «Αθξφαζε  
ηνπηθψλ 
αξρψλ. 

12Δ.  Δπηπξφζζεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12Γ θαη 12Γ, θαηά ηελ εθπφλεζε 
ή ηξνπνπνίεζε Σνπηθνχ ρεδίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, ν Τπνπξγφο θαιεί 
φιεο ηηο ηνπηθέο αξρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε Πεξηνρή Σνπηθνχ ρεδίνπ λα 
θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, θαζψο θαη ζρεηηθά θαηά ηελ θξίζε ηνπ εκπιεθφκελα 
θπβεξλεηηθά ηκήκαηα θαη άιινπο θνξείο, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο θαη 
εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ ππνβάιεη γξαπηψο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12Γ.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

7.    Σν άξζξν 18 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 
 

     (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (1): 
   
   «(1) Πξνηνχ ν Τπνπξγφο πξνβεί ζηελ εθπφλεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε Σνπηθνχ ρεδίνπ ή 

ρεδίνπ Πεξηνρήο ή ζηελ πηνζέηεζε ή ηελ έγθξηζε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ πνπ ππνβιήζεθε 
πξνο απηφλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ή ηνπ άξζξνπ 17, νθείιεη λα ιακβάλεη 
ππφςε ηηο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, ζψκαηνο ή αξρήο πνπ 
ππνβάιινληαη ζε απηφλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 12Γ, 12Γ θαη 12Δ.»

.
 θαη 

   
     (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (10) απηνχ, ηνπ αξηζκνχ «4» (πέκπηε γξακκή), κε ηνλ 

αξηζκφ «14». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 18Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

8.  Σν εδάθην (9) ηνπ άξζξνπ 18Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ 

απηφ ησλ ιέμεσλ «νθηψ κελψλ» (πξψηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ηεζζάξσλ κελψλ». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 45Β.  

9.  Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 45Α απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 
 

 «Πξνζσξηλέο  
δηαηάμεηο  
γηα κε 
πξαγκαηνπνίεζε  
εξγαζηψλ ηνπ  
Κνηλνχ πκβνπιίνπ. 

 

45Β. Καζφζνλ αθνξά Σνπηθφ ρέδην ή ρέδην Πεξηνρήο ζε ζρέζε κε 
ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ή 
εθπφλεζεο, αιιά δελ έρνπλ αξρίζεη νη εξγαζίεο ηνπ Κνηλνχ 
πκβνπιίνπ, νη εξγαζίεο απηέο δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, 
αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ηα κέιε ηνπ Κνηλνχ πκβνπιίνπ έρνπλ δηνξηζηεί 
κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ: 

  
 

                    120(Η) ηνπ 2014. 

    Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηνπ Κνηλνχ 
πκβνπιίνπ έρνπλ αξρίζεη, νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 12Α θαη 12Β πνπ θαηαξγνχληαη κε  ηνλ πεξί 
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Σξνπνπνηεηηθφ) Νφκν ηνπ 2014.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 85 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

10.    Σν άξζξν 85 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (2) απηνχ, ηεο θξάζεο «ηνπ άξζξνπ 34Α» (ηξίηε γξακκή), 
κε ηε θξάζε «ηνπ άξζξνπ 18Α»∙ θαη 

   
  (β) κε ηε δηαγξαθή απφ ην εδάθην (3) απηνχ, ηεο ιέμεο «Σνπηθνχ» (δσδέθαηε γξακκή).  
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 121(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Μησανοκινήηυν Οσημάηυν και Σποσαίαρ Κινήζευρ (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 3) Νόμορ ηος 2014 
εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος 
ςνηάγμαηορ. 

 
Αξηζκφο 121(Η) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΣΡΟΥΑΗΑ ΚΗΝΖΔΧ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1972 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2014 

                                        Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

86 ηνπ 1972 
37 ηνπ 1974 
58 ηνπ 1976 
20 ηνπ 1978 
64 ηνπ 1978 
72 ηνπ 1981 
83 ηνπ 1983 
75 ηνπ 1984 
72 ηνπ 1985 

134 ηνπ 1989 
152 ηνπ 1991 
241 ηνπ 1991 

44(Η) ηνπ 1992 
5(Η) ηνπ 1993 

28(Η) ηνπ 1993 
49(Η) ηνπ 1994 

5(Η) ηνπ 1996 
45(Η) ηνπ 1996 
95(Η) ηνπ 1996 
56(Η) ηνπ 1998 

1(Η) ηνπ 1999 
18(Η) ηνπ 1999 
66(η) ηνπ 1999 

117(Η) ηνπ 1999 
61(Η) ηνπ 2000 
80(Η) ηνπ 2000 
81(Η) ηνπ 2000 

110(Η) ηνπ 2000 
38(Η) ηνπ 2001 
98(Η) ηνπ 2001 
20(Η) ηνπ 2002 

237(Η) ηνπ 2002 
146(Η) ηνπ 2003 
174(Η) ηνπ 2003 
243(Η) ηνπ 2004 
255(Η) ηνπ 2004 
270(Η) ηνπ 2004 
153(Η) ηνπ 2005 

6(Η) ηνπ 2006 
71(Η) ηνπ 2006 

145(I) ηνπ 2006 
107(Η) ηνπ 2007 

5(Η) ηνπ 2008 
102(Η) ηνπ 2008 
113(I) ηνπ 2009 

5(I) ηνπ 2010 
8(Η) ηνπ 2010 

93(Η) ηνπ 2011 
109(Η) ηνπ 2012 
166(Η) ηνπ 2012 
100(Η) ηνπ 2013 

1(Η) ηνπ 2014 
11(Η) ηνπ 2014. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο 
Κηλήζεσο (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 3) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί 
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνπο ηνπ 1972 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014 (πνπ 
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνη ηνπ 1972 
κέρξη (Αξ. 3) ηνπ 2014. 



798 
  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 5Β 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 5Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, 

κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (2): 

   «(2)  Ο Έθνξνο, φηαλ παξαιάβεη ηελ εηδνπνίεζε, εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ 
παξαιαβήο ηεο εηδνπνίεζεο, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ είλαη γηα ηε δηάξθεηα πνπ 
αλαθέξεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο ζηελ εηδνπνίεζε ή γηα απεξηφξηζηε 
ρξνληθή πεξίνδν, εάλ δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο ζηελ 
εηδνπνίεζε: 

  
  

 
 
 

1(Η) ηνπ 2007 
106(Η) ηνπ 2007 

83(Η) ηνπ 2009 
56(Η) ηνπ 2010 

109(Η) ηνπ 2011 
82(Η) ηνπ 2012 
62(Η) ηνπ 2013 
70(Η) ηνπ 2013 

93(Η) ηνπ 2014. 

 Ννείηαη φηη, εάλ ν Έθνξνο δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ θαζπζηεξεκέλα 
ηέιε γηα άδεηα θπθινθνξίαο νρήκαηνο γηα ην νπνίν δελ εθαξκφδεηαη ην 
άξζξν 5Γ, ηφηε εηζπξάηηεη ηα ηέιε έζησ θαη εάλ γηα ην φρεκα πνπ ζα 
αθηλεηνπνηεζεί δελ πθίζηαηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ζε ηζρχ, 
φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Σερληθφο 
Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ) Νφκνπο ηνπ 2007 έσο 2014, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, εάλ ππάξρνπλ νθεηιφκελα ηέιε γηα άδεηα 
θπθινθνξίαο νρήκαηνο γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5Γ, απηά 
εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ, έζησ θαη εάλ γηα 
ην φρεκα πνπ ζα αθηλεηνπνηεζεί δελ πθίζηαηαη πηζηνπνηεηηθφ 
θαηαιιειφηεηαο ζε ηζρχ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ (Σερληθφο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ) Νφκνπο ηνπ 
2007 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

  
 Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ φρεκα δεισζεί σο 

αθηλεηνπνηεκέλν, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (v) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 23Α 
ηνπ Νφκνπ δελ εθαξκφδνληαη.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 5Γ. 

3.  Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 5Γ απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 5Γ: 

 «Δηδηθή ξχζκηζε γηα 
νθεηιφκελα ηέιε 
θπθινθνξίαο 
πεξηφδσλ πξηλ ηελ 1

ε
 

Ηνπιίνπ 2014. 

5Γ.-(1) Κάηνρνο νρήκαηνο γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην παξφλ άξζξν, ν 
νπνίνο επηζπκεί λα αλαλεψζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηφο ηνπ, 
δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ην εηήζην ή ην εμακεληαίν 
θαζνξηζκέλν ηέινο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηφο ηνπ, ρσξίο λα είλαη 
αλαγθαζκέλνο λα θαηαβάιεη ηαπηφρξνλα ηα νθεηιφκελα ηέιε 
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, λννπκέλνπ φηη ηα νθεηιφκελα ηέιε ησλ 
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ζα θαηαβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (2): 

   
        Ννείηαη φηη, γηα νρήκαηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θπθινθνξίαο, δελ 

αλαλεψζεθε γηα ηξία ζπλερή έηε κέρξη ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2014, ε εγγξαθή 

ηνπο δε ζεσξείηαη αθπξσζείζα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (v) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 23Α 
θαη ν θάηνρφο ηνπο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
παξφλ εδάθην: 

   
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη εάλ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν ελ ιφγσ θάηνρνο δελ αζθήζεη ην δηθαίσκα 
απηφ, ηφηε ελεξγνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (v) ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 23Α θαη ε εγγξαθή ηνπ 
νρήκαηνο αθπξψλεηαη. 

   
       (2)  Κάηνρνο νρήκαηνο γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην παξφλ άξζξν, είηε 

απηφο αηηείηαη έθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα ην φρεκά ηνπ είηε φρη, 
δηθαηνχηαη    λα    θαηαβάιεη     ηα   νθεηιφκελα     ηέιε     θπθινθνξίαο    ησλ  
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πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ζε δψδεθα (12) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, κε ηελ 
έλαξμε ηεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

   
      (3)  ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο νρήκαηνο γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην 

παξφλ άξζξν επηιέμεη λα θαηαβάιεη ηα νθεηιφκελα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ 
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) αιιά 
θαζπζηεξεί λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο κεληαίαο δφζεο ή κέξνο απηνχ, 
επηβαξχλεηαη, κία θαη κφλε θνξά γηα θάζε θαζπζηέξεζε, κε πνζφ πνπ 
ηζνχηαη κε πνζνζηφ ηεζζεξάκηζη ηνηο εθαηφλ (4,5%) επί ηνπ πνζνχ ηεο 
δφζεο πνπ θαζπζηέξεζε ή ηνπ κέξνπο απηνχ. 

   
      (4)  ε πεξίπησζε πνπ ηα νθεηιφκελα ηέιε δελ εμνθιεζνχλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ν Έθνξνο ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα θαη 
εηζπξάηηεη ην ελαπνκείλαλ νθεηιφκελν πνζφ σο αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν 
πξνο ηε Γεκνθξαηία. 

   
      (5) Ζ νθεηιή ηέινπο θπθινθνξίαο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ή ηνπ 

ελαπνκείλαληνο κέξνπο ηεο γηα φρεκα γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην παξφλ 
άξζξν, αλαιακβάλεηαη, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ νρήκαηνο, απφ ην 
λέν ηδηνθηήηε, ζηε δε πεξίπησζε απηή ν Έθνξνο δε κεηαβηβάδεη ην φρεκα, 
εθηφο εάλ εμνθιεζεί πιήξσο ε νθεηιή ή αλ ν λένο ηδηνθηήηεο ππνγξάςεη 
έληππν πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Έθνξν γηα ηελ απνδνρή ηεο νθεηιήο ή 
ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο ηεο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ 
εμφθιεζε ηεο νθεηιήο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
εδάθην (2) θαη ζχκθσλα κε ηηο ελαπνκείλαζεο ππνρξεψζεηο ηνπ αξρηθνχ 
ηδηνθηήηε. 

   
      (6)  Όηαλ γηα φρεκα γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην παξφλ άξζξν θαη γηα ην 

νπνίν πθίζηαηαη νθεηιή ηέινπο θπθινθνξίαο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ή 
ελαπνκείλαληνο κέξνπο ηεο ππνβιεζεί εηδνπνίεζε γηα αθηλεηνπνίεζε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5Β, ηφηε ε αθηλεηνπνίεζε γίλεηαη απνδεθηή ρσξίο λα 
επεξεάδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ ηνπ νρήκαηνο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.   

   
      (7)  Όηαλ φρεκα γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην παξφλ άξζξν θαη γηα ην 

νπνίν πθίζηαηαη νθεηιή ηέινπο θπθινθνξίαο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ή 
ελαπνκείλαληνο κέξνπο ηεο δηαγξαθεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23Α, ηφηε δελ 
επεξεάδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ ηνπ νρήκαηνο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

   
      (8)  Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη γηα θάζε φρεκα πνπ- 
   
  

121(Η) ηνπ 2014. 
   (α) εγγξάθεθε νπνηεδήπνηε ζην κεηξψν ηνπ Δθφξνπ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) 
Νφκνπ ηνπ 2014, θαη  

    
     (β) πθίζηαληαη γηα απηφ νθεηιέο ηειψλ θπθινθνξίαο νπνηαζδήπνηε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ γηα ην φρεκα. 
    
      (9)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, «πξνεγνχκελε πεξίνδνο» 

ζεκαίλεη εμάκελε ή εηήζηα πεξίνδνο πνπ πξνεγείηαη ηεο 1
εο

 Ηνπιίνπ ηνπ 
2014.».   

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Μέξνπο Η  
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4.  Σν Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην 

ζεκείν 9(α) απηνχ,  ηεο  θξάζεο  «θαηά  ηελ  νπνία ην φρεκα απηφ ήηαλ ρσξίο άδεηα....... ρξεζηκν-
πνηήζεθε θαηά ηε ζρεηηθή πεξίνδ ν:» (δεχηεξε κέρξη δέθαηε ηξίηε γξακκή) κε ηε θξάζε «γηα ηελ 
νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο:».   

  
Έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο  
Νφκνπ. 

5.  Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζεσξείηαη φηη άξρηζε απφ ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2014.   
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 122(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ςνεπγαηικών Δηαιπειών (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 122(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1985 ΔΧ 2014 

                                      Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

22 ηνπ 1985 
68 ηνπ 1987 

190 ηνπ 1989 
8 ηνπ 1992 

22(Η) ηνπ 1992 
140(Η) ηνπ 1999 
140(Η) ηνπ 2000 

171 (Η) ηνπ 2000 
8 (Η) ηνπ 2001 

123 (Η) ηνπ 2003 
124 (Η) ηνπ 2003 
144 (Η) ηνπ 2003 

5 (Η) ηνπ 2004 
170 (Η) ηνπ 2004 
230 (Η) ηνπ 2004 

23 (Η) ηνπ 2005 
49 (Η) ηνπ 2005 
76 (Η) ηνπ 2005 
29 (Η) ηνπ 2007 
37 (Η) ηνπ 2007 

177 (Η) ηνπ 2007 
104 (Η) ηνπ 2009 
124 (Η) ηνπ 2009 

85 (Η) ηνπ 2010 
118 (Η) ηνπ 2011 
130 (Η) ηνπ 2012 
204 (I) ηνπ 2012 
214 (I) ηνπ 2012 

15 (Η) ηνπ 2013 
39(Η) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2013 

107(Η) ηνπ 2013 
185 (I) ηνπ 2013 

23(I) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) 
Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπο ηνπ 1985 κέρξη 
ηνπ 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνη ηνπ 1985 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2014. 
 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Mε ηε δηαγξαθή ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «Τπεξεζία» θαη ηεο εξκελείαο απηνχ· θαη 
   
 
 
 

 
42(Η) ηνπ 2009 

163(Η) ηνπ 2013. 

(β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη 
νξηζκψλ απηψλ: 
 
«“εγθεθξηκέλνο ειεγθηήο” ζεκαίλεη «λφκηκν ειεγθηή» ή «λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν»,   
ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

. 

 

“Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ” ζεκαίλεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην εδάθην (4) ηνπ 
άξζξνπ 4 θαη ζην άξζξν 4Α Τπεξεζία

.
». 
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Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 12Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 12Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (7) 
απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

    «(8) Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ Θεζκψλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ ή ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή Καλνληζκνχ ή ηηο δηαηάμεηο ησλ εηδηθψλ 
θαλνληζκψλ ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ, ε θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ 
εγγεγξακκέλεο εηαηξείαο απνδεηθλχεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην κεηξψν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (7), ηα νπνία απνηεινχλ επαξθή απφδεημε ηεο θπξηφηεηαο απηήο γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε ζηνλ θάηνρν ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 
κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ: 

  
     Ννείηαη φηη, ε εγγεγξακκέλε εηαηξεία ελεκεξψλεη ηνλ θάηνρν ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή 

θηλεηψλ αμηψλ γηα ηηο νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηελ θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή 
θηλεηψλ αμηψλ θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ε επηηξνπεία ηεο: 

  
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν θάηνρνο ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ δχλαηαη κε γξαπηφ 

αίηεκά ηνπ λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, επίζεκε βεβαίσζε απφ ηελ 
εγγεγξακκέλε εηαηξεία, ε νπνία λα αθνξά ηελ εθ κέξνπο ηνπ θπξηφηεηα κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή 
θηλεηψλ αμηψλ ηεο εγγεγξακκέλεο εηαηξείαο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε  εηαηξεία νθείιεη εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα εθνδηάζεη ηνλ θάηνρν κε ηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε 
απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπείαο θαη ην γξακκαηέα ηεο.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε  
ηνπ άξζξνπ 19  
απηνχ. 

4. Σν άξζξν 19 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν άξζξν: 

 «Έιεγρνο ησλ 
ινγαξηαζκψλ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ 
εηαηξεηψλ. 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(I) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(I) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

27(Η) ηνπ 2011 
104(Η) ηνπ 2011 
107(Η) ηνπ 2012 

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

19.(1)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27H ηνπ πεξί Δξγαζηψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ, o ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ έθαζηνπ ΠΗ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Ληδ, δηελεξγείηαη απφ εγθεθξηκέλν ειεγθηή πνπ δηνξίδεηαη απφ ηε 
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ  εθάζηνπ ησλ σο άλσ ηδξπκάησλ θαη γηα ηνλ νπνίν 
εμαζθαιίδεηαη ε ξεηή έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 27H ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ: 

      Ννείηαη φηη, ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ηεο 
πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην εγθεθξηκέλν 
ειεγθηή πνπ δηελεξγεί θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηεο. 

  
    (β)  Γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α), ε αλαθνξά ζε “κέινο” έρεη ηελ έλλνηα 
πνπ απνδίδεηαη ζε απηήλ απφ ην εδάθην (1Α) ηνπ άξζξνπ 15. 

  
    (2) Ο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ εγγεγξακκέλεο 
εηαηξείαο πνπ δελ απνηειεί ΠΗ δηελεξγείηαη απφ εγθεθξηκέλν ειεγθηή πνπ 
δηνξίδεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο ελ ιφγσ εγγεγξακκέλεο 
εηαηξείαο θαη γηα ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ξεηή έγθξηζε ηνπ Δθφξνπ. 

   (3) Ο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Διεγθηψλ θαη 
Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκν. 
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     (4) Κάζε εγγεγξακκέλε εηαηξεία νθείιεη λα έρεη  έηνηκνπο ηνπο ινγαξηαζκνχο 
ηεο γηα έιεγρν κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο ή πξνθεηκέλνπ πεξί ΠΗ κέζα ζε έλα (1) 
κήλα απφ ηε ιήμε εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

   
   (5) Δπζχο σο ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ζπκπιεξσζεί, ν εγθεθξηκέλνο 

ειεγθηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ εγγεγξακκέλε εηαηξεία ηνπο ειεγκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο θαη ηε ζρεηηθή κε απηνχο έθζεζε ειέγρνπ θαη ε εγγεγξακκέλε 
εηαηξεία νθείιεη λα ππνβάιεη άκεζα αληίγξαθν ηνπο ζηνλ Έθνξν

.
 πξνθεηκέλνπ 

πεξί ΠΗ, νθείιεη λα ηνπο ππνβάιεη θαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ 
Ηδξπκάησλ Νφκνπ. 

   
  

122(Η) ηνπ 2014. 
   (6) Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ 

πνπ δελ είλαη ΠΗ, ηνλ νπνίν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014, 
δηελεξγνχζε ε Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, δηελεξγείηαη 
εθεμήο απφ ηελ Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

   
  

122(Η) ηνπ 2014. 
 

7(α) Ζ Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δηαιχεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014 θαη φια ηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηα πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ππεξεζία ηεο 
ξπζκίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνχ 
ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηε Γεκφζηα 
Τπεξεζία Νφκνπ. 

    
  

 
 
 
 
 

(β) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ κεηαθέξνληαη ζηε Γεκνθξαηία, ε 
νπνία δηαδέρεηαη ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
σο πξνο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηήο, κέρξη ηελ 
νξηζηηθή θαη πιήξε δηεπζέηεζή ηνπο: 
 

      Ννείηαη φηη, νπνηεζδήπνηε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή βάζεηο αγσγψλ 
εθθξεκνχλ ή έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ππεξεηεί ή 
έρεη ππεξεηήζεη ζηελ ππεξεζία ηεο ή κεηαμχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ, 
ζπλερίδνληαη ή αζθνχληαη επί ηε βάζεη ηεο δηαδνρήο ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ απφ ηε Γεκνθξαηία, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (β). 
 

    (8) Χο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε 
ζηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο 
δηαηάμεηο: 

   
  (α) Ζ Δπηηξνπή θαη έλα έθαζην κέινο απηήο δελ ππέρνπλ νπνηαζδήπνηε 

επζχλεο ζε πεξίπησζε αγσγήο, αίηεζεο ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα 
απνδεκηψζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία 
έγηλε πξηλ απφ ηε δηάιπζε ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ 
Δηαηξεηψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εθηφο εάλ 
απνδεηρζεί φηη ε πξάμε ή ε παξάιεηςε δελ έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή ήηαλ 
απνηέιεζκα ακέιεηαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

  (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ), ε Δπηηξνπή θαη έλα 
έθαζην κέινο απηήο δελ ππέρνπλ νπνηαζδήπνηε επζχλεο ζε  πεξίπησζε  
αγσγήο,  αίηεζεο  ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα απνδεκηψζεηο ζρεηηθά 
κε νπνηαδήπνηε  πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία έγηλε πξηλ απφ ηε δηάιπζε 
απηήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

   (γ) Ο Γηεπζπληήο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ππεξεηνχζε ζηελ Διεγθηηθή 
Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δελ ππέρεη αζηηθήο επζχλεο ζρεηηθά 
κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε επεζπλέβε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, πξηλ απφ ηε δηάιπζε ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ε ελ ιφγσ 
πξάμε ή παξάιεηςε δελ έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή ήηαλ ην απνηέιεζκα  
ακέιεηαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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122(Η) ηνπ 2014. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην  
Μέξνο Η: 
22.11.1992 
30.3.2001. 

 (9) Οπνηνηδήπνηε Καλνληζκνί εθδφζεθαλ κε βάζε ην άξζξν 19, ην νπνίν 
αληηθαζίζηαηαη κε βάζε ηνλ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφ) 
(Αξ. 2) Νφκν ηνπ 2014, θαηαξγνχληαη, εθηφο απφ ηνπο πεξί Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σακείν Πξνλνίαο) Καλνληζκνχο ηνπ 1991 
θαη 2001, νη νπνίνη παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο θαη 
κέρξη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ 2014: 

  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην Μέξνο Η: 
14.4.1985. 

   Ννείηαη φηη, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Σακείνπ Δπεκεξίαο πνπ 
ζπζηάζεθε κε βάζε ηνπο πεξί Σακείνπ Δπεκεξίαο Τπαιιήισλ Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο ηνπ 1995, ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία απηνχ κεηαθέξνληαη ζηε Γεκνθξαηία. 

      (10)  ε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ηζρχνπζα δηάηαμε ζηνπο Θεζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν λφκν, Καλνληζκφ ή Οδεγία, ε νπνία αθνξά ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 52 
 ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

5. Σν άξζξν 52 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν: 

   
   

 
 
Κεθ. 4. 
 

«(β) λα παξαπέκπεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ζε δηαηηεζία, ε νπνία 
δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θεζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ 
εδαθίνπ (6) ή, κέρξη ηελ έθδνζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γηαηηεζίαο Νφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Θεζκψλ 78 θαη 79 ησλ πεξί 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Θεζκψλ ηνπ 1987 έσο 2012.»

. 
θαη 

 
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (6) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
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«(6) Ο ηξφπνο δηνξηζκνχ δηαηηεηνχ ή δηαηηεηψλ θαη ν ηξφπνο 
θαζνξηζκνχ θαη είζπξαμεο ησλ εμφδσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο θαη ελ γέλεη νπνηνδήπνηε ζέκα είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ξπζκίδεηαη κε Θεζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014, εθφζνλ εμαζθαιηζζεί ε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο: 
 
Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 53 εθαξκφδνληαη 
θαη ζε ζρέζε κε Θεζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο εδαθίνπ.». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 57Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

6.  Σν άξζξν 57Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο :  
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ αληίζηνηρε γξακκαηηθή δηαηχπσζε, ηεο ιέμεο «ειεγθηέο», 
νπνπδήπνηε απηή απαληά, κε ηε θξάζε «εγθεθξηκέλνη ειεγθηέο»· θαη 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (5) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
  «(5)  Κάζε εγγεγξακκέλε εηαηξεία ππνβάιιεη ζηνλ Έθνξν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (4), ηνπο εηήζηνπο θαη ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο, ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ θαη, πξνθεηκέλνπ 
πεξί ΠΗ ππνβάιιεη ηα ίδηα ζηνηρεία θαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 123(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Αξιολόγηζηρ Τποτηθίυν για Γιοπιζμό ζηη Γημόζια Τπηπεζία (Πποζυπινέρ Γιαηάξειρ)  Νόμορ ηος 
2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 
ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 123(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΗ ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1998 ΔΧ 2008 
 

Πξννίκην. 
52(ΗΗ) ηνπ 2013. 

ΔΠΔΗΓΖ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 Νφκνπ ηνπ 2013, θαηά 
ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014, αλαζηέιιεηαη 

ε πιήξσζε ζέζεσλ πξψηνπ δηνξηζκνχ, ζέζεσλ πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο θαη ζέζεσλ 
πξναγσγήο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην Νφκν απηφ· 

 
 

 
ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα ζπγθξάηεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, αλάινγεο ξπζκίζεηο 
αλακέλεηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 γηα ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη 
ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015· 

  
ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ νη δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ηελ 
αλαζηνιή πιήξσζεο ζέζεσλ γηα φζεο πεξηπηψζεηο ζέζεσλ θξηζεί απηφ απαξαίηεην κε εηζήγεζε 
ηεο αξκφδηαο αξρήο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπγθαηάζεζε ηεο 
Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ· 
 

 
1 ηνπ 1990 

71 ηνπ 1991 
211 ηνπ 1991 

27(Η) ηνπ 1994 
  83(Η) ηνπ 1995 
  60(Η) ηνπ 1996 
109(Η) ηνπ 1996 
  69(Η) ηνπ 2000 
156(Η) ηνπ 2000 
    4(Η) ηνπ 2001 
  94(Η) ηνπ 2003 
128(Η) ηνπ 2003 
183(Η) ηνπ 2003 
  31(Η) ηνπ 2004 
218(Η) ηνπ 2004 
  68(Η) ηνπ 2005 
  79(Η) ηνπ 2005 
105(Η) ηνπ 2005 
  96(Η) ηνπ 2006 
107(Η) ηνπ 2008 
137(Η) ηνπ 2009 
194(Η) ηνπ 2011 

78(Η) ηνπ 2013 
7(Η) ηνπ 2014 

21(Η) ηνπ 2014. 
 

6(Η) ηνπ 1998 
73(Η) ηνπ 1998 
52(Η) ηνπ 2001 
97(Η) ηνπ 2006 

106(Η) ηνπ 2008. 

ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ  ζεσξείηαη αλαγθαίν φπσο ε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ εηζδνρήο ζηε δεκφζηα 
ππεξεζία, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ 
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία 
Νφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο εμαηξεζνχλ απφ ηελ αλαζηνιή πιήξσζήο ηνπο, ξπζκηζηεί 
πξνζσξηλά· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε 
Γεκφζηα Τπεξεζία (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκνο ηνπ 2014.  
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Δξκελεία. 2.-(1)  ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

 
«γξαπηή εμέηαζε» ζεκαίλεη ηε γξαπηή εμέηαζε πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 3. 
 
«ζέζε» ζεκαίλεη ζέζε εηζδνρήο ζηε δεκφζηα ππεξεζία γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ν πεξί 
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο θαη πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη ηηο ζέζεηο: 

   Γεκφζηνπ Καηήγνξνπ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία, 

   Υεηξηζηή Πηεηηθψλ Μέζσλ ζην Σκήκα Γαζψλ, 

   Μεραληθνχ Πηεηηθψλ Μέζσλ ζην Σκήκα Γαζψλ, 

   Αθφινπζνπ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

   πληεξεηή ζην Σκήκα Αξραηνηήησλ, 

   Διεγθηή Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκν. 
 
«Τπεξεζία Δμεηάζεσλ» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. 
 
(2) Όξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 
ζ’ απηνχο απφ ην Νφκν. 
  

Δηδηθέο δηαηάμεηο 
γηα αλαζηνιή ηεο 
εθαξκνγήο 
νξηζκέλσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ 
Νφκνπ θαη 
πξνζσξηλή 
εηζαγσγή άιισλ 
γηα ηελ πιήξσζε 
ζέζεσλ πνπ ζα 
εμαηξεζνχλ απφ 
ηελ αλαζηνιή 
πιήξσζήο ηνπο. 

3.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ηζρχνπλ πξνζσξηλά σο αθνινχζσο:  
 

(α)    Ζ  γξαπηή  εμέηαζε  πνπ  δηεμάγεηαη θαηά  ην ηειεπηαίν  ηεηξάκελν θάζε έηνπο απφ ηελ 
Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ζέζεηο εηζδνρήο ζηε δεκφζηα ππεξεζία, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη 
ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο, κε βάζε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Νφκνπ, δελ ζα δηεμαρζεί θαηά ην έηνο 2014. 

 
(β)   Οη θαηάινγνη ζέζεσλ, νη νπνίνη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 2 θαη 2Α ηνπ Νφκνπ, θαηαηίζεληαη 

θάζε έηνο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα έγθξηζε δελ ζα θαηαηεζνχλ θαηά ην έηνο 
2014. 

 
(γ)  ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο νπνηαζδήπνηε ζέζεο πξνο πιήξσζε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο 2015, ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή 
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. 

 
(δ)   Γηα ηελ πιήξσζε ηεο δεκνζηεπζείζαο, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ζέζεο, νη ππνςήθηνη 

ππνβάιινληαη ζε γξαπηή εμέηαζε, ε νπνία κπνξεί λα δηεμάγεηαη απφ θνηλνχ κε ηελ 
εμέηαζε άιισλ νκνεηδψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ επίζεο δεκνζηεπζεί ή ζε μερσξηζηή 
εμέηαζε, φπσο ζρεηηθά ήζειε απνθαζίζεη ε Δηδηθή Δπηηξνπή ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 
νηθείν Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν αλήθεη ε ππφ πιήξσζε ζέζε. 

 
(ε)   Σα εμεηαδφκελα ζέκαηα θαη ε χιε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, ζην νπνίν αλήθεη ε ππφ 
πιήξσζε ζέζε. 

 
(ζη)  Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή αλαζέηεη ζηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηελ     εηνηκαζία ησλ δνθηκίσλ 

γηα θάζε εμέηαζε θαη ηελ επζχλε ηεο  δηεμαγσγήο ηεο εμέηαζεο: 
 
             Ννείηαη φηη, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ε Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ππνβνεζείηαη 

απφ ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ/ Σκεκάησλ/ Τπεξεζηψλ, φπνπ αλήθνπλ νη ππφ 
πιήξσζε ζέζεηο. 

 
(δ)  Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη απφ βαζκνινγεηέο πνπ νξίδεη ε Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ, κε βάζε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ 
γξαπηψλ εμεηάζεσλ γηα ηα αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Κχπξνπ θαη 
Διιάδαο. 
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(ε)   Ζ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ κεξηκλά γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, θαηαηάζζνληαο 

ηνπο ππνςήθηνπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο, ζε μερσξηζηφ γηα θάζε ζέζε θαηάινγν θαη 
αθνινχζσο ηνλ δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. 

 
(ζ)   Ζ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο δεκνζηεχεη ηνπο θαηαιφγνπο κε ηνπο επηηπρφληεο γηα 

θάζε ζέζε ππνςεθίνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ζεηξά επηηπρίαο 
ηνπο. 

 
(η)    Όινη νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη παξαθάζηζαλ ζηε γξαπηή εμέηαζε εηδνπνηνχληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαηά πφζνλ έρνπλ ή φρη επηηχρεη ζε απηήλ θαη φζνη έρνπλ 
επηηχρεη εθνδηάδνληαη κε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν 
βαζκφο επηηπρίαο γηα ην θάζε ζέκα θαη ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ.  

 
 (2)  Ζ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο πξνβαίλεη ζε επηινγή θαη δηνξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, 

εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγίαλ, ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ φζνλ 
αθνξά ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξχηεηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ. 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 124(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ Μεηαθοπάρ ηος Πποζυπικού ηηρ Δλεγκηικήρ Τπηπεζίαρ ςνεπγαηικών Δηαιπειών ζηη Γημόζια 
Τπηπεζία Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ 
ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 124(Η) ηνπ 2014 
 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 
 

  Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Μεηαθνξάο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνο ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 
 
 

22 ηνπ1985 
68 ηνπ1987 

190 ηνπ 1989 
8 ηνπ 1992 

22(Η) ηνπ 1992 
140(Η) ηνπ 1999 
140(Η) ηνπ 2000 
171(Η) ηνπ 2000 

8(Η) ηνπ 2001 
123(Η) ηνπ 2003 
124(Η) ηνπ 2003 
144(Η) ηνπ 2003 

5(Η) ηνπ 2004 
170(Η) ηνπ 2004 
230(Η) ηνπ 2004 

23(Η) ηνπ 2005 
49(Η) ηνπ 2005 
76(Η) ηνπ 2005 
29(Η) ηνπ 2007 
37(Η) ηνπ 2007 

177(Η) ηνπ 2007 
104(Η) ηνπ 2009 
124(Η) ηνπ 2009 

85(Η) ηνπ 2010 
118(Η) ηνπ 2011 
130(Η) ηνπ 2012 
204(Η) ηνπ 2012 
214(Η) ηνπ 2012 

15(Η) ηνπ 2013 
39(Η) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2013 

107(Η) ηνπ 2013 
185(Η) ηνπ 2013 
23(I) ηνπ 2014. 

2.  ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

 
«Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ» ή «Τπεξεζία» ζεκαίλεη ηελ ππεξεζία, ε νπνία 

ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
1 ηνπ 1990 

71 ηνπ 1991 
211 ηνπ 1991 

27(Η) ηνπ 1994 
83(Η) ηνπ 1995 
60(Η) ηνπ 1996 

109(Η) ηνπ 1996 
69(Η) ηνπ 2000 

156(Η) ηνπ 2000 
 
 

«δεκφζηα ππεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
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4(Η) ηνπ 2001 
94(Η) ηνπ 2003 

128(Η) ηνπ 2003 
183(Η) ηνπ 2003 

31(Η) ηνπ 2004 
218(Η) ηνπ 2004 

68(Η) ηνπ 2005 
79(Η) ηνπ 2005 

105(Η) ηνπ 2005 
96(Η) ηνπ 2006 

107(Η) ηνπ 2008 
137(Η) ηνπ 2009 
194(Η) ηνπ 2011 

78(Η) ηνπ 2013 
7(Η) ηνπ 2014.   

 «ζέζε πξναγσγήο» ζεκαίλεη ζέζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην ηζρχνλ απφ ηελ κεηαθνξά ηεο ζέζεο, 
ζρέδην ππεξεζίαο∙ 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα ΗΗΗ: 

29.3.1991 
18.10.1991 

8.4.1991 
19.12.1994 
25.2.2000 
16.6.2000 
11.2.2002 

31.12.2003 
10.2.2006 
17.7.2009 
24.3.2011 

15.6.2012. 

«Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 3 ησλ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο (Γεληθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1991 έσο 2012∙ 

 «ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο 
ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαηείρε ζέζε ζηελ Τπεξεζία είηε κφληκα, είηε πξνζσξηλά, είηε κε 
αλαπιήξσζε· 

  
 «Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 
Πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 
122(Η) ηνπ 2014. 
 

3.  Με ηε δηάιπζε ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 

πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Σξνπνπνηεηηθνχ (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014,  νη ππάιιεινη απηήο κεηαθέξνληαη ζηε 
δεκφζηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

Μεηαθνξά 
πξνζσπηθνχ 
θαη ζέζεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 
Παξάξηεκα Α 
Παξάξηεκα Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-(1) Σξηάληα πέληε (35) ζέζεηο κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη απφ ηα αλάινγα Κεθάιαηα πνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηέο εκθαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β, αληίζηνηρα. 

 
   (2)(α) Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εκθαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β δελ εληάζζνληαη ζηηο 
πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην νπνίν κεηαθέξνληαη αιιά ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη ζέζεηο απηέο είλαη «κεκνλσκέλεο» ή δηαηεξνχλ ηε 
δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή.  

 
(β) Σν πξνζσπηθφ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηφ εκθαίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη ελαιιάμηκν πξνζσπηθφ, ην νπνίν δχλαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε 
άιια ππνπξγεία ή ππεξεζίεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη αλάινγε ππεξεζηαθή αλάγθε. 

 
 (3) Οη ζέζεηο ζην επίπεδν εηζδνρήο πνπ κεηαθέξνληαη ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ 

ζηαπξφ (++) θαη κε ηελ θέλσζή ηνπο θαηαξγνχληαη. 
 
(4) Τθηζηάκελε ζέζε πξναγσγήο, δηαηεξείηαη κεηά ηε κεηαθνξά ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία θαη φηαλ απηή 

θελσζεί, ζε απηήλ πξνάγεηαη άηνκν πνπ αλήθεη ζηε δνκή ησλ κεηαθεξζέλησλ απφ ηελ Διεγθηηθή 
Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαξεηψλ ππαιιήισλ.  
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Γηθαίσκα 
ππαιιήινπ λα 
αξλεζεί ηε 
κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο 
δηεπζεηήζεηο. 
 
122(Η) ηνπ 2014. 

24 ηνπ 1967 
17 ηνπ 1968 
67 ηνπ 1972 
6 ηνπ 1973 
1 ηνπ 1975 

18 ηνπ 1977 
30 ηνπ 1979 
57 ηνπ 1979 
82 ηνπ 1979 
92 ηνπ 1979 
54 ηνπ 1980 
12 ηνπ 1983 

167 ηνπ 1987 
37 ηνπ 1988 
18 ηνπ 1990 

203 ηνπ 1990 
52(Η) ηνπ 1994 
61(Η) ηνπ 1994 
26(Η) ηνπ 2001 

111(Η) ηνπ 2001 
70(Η) ηνπ 2002 
79(Η) ηνπ 2002 
159 ηνπ 2002 

212(Η) ηνπ 2002 
110(Η) ηνπ 2003  
111(Η) ηνπ 2003. 

5.-(1) Κάζε ππάιιεινο ν νπνίνο δειψλεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, αλέθθιεηα θαη εγγξάθσο, 

εληφο κηαο βδνκάδαο απφ ηεο εκεξνκελίαο ςήθηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φηη επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ 
ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, κεηαθέξεηαη ζηε 
Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.   

 
(2) Ζ ππεξεζία ππαιιήινπ πνπ δελ πξνβαίλεη ζε δήισζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), 

ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Σξνπνπνηεηηθνχ 
(Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

  

Όξνη ππεξεζίαο 
θαη δηθαηψκαηα 
ππαιιήισλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97(Η) ηνπ 1997 

3(Η) ηνπ 1998 
77(Η) ηνπ 1999 

141(Η) ηνπ 2001 
69(Η) ηνπ 2005 
37(Η) ηνπ 2010 
94(Η) ηνπ 2010 
31(Η) ηνπ 2012 

131(Η) ηνπ 2012. 

6.-(1)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν,  κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, απνιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ φισλ ησλ δηθαησκάησλ 
θαη σθειεκάησλ θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 
(2) ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη επηιέγνπλ λα κεηαθεξζνχλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία, θαηαβάιιεηαη ν 

ινγαξηαζκφο Α ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ αθνξά ζηηο δηθέο ηνπο εηζθνξέο, ελψ ν ινγαξηαζκφο Β ηνπ 
Σακείνπ πνπ αθνξά ζηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ αληηζηνηρεί ζηνλ 
θάζε ππάιιειν ιφγσ ηεο θαηνρχξσζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
εξγνδφηε-εξγνδνηνχκελνπ, κεηαθέξεηαη ζε θνλδχιη εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ νη 
ππάιιεινη εληάζζνληαη ζην πθηζηάκελν ζρέδην ζπληάμεσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε αλαγλψξηζε ησλ 
εηψλ ππεξεζίαο ηνπο.  

 
(3)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

κεηαθέξνληαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ,  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, 
κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 
θαζψο θαη ηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ή 
νπνησλδήπνηε άιισλ Νφκσλ ή Καλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ 
ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  
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112(Η) ηνπ 2011 
193(Η) ηνπ 2012 

74(Η) ηνπ 2012 
184(Η) ηνπ 2012. 
192(Η) ηνπ 2011 
185(Η) ηνπ 2012 
73(Η) ηνπ 2014. 

168(Η) ηνπ 2012 
31(Η) ηνπ 2013 

152(Η) ηνπ 2013. 

(β) Απφ ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο ησλ ππαιιήισλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη 
πληαμηνχρσλ  ηεο  Κξαηηθήο  Τπεξεζίαο  θαη  ηνπ  Δπξχηεξνπ  Γεκφζηνπ  Σνκέα Νφκνπ, ηνπ πεξί ηεο Με  
Παξαρψξεζεο Πξνζαπμήζεσλ θαη Σηκαξηζκηθψλ Απμήζεσλ ζηνπο Μηζζνχο ησλ Αμησκαηνχρσλ θαη 
Δξγνδνηνπκέλσλ θαη ζηηο πληάμεηο ησλ πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκνπ θαη ηνπ πεξί ηεο Μείσζεο ησλ Απνιαβψλ θαη ησλ πληάμεσλ ησλ 
Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

  (γ) Κάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαηεξεί ηε κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηπρφλ πξνζσπηθήο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο. 

  
 (4) Ζ ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην 

Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο απηνχ κε ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ, 
ελψ νη απνιαβέο θαη ινηπνί φξνη ππεξεζίαο δελ δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία 
ηνπ ζην αλάινγν Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: 

  
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 
Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
Μέξνο Η 
22.06.1998 
17.02.2000 
20.03.2001 
3.12.2003 
3.12.2005 
06.11.2009. 

Ννείηαη φηη, ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ   εκεξνκελία 
κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκψλ 
ηνπ 1998 έσο 2009, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ ζηελ Τπεξεζία.   

 (5) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή Καλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο 
θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, εθαξκφδνληαη 
ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνχρνπ 
ιεηηνπξγνχ ηεο Τπεξεζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

Τποςπγείο Οικονομικών – Γιοίκηζη 
 

(Άξζξν 4) 
 

(α) Μηα ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Γηεπζπληήο (Κι. Α15 θαη Α16) κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεπζπληή Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε». Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
(β) Σξεηο ζέζεηο, πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Πξψηνη Διεγθηέο (Κι. Α12 θαη Α13(ηη)) κεηνλνκάδνληαη ζε Πξψηνπο 

Διεγθηέο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη κεηαθέξνληαη κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζε λέν εδάθην 
ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».  Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
(γ) Μία ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Α’ (Κι. Α11(ηη)) (ζέζε πξναγσγήο), κεηνλνκάδεηαη ζε 

Λεηηνπξγφ Διέγρνπ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄ θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν 
εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».  Ζ ζέζε απηή κε ηελ θέλσζή ηεο δηαηεξείηαη.   

 
(δ) Δίθνζη πέληε ζέζεηο, πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Λεηηνπξγνί Διέγρνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α8, Α10 θαη 

Α11), κεηνλνκάδνληαη ζε Λεηηνπξγνχο Διέγρνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ 
Δηαηξεηψλ (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξνληαη κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».  Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
(ε) Μηα ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Διεγθηήο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α4 θαη Α7(ηη)), κεηνλνκάδεηαη ζε 

Διεγθηή πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α4 θαη Α7 (ηη)) θαη 
κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».   Ζ 
ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
Σμήμα Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Πποζυπικού 

 

(Άξζξν 4) 
 

(α) Μηα ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) (πξναγσγήο) 
κεηνλνκάδεηαη ζε Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α8 θαη 
Α9(η)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07-Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ».  Ζ ζέζε απηή κε ηελ θέλσζή ηεο δηαηεξείηαη. 

 
(β) Σξεηο ζέζεηο, πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Γεληθνί Γξαθείο (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) κεηνλνκάδνληαη ζε Γεληθνχο 

Γξαθείο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α2, Α5 θαη Α7(ηη)) θαη κεηαθέξνληαη κε ηνπο θαηφρνπο 
ηνπο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ».  Οη ζέζεηο απηέο 
ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 125(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ ύζηαζηρ και Λειηοςπγίαρ ηος Δνιαίος Φοπέα Δξώδικηρ Δπίλςζηρ Γιαθοπών Υπημαηο-
οικονομικήρ Φύζευρ (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ 
Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 125(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΣΖ ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΔΞΧΓΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΦΤΔΧ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2010 
 

    Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
84(Η) ηνπ 2010. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα 
δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο 
Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκν ηνπ 2010 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο 
λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ λφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο χζηαζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκνη ηνπ 
2010 θαη 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
 ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 
 

  (α)  Με ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ 
νξηζκψλ ηνπο: 

  
 

 
 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(Η) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(Η) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

27(Η) ηνπ 2011 
104(Η) ηνπ 2011 
107(Η) ηνπ 2012 

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

“«αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ή «ΑΠΗ», έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 
ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ 
Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013· 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα ΗΗΗ 
Μέξνο Η  

  9.9.2013 
14.2.2014. 

«θψδηθαο» ζεκαίλεη ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ην ρεηξηζκφ δαλεηνιεπηψλ 
νη νπνίνη δε δχλαληαη θαζφινπ ή δε δχλαληαη επαξθψο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
ηξέρνπζεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηξάπεδαο ιφγσ νηθνλνκηθψλ 
δπζθνιηψλ θαη νη νπνίνη επηδηψθνπλ αλαδηαξζξψζεηο ησλ δαλείσλ ηνπο, ν 
νπνίνο εθδφζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ βάζεη ηεο Οδεγίαο 
Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ ηνπ 2013 θαη 2014.”· 

  
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «αξκφδηα επνπηηθή αξρή» 

ηεο ιέμεο «ηξάπεδα» (πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε «αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα∙»∙  
 

 (γ) κε ηελ πξνζζήθε ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ», ηεο 
ιέμεο «απφ», πξηλ απφ ηε θξάζε «ην άξζξν 2» (ηξίηε γξακκή)∙ 
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 (δ)     κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε» σο αθνινχζσο: 
  
 (i) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (α) απηνχ, ηεο ιέμεο «ηξάπεδα» κε ηε ιέμε «ΑΠΗ»

.
 

  
 (ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (i) ηεο παξαγξάθνπ (ε) απηνχ, ηεο θξάζεο 

«πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκνπ» κε ηε θξάζε «ησλ πεξί Δξγαζηψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013»

. 
θαη 

   
 (iii) κε ηε δηαγξαθή απφ απηφλ, ηεο θξάζεο «, αιιά δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε εηαηξεία, ε 

νπνία είλαη εγγεγξακκέλε κε βάζε ηνλ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκν 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ ή ζπλεξγαηηθφ νξγαληζκφ 
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα θαη αζθεί εξγαζίεο ζηε 
Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ πην πάλσ λφκνπ» (πέκπηε έσο δέθαηε γξακκή)∙ 

  
  (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, απφ ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «Υξεκαηννηθνλνκηθφο 

Σνκέαο», ηεο θξάζεο «ζηνλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκν» (πέκπηε θαη έθηε 
γξακκή), κε ηε θξάζε «ζηνπο πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπο ηνπ 1997 έσο 
(Αξ. 4) ηνπ 2013»· θαη 

  
  (ζη) κε ηε δηαγξαθή ησλ φξσλ «Έθνξνο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο πλεξγαηηθψλ 

Δηαηξεηψλ» θαη «ηξάπεδα» θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο, αληίζηνηρα. 
  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 8  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ 

λένπ εδαθίνπ:  

  «(4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2),  γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθφηεξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα είλαη δπλαηή ε ζηειέρσζε απηνχ κε δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή κε σξνκίζζην 
πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην νπνίν ππεξεηεί ή κεηαθηλείηαη ή 
απνζπάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη παξαρσξείηαη γηα απαζρφιεζε ζην Φνξέα: 

 
Ννείηαη φηη, ν αξηζκφο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ή ηνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο πνπ δπλαηφ λα παξαρσξεζεί γηα ζθνπνχο ζηειέρσζεο ηνπ Φνξέα, θαζψο θαη ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα παξαρψξεζήο ηνπ ζην Φνξέα, ην νπνίν δπλαηφ λα αλαλεψλεηαη,  απνθαζίδεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ: 

 
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζην Φνξέα, 

δηελεξγείηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 
γξαπηέο απφςεηο ηνπ Δπηηξφπνπ.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4. Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ (3) απηνχ. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
Μέξνπο VIA. 

5. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 14 απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ Μέξνπο VIA: 

 «ΜΔΡΟ VIA 

 ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΔΙ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ 
ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΩΝ 

 
Δξκελεία. 14Α. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο- 

  
«αίηεζε» ζεκαίλεη ηε γξαπηή ππνβνιή, απφ ρξεψζηε ζηνλ Δπίηξνπν, 

αηηήκαηνο γηα δηνξηζκφ δηακεζνιαβεηή ζε ζρέζε κε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο 
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ∙ 

   
«Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή πνπ δηνξίδεηαη απφ ην 

ΑΠΗ, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Γηαρείξηζεο 
Καζπζηεξήζεσλ πνπ εμέδσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, γηα εμέηαζε 
παξαπφλσλ απφ ρξεψζηε, ζε ζρέζε κε απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί απφ ην ΑΠΗ ή 
παξάιεηςε ή άξλεζε ιήςεο απφθαζεο ηνπ ΑΠΗ, ζε ζρέζε κε ηελ αλαδηάξζξσζε 
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ ρξεψζηε∙ 
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  «θχξηα θαηνηθία» ζεκαίλεη ηελ θαηνηθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακνλή ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο ή ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηνπ 
αληηζπκβαιινκέλνπ ζηε ζχκβαζε, κηζζσηή ηεο, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
κελψλ θαη’ έηνο∙ 

   
 Δπίζεκε  

Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
Μέξνο Η: 
9.9.2013 
14.2.2014. 

«Οδεγία Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ» ζεκαίλεη ηελ πεξί Γηαρείξηζεο 
Καζπζηεξήζεσλ Οδεγία ηνπ 2013 θαη 2014, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηελ 9

ε
 επηεκβξίνπ 2013, φπσο απηή εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

  «πηζησηηθή δηεπθφιπλζε» ζεκαίλεη- 
   
  (α) δάλεην ή φξην ππεξαλαιήςεσο ή φξην πηζησηηθήο θάξηαο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ 
επξψ (€350.000), ην νπνίν παξέρεηαη απφ ΑΠΗ ζε ρξεψζηε θαη ην νπνίν 
εμαζθαιίδεηαη κε ππνζήθε ή κε ζχκβαζε εθρψξεζεο  εμαζθάιηζεο πνπ 
θαηαηέζεθε ζην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο επί αθηλήηνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία· ή 

   
  (β) ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα 

θαηνηθία, ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξαθφζησλ 
πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€350.000)· 

   
  

81(Η) ηνπ 2011 
32(Η) ηνπ 2012. 

 

«ζχκβαζε εθρψξεζεο εμαζθάιηζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Πψιεζεο Αθηλήησλ (Δηδηθή Δθηέιεζε) Νφκν. 

 
«ρξεψζηεο» ζεκαίλεη θαηαλαισηή, φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, 

ηνπ νπνίνπ νη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ΑΠΗ πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ή 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Γεκνθξαηία, παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο ή ππεξβάζεηο 
θαη σο εθ ηνχηνπ ρξήδνπλ αλαδηάξζξσζεο, λννπκέλνπ φηη ν θαηαλαισηήο δελ έρεη 
θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή δελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε. 

   
 Πεδίν  

εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο  
Μέξνπο. 

14Β.(1) ηηο πεξηπηψζεηο δηαδηθαζηψλ αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθψλ 
δηεπθνιχλζεσλ ρξεσζηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14Α θαη ζηελ Οδεγία 
Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο: 

  Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο απνηεινχλ πξφζζεηε 
αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα, απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο 
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ρξεσζηψλ κέρξη ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
νξηζκφ ηνπ φξνπ «πηζησηηθή δηεπθφιπλζε» ηνπ άξζξνπ 14Α θαη πνπ 
εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε ή κε ζχκβαζε εθρψξεζεο  εμαζθάιηζεο πνπ 
θαηαηέζεθε ζην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο επί αθηλήηνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία, γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη πξφζθνξε ε 
πηνζέηεζε δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Μέξνπο. 

 
  

 
22 ηνπ 1985 
68 ηνπ 1987 

190 ηνπ 1989 
8 ηνπ 1992 

22(Η) ηνπ 1992 
140(Η) ηνπ 1999 
140(Η) ηνπ 2000 
171(Η) ηνπ 2000 

8(Η) ηνπ 2001 
123(Η) ηνπ 2003 
124(Η) ηνπ 2004 
144(Η) ηνπ 2004 

5(Η) ηνπ 2004 
170(Η) ηνπ 2004 
230(Η) ηνπ 2004 

 (2) (α) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε ελ ηζρχη Νφκνπ, ΑΠΗ δε 
δχλαηαη λα θηλήζεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 
άξζξν 52 ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπ ή ηε δηαδηθαζία πψιεζεο 
ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κε πιεηζηεξηαζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπ ή ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο 
θαηνρήο ή πψιεζεο αθηλήηνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο 
κίζζσζεο, ελαληίνλ ρξεψζηε, γηα κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Μέξνο θαη ζηελ Οδεγία Γηαρείξηζεο 
Καζπζηεξήζεσλ, εθηφο εάλ ν ρξεψζηεο δελ αζθήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
πξνβιεπφκελα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ δηθαηψκαηά ηνπ, 
εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο. 
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23(Η) ηνπ 2005 
49(Η) ηνπ 2005 
76(Η) ηνπ 2005 
29(Η) ηνπ 2007 
37(Η) ηνπ 2007 

177(Η) ηνπ 2007 
104(Η) ηνπ 2009 
124(Η) ηνπ 2009 

85(Η) ηνπ 2010 
118(Η) ηνπ 2011 
130(Η) ηνπ 2012 
204(Η) ηνπ 2012 
214(Η) ηνπ 2012 

15(Η) ηνπ 2013 
39(Η) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2013 

107(Η) ηνπ 2013 
185(Η) ηνπ 2013 
23(Η) ηνπ 2014. 

 
9 ηνπ 1965 

51 ηνπ 1970 
81 ηνπ 1970 
3 ηνπ 1978 
6 ηνπ 1981 

181(Η) ηνπ 2002 
59(Η) ηνπ 2006 

122(Η) ηνπ 2007 
52(Η) ηνπ 2008 
26(Η) ηνπ 2010 

120(Η) ηνπ 2011. 
  

 
 

66(Η) ηνπ 2012 
41(Η) ηνπ 2013 

159(Η) ηνπ 2013. 

(β) Ζ πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Μέξνο θαη ζηελ Οδεγία Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ, 
αλάινγα κε ην ζηάδην ζην νπνίν νινθιεξψλνληαη, απνηειεί ρξφλν πνπ δελ 
πξνζκεηξάηαη γηα ζθνπνχο παξαγξαθήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ πεξί 
Παξαγξαθήο Αγψγηκσλ Γηθαησκάησλ Νφκν.  

  (γ) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο δελ εθαξκφδνληαη επί πηζησηηθψλ 
δηεπθνιχλζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, 
έρεη εθδνζεί απφθαζε απφ δηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε 
δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία πψιεζεο ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κε 
πιεηζηεξηαζκφ ή δηαδηθαζία ιήςεο ηεο θαηνρήο ή εθπνίεζεο αθηλήηνπ πνπ 
απνηειεί αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

   
 Τπνβνιή αίηεζεο  

απφ ρξεψζηε θαη 
δηακεζνιάβεζε. 

 
159(Η) ηνπ 2012. 

 

14Γ. (1) Υξεψζηεο δχλαηαη, γηα ζθνπνχο δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο 
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ Δπίηξνπν πξνθεηκέλνπ 
απηφο λα δηνξίζεη δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν 
Γηακεζνιαβεηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i) θαη (ii) ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Θεκάησλ Γηακεζνιάβεζεο 
ζε Αζηηθέο Γηαθνξέο Νφκνπ θαη ν νπνίνο επηπξφζζεηα έρεη ηχρεη επηκφξθσζεο 
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθψλ 
δηεπθνιχλζεσλ: 

  
Ννείηαη φηη, πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ, 

ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Θεκάησλ Γηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο Γηαθνξέο Νφκνπ, ζα 
πξέπεη λα έρεη ηχρεη θαηάξηηζεο γηα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο απφ 
αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο θαη λα έρεη ιάβεη πηζηνπνηεηηθφ κεηά απφ Δηδηθέο 
εμεηάζεηο. 

  
 (2) Υξεψζηεο δχλαηαη λα ππνβάιεη ηελ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1), 

αίηεζε, εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 
θαηάζηαζεο ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ην ΑΠΗ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη 
εθάζηνηε ζηελ Οδεγία Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνβιεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ δηακεζνιαβεηή εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο 
πεξηφδνπ, εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή πξφηαζεο αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην ΑΠΗ: 
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  Ννείηαη φηη, ν ρξεψζηεο πεξηιακβάλεη ζηελ αίηεζή ηνπ - 
   
   (α) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ππήξμε ε πξψηε επαθή κεηαμχ ρξεψζηε 

θαη ΑΠΗ· 
   
   (β) ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ησλ 

πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ· 
   
   (γ) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεη απαξαίηεην ην δηνξηζκφ 

δηακεζνιαβεηή· θαη 
   
   (δ) ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε, ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ή ππεξβάζεηο, ηελ πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθήο 
δηεπθφιπλζεο ηνπ ΑΠΗ, ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηα πξφηαζε ππνβιήζεθε, 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο. 

   
   (3) Ο Δπίηξνπνο δηνξίδεη δηακεζνιαβεηή εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ θαη 

ελεκεξψλεη άκεζα γξαπηψο ην ΑΠΗ θαη ην ρξεψζηε επί ηνχηνπ, δεηψληαο απφ ηα 
δχν κέξε θαη ην δηακεζνιαβεηή λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, 
πξνθεηκέλνπ ηα δχν κέξε λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, σο πξνο ηελ 
αλαδηάξζξσζε ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ: 

 
Ννείηαη φηη ην ΑΠΗ νθείιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο. 

   
   (4) Σν ΑΠΗ νθείιεη λα δηεπζεηήζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ 

ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζήο ηνπ απφ ηνλ Δπίηξνπν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
εδάθην (3), ζπλάληεζε κε ην ρξεψζηε, παξνπζία ηνπ δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο 
πξνεδξεχεη ησλ νπνησλδήπνηε ζπλαληήζεσλ. 

   
   (5) Σν θφζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηακεζνιαβεηή δε δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα επξψ (€500) θαη θαηαλέκεηαη θαηά είθνζη ηνηο εθαηφλ 
(20%) ζην ρξεψζηε θαη θαηά νγδφληα ηνηο εθαηφλ (80%) ζην ΑΠΗ: 

 
Ννείηαη φηη, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη κε εξκελεπηηθή εγθχθιηφ ηνπ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην εδάθην (12), λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα 
ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηακεζνιαβεηή. 

   
   (6) Ο ρξεψζηεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεη ηέινο χςνπο είθνζη 

επξψ (€20) πξνο ηνλ Δπίηξνπν.  
   
   (7) Ο ρξεψζηεο δχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ 

Δπίηξνπν γηα δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, νπφηε ζε ηέηνηα 
πεξίπησζε επηβαξχλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην θφζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ δηακεζνιαβεηή. 

   
   (8) Ο Δπίηξνπνο ηεξεί Δηδηθφ Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ, νη νπνίνη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο (i) θαη (ii) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ πεξί 
Οξηζκέλσλ Θεκάησλ Γηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο Γηαθνξέο Νφκνπ θαη νη νπνίνη 
επηπξφζζεηα έρνπλ ηχρεη επηκφξθσζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ 
ζε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. 

   
   (9) Ο δηακεζνιαβεηήο κεηά ην πέξαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ππνβάιιεη ζηνλ 

Δπίηξνπν έθζεζε επί ηεο δηελεξγεζείζαο δηακεζνιάβεζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη 
ζε αξρείν πνπ ηεξεί ν Δπίηξνπνο εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

  
 (α)  Όηη ηα δχν κέξε έρνπλ παξνπζηαζηεί∙ 

  
 (β)  φηη ηα δχν κέξε έρνπλ δηαβνπιεπζεί θαιή ηε πίζηεη∙  

  
    (γ) θαηά πφζν έρεη επηηεπρζεί ή φρη ζπκθσλία· ζε πεξίπησζε πνπ έρεη                  

επηηεπρζεί ζπκθσλία, απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ έθζεζε· θαη  
  

   (δ)    φηη εθαξκφζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά νη πξφλνηεο ηνπ θψδηθα απφ ην ΑΠΗ. 
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   (10) Ζ δηαδηθαζία- 
   
   (α) ηνπ δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηή· 
   
   (β) ηεο δηακεζνιάβεζεο·θαη 
   
  (γ) ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο απφ ην ΑΠΗ πξνο ην ρξεψζηε, φπσο απηή 

πξνθχπηεη κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, 
   
  δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο (1) κελφο: 

 
Ννείηαη φηη, ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο  δχλαηαη λα παξαηαζεί, αλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δπηηξφπνπ, ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο γηα αθφκε έλα κήλα. 
   
   (11) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) έσο (10), γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηακεζνιάβεζεο εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
πεξί Οξηζκέλσλ Θεκάησλ Γηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο Γηαθνξέο Νφκνπ. 

   
   (12) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα εθδίδεη εξκελεπηηθέο 
εγθπθιίνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (11) θαη γεληθφηεξα ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 

   
   (13) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ρξεψζηεο δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα φπσο, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ζε απηφλ ηεο πξφηαζεο ηνπ ΑΠΗ, φπσο απηή πξνθχπηεη κεηά ηελ 
απνπεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, απεπζπλζεί ζηελ Δπηηξνπή 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ: 

   
  Ννείηαη φηη, ν ρξεψζηεο δε δχλαηαη λα απνηαζεί εθ λένπ ζηνλ Δπίηξνπν γηα 

δηνξηζκφ δηακεζνιαβεηή.». 
   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 15 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

6. Σν άξζξν 15 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  
 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ  (2) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 

παξάγξαθν: 
 
 «(α)   ηελ θαηαβνιή ηέινπο χςνπο είθνζη επξψ (€20) απφ ηνλ θαηαλαισηή ή ην ρξεψζηε ζην Φνξέα, 

αλά παξάπνλν ή αλά αίηεζε, γηα δηνξηζκφ δηακεζνιαβεηή ζε ζρέζε κε δηαδηθαζία 
αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ 
ππνβνιή παξαπφλνπ ή αίηεζεο, αληίζηνηρα, ζηνλ Δπίηξνπν· θαη»· 

 
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) 

απηνχ, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 
 
«Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Φνξέα ππνινγίδεηαη φηη ην 

εηήζην θφζηνο ηνπ Φνξέα πνπ αθνξά ζην κέξνο ηεο επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο 
VIA, ππεξβαίλεη ηα ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα ηνπ Φνξέα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 
14Γ, ην πκβνχιην  δχλαηαη λα θαζνξίζεη φηη ε ελ ιφγσ ππέξβαζε δε ζα θαηαλεκεζεί βάζεη ησλ πην πάλσ 
δηαηάμεσλ θαη φηη ην ελ ιφγσ θφζηνο ζα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ εηήζηα εηζθνξά ηνπ ηνκέα πνπ 
παξέρεη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14Α:». 

  
Έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 

7. -(1) Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ ηέζζεξηο (4) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  
 
 (2) Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην πκβνχιην κε αλαθνίλσζή ηνπ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, νξίδεη ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ν 
Δπίηξνπνο δέρεηαη αηηήζεηο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο VIA.  
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 126(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ ύζηαζηρ και Λειηοςπγίαρ ηος Δνιαίος Φοπέα Δξώδικηρ Δπίλςζηρ Γιαθοπών Υπημαηο-
οικονομικήρ Φύζευρ (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 126(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΔΞΧΓΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΦΤΔΧ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2010 ΚΑΗ 2014 
 

     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

84(Η) ηνπ 2010 
125(Η) ηνπ 2014. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 
2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκνπο ηνπ 2010 θαη 2014 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο 
νη πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκνη ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 14Γ. 

2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 14Γ απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 «Με ζπκκφξθσζε 
ΑΠΗ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 

14Γ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο παξαπφλνπ απφ θαηαλαισηή ελαληίνλ 
αδεηνδνηεκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ην νπνίν ν Δπίηξνπνο έρεη δηνξίζεη 
δηακεζνιαβεηή θαη έρεη ελεκεξψζεη γξαπηψο ην ελ ιφγσ ίδξπκα, αιιά απηφ είηε 
ακειεί είηε αξλείηαη λα πξνζέιζεη ζε δηαβνχιεπζε γηα θαηάιεμε ζε ζπκθσλία κε 
ηνλ ρξεψζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην ίδξπκα 
αλαθνξηθά κε εγεξζείζα δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ λα 
δηεθδηθήζεη δηθεγνξηθά έμνδα θαη ηφθνπο επί ησλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελ 
ιφγσ δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ελαληίνλ ηνπ ρξεψζηε.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 127(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Τλοποίηζηρ ηος Δνιαίος Υώπος Πληπυμών ζε Δςπώ Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 127(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΔΗ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΛΖΡΧΜΧΝ Δ ΔΤΡΧ ΣΟΤ 2014 
 

Πξννίκην. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 94, 
30.3.2012,  
ζ. 22. 

Γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν- 
 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Μαξηίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε ηερληθψλ απαηηήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ γηα ηηο 
κεηαθνξέο πίζησζεο θαη ηηο άκεζεο ρξεψζεηο ζε επξψ θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 924/2009»,  

  Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
 ΜΔΡΟ Η - ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Τινπνίεζεο ηνπ Δληαίνπ Υψξνπ Πιεξσκψλ ζε 
Δπξψ Νφκνο ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 2. Δθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 θαη επηπξφζζεηα- 
  
 «αληηπξφζσπνο» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ εμ 

νλφκαηνο ελφο παξφρνπ ΤΠ· 
  
 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα· 
  
 «άιιν θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο εθηφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο· 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 94, 
30.3.2012,  
ζ. 22. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 260/2012» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε ηερληθψλ 
απαηηήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ γηα ηηο κεηαθνξέο πίζησζεο θαη ηηο άκεζεο ρξεψζεηο ζε 
επξψ θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 924/2009» θαη πεξηιακβάλεη ηηο θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
260/2012· 

  
 «Κεληξηθή Σξάπεδα» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ· 
  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιν θξάηνο πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν· 
  
 «θξάηνο κέινο θαηαγσγήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηαζηαηηθή έδξα 

ηνπ παξφρνπ ΤΠ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ΤΠ κε βάζε ηε λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο 
ηδξχζεθε δελ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία 
ηνπ· 

  
 «θξάηνο κέινο ππνδνρήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο 

κέινο θαηαγσγήο, ζην νπνίν έλαο πάξνρνο ΤΠ παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ· 
  

 
128(Η) ηνπ 2009 
52(Η) ηνπ 2010. 

«πάξνρνο ΤΠ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν «πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ» απφ 
ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ · 

 «πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν» ζεκαίλεη ηε πκθσλία, ε νπνία ππνγξάθεθε 
ζην Οπφξην ηε 2α Μαΐνπ 1992 θαη πξνζαξκφζηεθε απφ ην Πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 
Βξπμέιιεο ηε 17ε Μαξηίνπ 1993, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
22 ηνπ 1985 
68 ηνπ 1987 

190 ηνπ 1989 
8 ηνπ 1992 

22(Η) ηνπ 1992 

«ζπλεξγαηηθή εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία εγγεγξακκέλε κε βάζε ηνλ πεξί πλεξγαηηθψλ 
Δηαηξεηψλ Νφκν ή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζε ρψξα άιιε απφ ηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία αληίζηνηρε κε ηνλ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκν· 
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140(Η) ηνπ 1999 
140(Η) ηνπ 2000 
171(Η) ηνπ 2000 

8(Η) ηνπ 2001 
123(Η) ηνπ 2003 
124(Η) ηνπ 2003 
144(Η) ηνπ 2003 

5(Η) ηνπ 2004 
170(Η) ηνπ 2004 
230(Η) ηνπ 2004 

23(Η) ηνπ 2005 
49(Η) ηνπ 2005 
76(Η) ηνπ 2005 
29(Η) ηνπ 2007 
37(Η) ηνπ 2007 

177(Η) ηνπ 2007 
   104 (Η) ηνπ 2009 

124(Η) ηνπ 2009 
85(Η) ηνπ 2010 

118(Η) ηνπ 2011 
130(Η) ηνπ 2012 
204(I) ηνπ 2012 
214(I) ηνπ 2012 

15(Η) ηνπ 2013 
39(I) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2013 

107(I) ηνπ 2013 
185(I) ηνπ 2013 
23(Η) ηνπ 2014. 

 «ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν πεξί 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνο· 

  
 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(Η) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(Η) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

27(Η) ηνπ 2011 
104(Η) ηνπ 2011 
107(Η) ηνπ 2012 

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013.  

«ηξάπεδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ θαη, επηπξφζζεηα, πεξηιακβάλεη ηε πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα 
Ληδ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο· 

 «ππεξεζίεο πιεξσκψλ» ζεκαίλεη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξφρνπο ΤΠ θαη νη νπνίεο 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ θαζνξίδεη ην Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012· 

  
 «ππνθαηάζηεκα» ζεκαίλεη ζε ζρέζε κε λνκηθφ πξφζσπν, ηφπν δηεμαγσγήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πιελ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ, ν νπνίνο απνηειεί ηκήκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
ζηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη απεπζείαο, ελ φισ ή ελ κέξεη, νη 
πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ·  

  
 

84(I) ηνπ 2010. 
«Φνξέαο» ζεκαίλεη ηνλ Δληαίν Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεο 

πνπ ζπλίζηαηαη δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκνπ· 

  
 «ρξήζηεο ΤΠ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 260/2012· 
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 «BBAN», δειαδή «Basic Bank Account Number» (Βαζηθφο Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ) 
έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012·  

  
 «BIC», δειαδή «Business Identifier Code» (Κσδηθφο Αλαγλψξηζεο Δπηρείξεζεο) έρεη ηελ έλλνηα 

πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012· θαη 
  
 «IBAN», δειαδή «International Bank Account Number» (Γηεζλήο Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ) έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
260/2012. 

  
Αληηθείκελν  
θαη πεδίν 
εθαξκνγήο. 

3. Με ηνλ παξφληα Νφκν: 

 (α) ζεζπίδνληαη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 
ζηε Γεκνθξαηία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ 
ζε άιια θξάηε κέιε ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ πάξνρν ΤΠ, γηα 
ηνλ νπνίν ε Γεκνθξαηία είλαη θξάηνο κέινο θαηαγσγήο

.
 θαη  

   
 (β) επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο πξνζαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

260/2012 θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία. 
  
 ΜΔΡΟ ΗΗ - ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ, ΠΑΡΟΥΟΗ ΤΠ  

ΚΑΗ ΥΡΖΣΔ ΤΠ 
  
πκκεηνρή  
ζε ζπζηήκαηα 
πιεξσκψλ. 

4. Απαγνξεχεηαη ζε πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ή έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία, λα 
ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα πιεξσκψλ ή λα ζπκκεηέρεη ζε απηφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 
θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ή ειιείςεη επίζεκνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ δελ ζπκκνξθψλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, νη νπνίεο επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο 
ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα πιεξσκψλ. 

  
Υξήζηεο ΤΠ. 5. Κάζε πάξνρνο ΤΠ κεξηκλά, κέζσ ηεο θαηαιιειφηεξεο δπλαηήο γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηακφξθσζεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ παξέρεη, ψζηε νη νηθείνη ρξήζηεο ΤΠ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, νη νπνίεο επηβάιινπλ 
ππνρξεψζεηο ζε ρξήζηεο ΤΠ. 

  
 ΜΔΡΟ ΗΗΗ - ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ 
  
Δπίβιεςε 
ζπζηεκάησλ 
πιεξσκψλ. 

138(Η) ηνπ 2002 
166(I) ηνπ 2003  

34(Η) ηνπ 2007 
86(Η) ηνπ 2013 

103(Η) ηνπ 2013 
66(Η) ηνπ 2014. 

6.-(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ πεξί ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκνπ θαη κε βάζε ηνλ  Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, δηαζθαιίδεη ηε 
ζπκκφξθσζε ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή 
εγθαηαζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, νη νπνίεο 
επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ειιείςεη επίζεκνπ 
θνξέα εθκεηάιιεπζεο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή εγθαηαζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, νη νπνίεο επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε 
απηφ ην ζχζηεκα πιεξσκψλ. 

  
  (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Κχπξνπ Νφκνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα ζέηεη ππφ ηελ επίβιεςή ηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
ηδίνπ άξζξνπ, ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, νη νπνίεο επηβάιινπλ 
ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε απηφ ην ζχζηεκα πιεξσκψλ.   

  
  (3) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή εγθαηαζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία. 
  
Παξνρή 
εμαηξέζεσλ απφ 
ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα. 

7.-(1) Αξκφδηα αξρή γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

260/2012 νξίδεηαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα. 

  (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ρνξεγεί ηελ εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 
4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, κε νδεγία ηεο πνπ απεπζχλεηαη ζην πξφζσπν πνπ αηηείηαη 
ηεο εμαίξεζεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζε απηφ σο ε ίδηα ήζειε νξίζεη θαη κεξηκλά γηα ηε 
δεκνζηνπνίεζε ηεο ρνξεγεζείζαο εμαίξεζεο, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο: 
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Ννείηαη φηη, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα ρνξεγεί ηελ εμαίξεζε ππφ φξνπο: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαθαιεί ρνξεγεζείζα εμαίξεζε. 
  
  (3) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ άξζξσλ 9 θαη 11, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη γηα ζθνπνχο 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, λα απαηηεί ηελ 
παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ 
θξαηψλ κειψλ, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

  
Δπνπηεία 
παξφρσλ ΤΠ. 

8. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα νξίδεηαη σο ε επνπηηθή αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 5, αλαθνξηθά κε φιεο ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην  άξζξν 83 ηνπ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ. 

  
Δμνπζία 
δηελέξγεηαο 
ειέγρσλ. 

9.-(1) Κάζε θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, ν νπνίνο έρεη ζπζηαζεί ή 

εγθαηαζηαζεί ζηε Γεκνθξαηία θαη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηαζεί ή εγθαηαζηαζεί ζηε 
Γεκνθξαηία θαη ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα πιεξσκψλ ή ζπκκεηέρεη ζε απηφ, νθείιεη φηαλ θιεζεί απφ 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, λα ζέζεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα εμέηαζε ηα ξεπζηά δηαζέζηκα θαη άιια ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ, βηβιία, αξρεία θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα θαη λα δέρεηαη ηε δηεμαγσγή  επηηφπηνπ 
ειέγρνπ απφ απηήλ γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012.  

  
  (2) Κάζε πάξνρνο ΤΠ νθείιεη φηαλ θιεζεί απφ ηελ θαηά ην άξζξν 8 αξκφδηα επνπηηθή αξρή, λα 

ζέζεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα εμέηαζε ηα ξεπζηά δηαζέζηκα θαη άιια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, βηβιία, 
αξρεία θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα. 

  
  (3) Ζ θαηά ην άξζξν 8 επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζε πάξνρν ΤΠ 

πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο, θαζψο θαη-  
   
 (α) ζε θάζε αληηπξφζσπν, ππνθαηάζηεκα θαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ν πάξνρνο ΤΠ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο∙ ή 
   
 (β) ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πέξα απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (α) θαη ηα νπνία δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ παξφρνπ ΤΠ, ζηνλ νπνίν 
ν πάξνρνο ΤΠ αλαζέηεη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

  
Κάιπςε εμφδσλ. 10.-(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα κε νδεγία ηεο δχλαηαη λα απαηηεί φπσο νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ή, θαηά πεξίπησζε, ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, θαηαβάιινπλ 
ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα φια ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 
ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ πεξί Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκνπ.  

  
  (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα απαηηεί φπσο ηα πξφζσπα, ηα νπνία 

αηηνχληαη ηεο εμαίξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξηζ. 260/2012, θαηαβάιινπλ ζε απηή φια ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεψλ 
ηνπο. 

  
  (3) Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα απαηηεί φπσο ηα πξφζσπα, ηα νπνία βξίζθνληαη 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο, θαηαβάιινπλ ζε απηήλ φια ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 8 επνπηεία ηνπο θαη ηελ θαηά ην άξζξν 9 εμνπζία ηεο γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ. 

  
  (4) Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, «νδεγία» ζεκαίλεη νδεγία πνπ ζπληζηά θαλνληζηηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
Αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ. 

11.-(1) Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ αξκνδηνηήησλ ηεο - 
  
 (α) ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ζε θεληξηθή ηξάπεδα θξάηνπο κέινπο, ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο λνκηζκαηηθψλ αξρψλ θαη αξρψλ επνπηείαο ή επίβιεςεο, θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ζε θάζε άιιε δεκφζηα αξρή θξάηνπο κέινπο, επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 
επίβιεςε ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ

.
  ε επνπηηθή αξρή 

παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηνπο πην πάλσ θνξείο ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη θαηά ηελ 
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ή γηα λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 
ησλ δηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ∙ 
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 (β) ζε θάζε αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, επηθνξηηζκέλεο κε ηελ αδεηνδφηεζε ή ηελ 

επνπηεία παξφρσλ ΤΠ, ψζηε λα ππνβνεζήζεη ηελ αξρή απηή θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο ή γηα λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθψλ 
ηεο αξκνδηνηήησλ∙  

   
 

138(Η) ηνπ 2001 
37(Η) ηνπ 2003 

105(Η) ηνπ 2012. 

(γ) ζηνλ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη 
ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) 
Νφκνπ, ζε αληίζηνηρε αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο θαη ζε αληίζηνηρε αξρή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο 
πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ αξρψλ απηψλ∙  

   
 

188(Η) ηνπ 2007 
58(Η) ηνπ 2010 
80(Η) ηνπ 2012 

192(Η) ηνπ 2012 
101(Η) ηνπ 2013. 

(δ) ζηε Μνλάδα Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ πγθάιπςεο, ε νπνία θαζηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ 
πεξί Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο 
Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ, ζε αληίζηνηρε αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο θαη ζε αληίζηνηρε 
αξρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο 
πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ αξρψλ απηψλ. 

  (2) Ζ θαηά ην άξζξν 8 αξκφδηα επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε θνξέα 
εθθαζάξηζεο θαη ζε θνξέα δηαθαλνληζκνχ πξάμεσλ πιεξσκήο εάλ ζεσξεί απηφ αλαγθαίν γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ, ζε ζρέζε κε ην ελδερφκελν αζέηεζεο ππνρξέσζεο εθ 
κέξνπο παξφρνπ ΤΠ.  

  
  (3) Παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή γίλεηαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηή ηθαλνπνηείηαη φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ ηελ αξρή ή ην πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα ηηο ιάβεη, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη 
γηα ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή. 

  
  (4) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή έιαβε απφ άιιε αξρή ηε δεηνχκελε 

πιεξνθνξία, ε παξνρή πιεξνθνξίαο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ξεηή έγθξηζε ηεο αξρήο πνπ 
δηαβίβαζε ηελ πιεξνθνξία θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθξηζε απηή δφζεθε απνθιεηζηηθά γηα 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  

  
  (5) Υσξίο επεξεαζκφ άιισλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, 

νπνηαδήπνηε αξρή ή/θαη πξφζσπν έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα θαηά ην άξζξν 8 
επνπηηθή αξρή, πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο θαηέρεη θαη πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ελ ιφγσ επνπηηθήο 
αξρήο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ αξκνδηνηήησλ απηήο. 

  
  (6) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Άξζξνπ 

10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012. 
  
Δπζχλε 
αξκφδηαο αξρήο. 

12. ε πεξίπησζε αγσγήο, αίηεζεο ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά αμίσζε 

απνδεκηψζεσλ ζρεηηθά κε πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
θαζεθφλησλ, ε αξκφδηα αξρή, νπνηνζδήπνηε ζχκβνπινο ή ιεηηνπξγφο ή ππάιιειφο ηεο, δελ ππέρεη 
νπνηαζδήπνηε πξνζσπηθήο επζχλεο εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ε ελ ιφγσ πξάμε ή παξάιεηςε δελ 
έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή είλαη ην απνηέιεζκα ζνβαξήο ακέιεηαο. 

  
 ΜΔΡΟ ΗV - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ 
  
Γηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο.  

13.-(1) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Κεληξηθή Σξάπεδα δηαπηζηψλεη: 

 (α) φηη πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6· ή  
   
 (β) ελεξγψληαο σο επνπηηθή αξρή, φηη πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία 

ηεο σο πάξνρνο ΤΠ, 
  
 παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απνξξένπζα απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή κε νπνηαδήπνηε νδεγία ή 
εηδνπνίεζε πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
δψζεη ηελ επθαηξία ζην ελ ιφγσ πξφζσπν λα αθνπζηεί, δχλαηαη λα ηνπ επηβάιεη, αλάινγα κε ηε 
βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ ρίιηα επξψ (€1.000) έσο θαη νγδφληα ρηιηάδεο 
επξψ (€80.000), θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ παξάβαζε ζπλερίδεηαη, δχλαηαη επηπξφζζεηα 
θαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, λα ηνπ επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ εθαηφλ επξψ 
(€100) έσο θαη νθηψ ρηιηάδεο επξψ (€8.000) γηα θάζε εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο.     
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  (2) ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνχινπ, ηνπ πξψηνπ εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή ή ηνπ δηεπζπληή ηνπ παξαβαίλνληνο 
πξνζψπνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα σο επνπηηθή αξρή ζε ζρέζε κε πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (1), αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα αθνπζηεί, δχλαηαη λα ηνπ επηβάιεη, 
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ ρίιηα επξψ (€1.000) έσο θαη 
είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε ζπλερίδεηαη, δχλαηαη 
επηπξφζζεηα θαη, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, λα ηνπ επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 
απφ εθαηφλ επξψ (€100) έσο θαη ρίιηα επξψ (€1.000) γηα θάζε εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο. 

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη κε βάζε ηα εδάθηα (1) θαη (2) δελ 

θαηαβάιιεηαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, ηα πνζά απηά 
εηζπξάηηνληαη σο αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα.   

  
  (4) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ κε 

ηελ έθδνζε νδεγηψλ. 
  

 ΜΔΡΟ V - ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΞΧΓΗΚΑΣΗΚΖ  
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

  
Δμνπζίεο ηνπ 
Φνξέα. 

14.-(1) Ο Φνξέαο έρεη ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο: 

 (α) λα δηεξεπλά ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινπλ νη ρξήζηεο ΤΠ θαη ηα άιια 
ελδηαθεξφκελα κέξε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδέζκσλ θαηαλαισηψλ, ζρεηηθά κε 
ηζρπξηδφκελεο παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ φζνλ αθνξά  ηε κεηαμχ ρξήζηε ΤΠ θαη παξφρνπ ΤΠ ζρέζε·   

   
 (β) λα ιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιιεη ρξήζηεο ΤΠ, ζρεηηθά κε 

ηζρπξηδφκελε παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 απφ πάξνρν ΤΠ πνπ 
παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηε Γεκνθξαηία ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη λα ηηο πξνσζεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζην θξάηνο κέινο 
θαηαγσγήο· 

   
 (γ) λα ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ αξκφδηα αξρή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 

αλαθνξηθά κε ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη θαη ηε δηεξεχλεζε πνπ έγηλε·  
   
 (δ) λα ξπζκίδεη κε νδεγία ηνπ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηεξεχλεζεο θαηαγγειηψλ:   
   
 
 

84(Η) ηνπ 2010. 

  Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν Φνξέαο αζθεί ηηο εθ ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
αξκνδηφηεηέο ηνπ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην ρξεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εθαηφλ εβδνκήληα 
ρηιηάδσλ επξψ (€170.000) πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «παξάπνλν» ζηνλ πεξί Δληαίνπ 
Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκν, νχηε απφ ηνπο 
ρξεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο κέγηζηεο απνδεκίσζεο ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€50.000) πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (5) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πεξί Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο 
Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκνπ: 

  
   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαλαισηψλ θαη 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.   
  
Δμψδηθε 
επίιπζε 
δηαθνξψλ. 

15.-(1) Ο Φνξέαο πξνβαίλεη ζε δηαδηθαζία εμψδηθεο επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ ρξεζηψλ ΤΠ θαη 

παξφρσλ ΤΠ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα εθ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 ή ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο 
Νφκνπ. 

  
  (2) Ο Φνξέαο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ζε πεξίπησζε 

δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί ηεο χζηαζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκν: 

  
  Ννείηαη φηη, αλαθνξηθά κε παξφρνπο ΤΠ πνπ απνηεινχλ ζπλεξγαηηθέο εηαηξείεο, ην παξφλ άξζξν 

εθαξκφδεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπ: 
  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν Φνξέαο αζθεί ηηο εθ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ αξκνδηφηεηέο ηνπ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην ρξεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εθαηφλ 
εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ (€170.000) πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «παξάπνλν» ζηνλ 
πεξί Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκν, νχηε απφ 
ηνπο ρξεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο κέγηζηεο απνδεκίσζεο ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€50.000)  



825 
 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (5) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πεξί Δληαίνπ Φνξέα Δμψδηθεο 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεσο Νφκνπ: 

  
   Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαλαισηψλ θαη 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.   
  
 ΜΔΡΟ VΗ - ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
Με επεξεαζκφο 
ησλ δηαηάμεσλ 
άιισλ 
λνκνζεζηψλ. 

16. Ο παξψλ Νφκνο δε ζίγεη ηηο εμνπζίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή ηνπ Φνξέα φζνλ αθνξά ηελ 

έθδνζε νδεγηψλ δπλάκεη δηαηάμεσλ άιισλ ηζρπνπζψλ λνκνζεζηψλ. 

  
Έθδνζε 
νδεγηψλ. 

17. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα εθδίδεη γεληθέο ή εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ηειηθψλ 

θαη κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 ή ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
  
Τπεξεζίεο 
κεηαηξνπήο ηνπ 
BBAN ζε IBAN. 
 

18.-(1) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 260/2012, έσο ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016, νη πάξνρνη ΤΠ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ΤΠ, ππεξεζίεο κεηαηξνπήο φζνλ αθνξά εζληθέο πξάμεηο πιεξσκψλ, παξέρνληαο ζε 
φζνπο απφ απηνχο είλαη θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ BBAN 
αληί ηνπ θσδηθνχ αλαγλψξηζεο ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν 1, ζηνηρείν α) 
ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε αζθαιή ηερληθή κεηαηξνπή ηνπ θσδηθνχ BBAN ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ 
δηθαηνχρνπ ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ αλαγλψξηζεο ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
ζεκείν 1, ζηνηρείν α) ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ πην πάλσ Καλνληζκνχ.  

  
  (2) Κάζε πάξνρνο ΤΠ, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), 

κεξηκλά ψζηε ν θσδηθφο αλαγλψξηζεο ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν 1, 
ζηνηρείν α), ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, λα παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε ΤΠ 
πνπ δξνκνινγεί ηελ πξάμε πιεξσκήο φπνηε θαζίζηαηαη ελδεδεηγκέλν πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 
πιεξσκήο.  

  
  (3) Απαγνξεχεηαη ε επηβνιή νπνηαζδήπνηε επηβάξπλζεο ή άιιεο πξνκήζεηαο, απφ πάξνρν ΤΠ 

ζε ρξήζηε ΤΠ, ε νπνία λα ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο ππεξεζίεο κεηαηξνπήο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1). 

  
Απαηηήζεηο 
παξνρήο ηνπ 
BIC γηα εζληθέο 
πξάμεηο 
πιεξσκήο. 

19. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012, νη απαηηήζεηο θνηλνπνίεζεο ηνπ BIC γηα εζληθέο πξάμεηο 
πιεξσκήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 7 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξηζ. 260/2012, παξαηείλνληαη κέρξη ηελ 1

ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016: 

  Ννείηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
260/2012, ν δηθαηνχρνο θαη ν πιεξσηήο, αληίζηνηρα, δελ ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηνχλ ην BIC ηνπ 
νηθείνπ παξφρνπ ΤΠ φηαλ απηφ δελ είλαη αλαγθαίν. 

  
Δμεηδηθεπκέλεο 
ππεξεζίεο 
πιεξσκψλ κε 
κηθξφ κεξίδην 
αγνξάο. 
 

20.-(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα έσο ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

εθηείλεηαη πέξαλ ηεο 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2016, δχλαηαη λα εμαηξεί απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
260/2012, ηηο πξάμεηο κεηαθνξάο πίζησζεο ή άκεζεο ρξέσζεο κε ζσξεπηηθφ κεξίδην αγνξάο, 
ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο πιεξσκψλ πνπ δεκνζηεχνληαη εηεζίσο απφ ηελ Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε πνζνζηφ ιηγφηεξν απφ ην δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
ησλ πξάμεσλ κεηαθνξάο πίζησζεο ή άκεζεο ρξέσζεο, αληίζηνηρα, ζηε Γεκνθξαηία. 

  
  (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ρνξεγεί ηελ εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), κε νδεγία ηεο 

πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο παξφρνπο ΤΠ ηνπο νπνίνπο αθνξά, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο σο 
ε ίδηα ήζειε νξίζεη θαη κεξηκλά γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ρνξεγεζείζαο εμαίξεζεο  ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

  
Άκεζεο 
ρξεψζεηο κέζσ 
θάξηαο 
πιεξσκήο. 
 

21.-(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα έσο ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

εθηείλεηαη πέξαλ ηεο 1
εο 

Φεβξνπαξίνπ 2016, δχλαηαη λα εμαηξεί απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
260/2012, ηηο πξάμεηο πιεξσκήο πνπ εθθηλνχλ κέζσ θάξηαο πιεξσκήο ζην ζεκείν πψιεζεο θαη 
ζπλεπάγνληαη άκεζε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη κε θσδηθφ BBAN ή 
IBAN πξνο πίζησζε ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ, ν νπνίνο επίζεο αλαγλσξίδεηαη κε θσδηθφ BBAN ή 
IBAN. 
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(2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ρνξεγεί ηελ εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), κε νδεγία ηεο 
πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο παξφρνπο ΤΠ ζηνπο νπνίνπο αθνξά, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο σο 
ε ίδηα ήζειε νξίζεη θαη κεξηκλά γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ρνξεγεζείζαο εμαίξεζεο ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

  
Μνξθή 
κελπκάησλ. 
 

22.-(1) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 260/2012, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη έσο ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2016, λα ρνξεγεί εμαίξεζε απφ ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρείν δ), ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012: 

  
  Ννείηαη φηη, παξά ηελ ελδερφκελε εμαίξεζε, φηαλ έλαο ρξήζηεο ΤΠ δεηά κηα ηέηνηα ππεξεζία, νη 

πάξνρνη ΤΠ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρείν 
δ), ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012. 

  
  (2) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ρνξεγεί ηελ εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), κε νδεγία ηεο 

πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο παξφρνπο ΤΠ θαη ηνπο ρξήζηεο ΤΠ ζηνπο νπνίνπο αθνξά, ε νπνία 
γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο σο ήζειε ε ίδηα νξίζεη θαη κεξηκλά γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο 
ρνξεγεζείζαο εμαίξεζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

  



827 
 
Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 128(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Φαπμακεςηικήρ και Γηληηηπίυν (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 128(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΛΖΣΖΡΗΧΝ ΝΟΜΟ 

 
Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν: 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ:  L 174,  
1.7.2011, 
ζ. 74. 

«Οδεγία 2011/62/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2011 γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2001/83/ΔΚ πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε, φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο εηζφδνπ ςεπδεπίγξαθσλ 
θαξκάθσλ ζηε λφκηκε αιπζίδα εθνδηαζκνχ.», 

 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 
Κεθ. 254. 

59 ηνπ 1962 
37 ηνπ 1967 
16 ηνπ 1979 
28 ηνπ 1989 

33(Η) ηνπ 1993 
61(Η) ηνπ 1995 

145(Η) ηνπ 2000 
178(Η) ηνπ 2002 

89(Η) ηνπ 2003 
184(Η) ηνπ 2004 

97(Η) ηνπ 2008 
147(Η) ηνπ 2013. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φαξκαθεπηηθήο θαη Γειεηεξίσλ (Σξνπνπνηεηηθφο) 
Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Φαξκαθεπηηθήο θαη Γειεηεξίσλ Νφκν (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο»). 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
ηίηινπ θαη  λέσλ 
άξζξσλ. 

2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ έλζεζε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 19Δ απηνχ, ηνπ λένπ ηίηινπ «ΜΔΡΟ ΗΗΒ 
ΠΧΛΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΣΟ ΚΟΗΝΟ»

.
 θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ 19Σ, 19Ε θαη 19Ζ, 

αληίζηνηρα: 
   
  «Δξκελεία. 19Σ.  ην Μέξνο απηφ - 
    
  70(Η) ηνπ 2001 

83(Η) ηνπ 2002 
35(Η) ηνπ 2004 
78(Η) ηνπ 2004 

100(Η) ηνπ 2004 
263(Η) ηνπ 2004 

13(Η) ηνπ 2005 
28(Η) ηνπ 2005 
97(Η) ηνπ 2005 

122(Η) ηνπ 2005 
20(Η) ηνπ 2006  
75(Η) ηνπ 2006 

104(I) ηνπ 2006 
20(Η) ηνπ 2007 
76(Η) ηνπ 2007 
25(Η) ηνπ 2010 

«Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Φαξκάθσλ 
Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη 
Σηκψλ) Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
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116(Η) ηνπ 2010 
92(I) ηνπ 2011 
63(Η) ηνπ 2012 

209(Η) ηνπ 2012 
121(Η) ηνπ 2013 
146(Η) ηνπ 2013 

114(Η) ηνπ 2014. 
    
  Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 311, 
28.11.2001, 
ζ. 67. 

«Οδεγία 2001/83/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο 
Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα 
πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

    
   «θαξκαθεπηηθφ πξντφλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 

ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Φαξκάθσλ, 
Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη 
Σηκψλ) Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

    
   «ςεπδεπίγξαθν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί 
Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, 
Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2014, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

    
  Πψιεζε 

θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ ζην 
θνηλφ κέζσ ηεο 
θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
3.11.2000. 

72(Η) ηνπ 2003 
174(Η) ηνπ 2004. 

19Ε.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 
θαη 4Α, θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 3 ησλ 
πεξί Πξνδηαγξαθψλ, Ηδξχζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Φαξκαθείσλ 
Καλνληζκψλ ηνπ 2000, θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη πξνο 
πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο 
πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Πιεξνθφξεζεο Αλαθνξηθά κε 
Οξηζκέλνπο Σερληθνχο Καλφλεο Νφκνπο ηνπ 2003 θαη 2004, 
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
λννπκέλνπ φηη- 

   (α) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην 
θαξκαθεπηηθφ πξντφλ είλαη εγθεθξηκέλν ή 
εμνπζηνδνηεκέλν λα πξνκεζεχεη θαξκαθεπηηθά 
πξντφληα ζην θνηλφ θαη εμ απνζηάζεσο ζχκθσλα κε 
ηνλ παξφληα Νφκν, 

     
   (β) ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) 

έρεη θνηλνπνηήζεη ζην πκβνχιην Φαξκαθεπηηθήο 
ή/θαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, 
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
φπνπ ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνηνχληαη: 

     
    (i) Σν φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ηε 

κφληκε δηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ δξαζηεξηφηεηαο 
απφ ηνλ νπνίν παξέρεηαη ην ελ ιφγσ 
θαξκαθεπηηθφ πξντφλ· 

      
    (ii) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πξνζθνξάο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πξνο 
πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ  πιεξνθνξηψλ· 

      
    (iii) ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη φιεο 
ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ηεο ελ ιφγσ ηζηνζειίδαο· 
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(iv) 
 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Μέξνπο VII 
ησλ πεξί Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο 
(Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) 
Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2014, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν 
δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην 
θνηλφ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο 
ησλ πιεξνθνξηψλ, 

      
   (γ) ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο 
πξννξηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο 2001/83/ΔΚ, 

     
   

156(Η) ηνπ 2004 
97(Η) ηνπ 2007. 

(δ) κε ηελ επηθχιαμε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα 
δίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί 
Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Κνηλσλίαο 
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη εηδηθά ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 
Δκπνξίνπ θαζψο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκσλ ηνπ 
2004 θαη 2007, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 
ή αληηθαζίζηαληαη, ε ηζηνζειίδα πνπ πξνζθέξεη ηα 
θαξκαθεπηηθά πξντφληα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

     
    (i) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

Φαξκαθεπηηθήο ή/θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (β)· 

      
    (ii) ζχλδεζκν κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θξάηνπο 

κέινπο εγθαηάζηαζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
εδάθην (5)· 

      
    (iii) ην θνηλφ ινγφηππν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (3) πνπ εκθαλίδεηαη ζαθψο ζε θάζε 
ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 
δηάζεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα 
πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ θαη ν 
νπνίνο πεξηέρεη ζχλδεζκν πξνο ηελ 
θαηαρψξηζε ηνπ πξνζψπνπ ζηνλ θαηάινγν 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ 
εδαθίνπ (5), 

     
   (ε) πσιείηαη απφ εγγεγξακκέλα θαξκαθεία, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 15, 
     
   (ζη) δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζπληαγήο γηα ην ελ 

ιφγσ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ. 
    
    (2) Σν πκβνχιην Φαξκαθεπηηθήο κπνξεί λα επηβάιεη 

φξνπο, πνπ δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο 
δεκφζηαο πγείαο, γηα ηε ιηαληθή δηάζεζε ζηελ επηθξάηεηα ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε ζην 
θνηλφ εμ απνζηάζεσο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο. 

    
    (3) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 85γ ηεο Οδεγίαο 2001/83/ΔΚ, θαζηεξψλεηαη θνηλφ 
ινγφηππν πνπ ζα είλαη αλαγλσξίζηκν ζε φιε ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ζα επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 
θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πξφζσπν πνπ 
πξνζθέξεη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα εμ απνζηάζεσο ζην 
θνηλφ. 
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    (4) Σν ινγφηππν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3) 
εκθαλίδεηαη ζαθψο ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ 
θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα πψιεζε εμ απνζηάζεσο, 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (iii) ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ 
εδαθίνπ (1). 

    
    (5) Σν πκβνχιην Φαξκαθεπηηθήο θαηαξηίδεη ηζηνζειίδα 

πνπ παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
    
   (α) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζθνξά θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην 
θνηλφ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 
ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θαηάηαμε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηνπο φξνπο γηα λα ηα πξνκεζεχεηαη 
θάζε ελδηαθεξφκελνο, 

     
   (β) πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ ηνπ θνηλνχ ινγφηππνπ, 
     
   (γ) ηνλ θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα πξνο πψιεζε εμ 
απνζηάζεσο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο 
ηεο πιεξνθνξίαο ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), 
θαζψο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, 

     
   (δ) πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ παξέρνληαη 
παξάλνκα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

    
    (6) Ζ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ Φαξκαθεπηηθήο πεξηέρεη 

ππεξζχλδεζκν πξνο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 85γ ηεο Οδεγίαο 2001/83/ΔΚ. 

    
  Δθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ θαηαλαισηψλ. 

19Ζ.-(1)  Σν πκβνχιην Φαξκαθεπηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 
Φαξκάθσλ, δηελεξγεί ή πξνσζεί ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα 
ην επξχ θνηλφ κε ζέκα ηνπο θηλδχλνπο ησλ ςεπδεπίγξαθσλ 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

    
    (2) Οη εθζηξαηείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 

απμάλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ 
παξέρνληαη παξάλνκα ζην θνηλφ εμ απνζηάζεσο κέζσ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ θνηλνχ ινγφηππνπ, ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 
Φαξκάθσλ.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 129(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί Αλλοδαπών και Μεηαναζηεύζευρ (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη 
ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 129(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΔΧ ΝΟΜΟ 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο -  

   

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 343, 
23.12.2011, 
 ζ. 1. 

 (α) ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2011/98/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε 
εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 
εληαίαο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο κέινπο θαη ζρεηηθά κε θνηλφ 
ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζε 
θξάηνο κέινο», θαη 

  
(β) απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν- 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 157, 
15.6.2002,  
ζ. 1· 
L 115, 
29.4.2008,  
ζ. 1· 

(i) «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 
γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηαµνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 
ρσξψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 
αξηζ. 380/2008 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Απξηιίνπ 2008, θαη  

  (ii) «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο C(2002)3069 ηεο 14εο Απγνχζηνπ 2002 ζρεηηθά 
κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο 
εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία απφ ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο C(2013)6178 ηεο 30ήο 
επηεκβξίνπ 2013,   

   
    Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
  Κεθ. 105. 

 2 ηνπ 1972 
54 ηνπ 1976 
50 ηνπ 1988 

197 ηνπ 1989 
100(Η) ηνπ 1996 

43(Η) ηνπ 1997 
14(Η) ηνπ 1998 
22(Η) ηνπ 2001 

164(Η) ηνπ 2001 
88(Η) ηνπ 2002 

220(Η) ηνπ 2002 
66(Η) ηνπ 2003 

178(Η) ηνπ 2004 
8(Η) ηνπ 2007 

184(Η) ηνπ 2007 
29(Η) ηνπ 2009 

143(Η) ηνπ 2009 
153(I) ηνπ 2011 

41(I) ηνπ 2012 
100(I) ηνπ 2012 
117(I) ηνπ 2012 

32(I) ηνπ 2013 
49(Η) ηνπ 2013 

      88(Η) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αιινδαπψλ θαη Μεηαλαζηεχζεσο (Σξνπνπνηεηηθφο) 

(Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Αιινδαπψλ θαη Μεηαλαζηεχζεσο Νφκν 
(πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο»). 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ κε 
ηελ πξνζζήθε 
ησλ λέσλ άξζξσλ 
18ΤΓ κέρξη 18ΦΕ.  

 
 
2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 18ΤΒ απηνχ, ησλ 

αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ: 

 

 
«Πεδίν εθαξκνγήο 
ησλ άξζξσλ 18ΤΓ 
κέρξη 18ΦΣ. 

18ΤΓ.-(1) Σα άξζξα 18ΤΓ κέρξη 18ΦΣ εθαξκφδνληαη - 
 

   (α)  ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δεηνχλ ηελ άδεηα λα δηακέλνπλ, 
κε ζθνπφ ηελ εξγαζία ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο· θαη 

   
(β)  ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηηο 

ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο, γηα 
άιινπο ζθνπνχο πιελ ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ ή 
ελσζηαθφ δίθαην, νη νπνίνη ιακβάλνπλ άδεηα εξγαζίαο θαη θαηέρνπλ 
άδεηα δηακνλήο ζχκθσλα κε ηνλ Kαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002· 
θαη 

   
(γ)  ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηηο 

ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο, κε 
ζθνπφ ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ ή ελσζηαθφ δίθαην. 

  
     (2) Σα άξζξα 18ΤΓ κέρξη 18ΦΣ δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 
ρσξψλ - 

  
 

7(I) ηνπ 2007 
181(I) ηνπ 2011 

8(I) ηνπ 2013 
67(Η) ηνπ 2013. 

 (α)  νη νπνίνη είλαη κέιε νηθνγέλεηαο πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πνπ άζθεζαλ ή αζθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 
εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηνπ 
Γηθαηψκαηνο ησλ Πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ Μειψλ ησλ 
Οηθνγελεηψλ ηνπο λα Κπθινθνξνχλ θαη λα Γηακέλνπλ Διεχζεξα ζηε 
Γεκνθξαηία Νφκνπο ηνπ 2007 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2013, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· ή 

   (β)  νη νπνίνη, καδί κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη αλεμαξηήησο ηεο 
εζληθφηεηάο ηνπο, απνιαχνπλ δηθαησκάησλ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 
ηζνδχλακσλ κε εθείλα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
δπλάκεη ζπκθσληψλ είηε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 
θξαηψλ κειψλ είηε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ 
ρσξψλ· ή 

   (γ)  νη νπνίνη είλαη απνζπαζκέλνη, γηα φζν θαηξφ δηαξθεί ε απφζπαζή 
ηνπο:  

  
 
 
 
 

 
 

137(Η) ηνπ 2002. 

  Ννείηαη φηη ηα άξζξα 18ΤΓ κέρξη 18ΦΣ δελ επεξεάδνπλ ην 
δηθαίσκα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη 
λφκηκα ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο 
πεξηνρέο θαη απνζπψληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο, λα απνιαχνπλ 
ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζήο ηνπο, φζνλ αθνξά εθείλνπο 
ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο πνπ δελ δηέπνληαη 
απφ ηνλ πεξί ηεο Απφζπαζεο Δξγαδνκέλσλ ζην Πιαίζην 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2002, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

. 
ή  

   (δ)  νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα εηζδνρή ή έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο σο 
ελδνεπηρεηξεζηαθά απνζπαζκέλνη   εξγαδφκελνη∙ ή 

   (ε)  νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα εηζδνρή ή έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο σο 
επνρηθνί εξγαδφκελνη ή σο εζσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί (au-pair)· ή 

   
(ζη)  νη νπνίνη επηηξέπεηαη λα δηακέλνπλ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο γηα ιφγνπο πξνζσξηλήο 
πξνζηαζίαο ή νη νπνίνη δήηεζαλ ηελ άδεηα λα παξακείλνπλ ζε απηέο 
γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη αλακέλνπλ απφθαζε ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 
ηνπο· ή 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2013_1_008.pdf
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6(Η) ηνπ 2000 
6(Η) ηνπ 2002 

53(I) ηνπ 2003 
67(I) ηνπ 2003 

9(I) ηνπ 2004 
241(I) ηνπ 2004 
154(I) ηνπ 2005 
112(I) ηνπ 2007 
122(I) ηνπ 2009 

       9(I) ηνπ 2013     
58(Η) ηνπ 2014     
59(Η) ηνπ 2014. 

  
(δ)  νη νπνίνη απνιαχνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 

Πξνζθχγσλ Νφκνπο ηνπ 2000 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ή έρνπλ ππνβάιεη 
αίηεζε γηα δηεζλή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηνπο ελ ιφγσ Νφκνπο, 
ρσξίο λα έρεη ιεθζεί αθφκε ηειηθή απφθαζε επί ηεο αίηεζήο ηνπο· ή 

   (ε)  νη νπνίνη απνιαχνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ 
δίθαην, ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ή ηελ πξαθηηθή ηεο Γεκνθξαηίαο ή 
έρνπλ δεηήζεη δηεζλή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην, ηηο 
δηεζλείο ππνρξεψζεηο ή ηελ πξαθηηθή ηεο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο λα έρεη 
ιεθζεί ηειηθή απφθαζε επί ηεο αίηεζήο ηνπο· ή 

   (ζ)  νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 18Ε 
κέρξη 18ΚΖ· ή 

   (η) ησλ νπνίσλ ε απνκάθξπλζε έρεη αλαζηαιεί γηα πξαγκαηηθνχο ή 
λνκηθνχο ιφγνπο· ή 

   (ηα)  νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα εηζδνρή ή έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο σο 
απηναπαζρνινχκελνη εξγαδφκελνη· ή 

   (ηβ)  νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα εηζδνρή ή έρνπλ γίλεη δεθηνί σο 
λαπηηθνί πξνο απαζρφιεζε ή εξγαζία ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε 
πινίν λενινγεκέλν ζε θξάηνο κέινο ή πνπ θέξεη ηε ζεκαία θξάηνπο 
κέινπο. 

       (3) Σα άξζξα 18ΤΔ κέρξη 18ΦΒ δελ εθαξκφδνληαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ 
ρσξψλ -  

   (α) ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα λα εξγάδνληαη ζηηο ειεγρφκελεο 
απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
φρη αλψηεξν ησλ έμη (6) κελψλ· ή 

   (β) νη νπνίνη έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ· ή 

   (γ) ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη βάζεη ζεψξεζεο. 

       (4) Σα άξζξα 18ΤΓ κέρξη 18ΦΣ δελ επεξεάδνπλ ηπρφλ πεξηνξηζκφ ηεο 
εηζδνρήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δξκελεία γηα ηνπο 
ζθνπνχο ησλ 
άξζξσλ 18ΤΓ 
κέρξη 18ΦΣ. 

18ΤΓ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 18ΤΓ κέρξη 18ΦΕ, εθηφο  εάλ  απφ ην 
θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα 

_
 

  «εληαία άδεηα» ζεκαίλεη άδεηα δηακνλήο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή θαη 
ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο λα δηακέλεη λφκηκα ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο κε ζθνπφ ηελ 
εξγαζία· 

 
 «εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί, 

βάζεη εληαίαο αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη, απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ή απφ ηνλ 
εξγνδφηε ηνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 18ΤΔ, κε ζθνπφ λα 
ρνξεγεζεί ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο, ζε απφθαζε 
ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε γηα ηελ εληαία άδεηα· 

 
 «εξγαδφκελνο ηξίηεο ρψξαο» ζεκαίλεη θάζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη 

γίλεη δεθηφο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο 
θαη ν νπνίνο δηακέλεη λνκίκσο θαη ηνπ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα εξγαζίαο, ζηα 
πιαίζηα ακεηβφκελεο ζρέζεο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην ή πξαθηηθή· 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2003_1_53.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2003_1_67.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_1_9.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_1_241.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_1_154.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2007_1_112.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2009_1_122.pdf
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  «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 
Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηαµνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο 
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 380/2008 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Απξηιίνπ 2008· 

 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L. 166, 
30.4.2004,  
ζ. 1· L. 346,  
20.12.2013,  
ζ. 27. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 883/2004» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ην ζπληνληζκφ 
ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ 
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ∙ 1372/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 
2013· 

  «ππήθννο ηξίηεο ρψξαο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 20, παξάγξαθνο 1, ηεο 
πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Δληαία  
δηαδηθαζία 
ππνβνιήο αίηεζεο. 

18ΤΔ.-(1) Κάζε αίηεζε γηα έθδνζε, ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε εληαίαο άδεηαο 
ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο 
- 

   (α) απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, αλ απηφο βξίζθεηαη ήδε λφκηκα ζηε 
Γεκνθξαηία, ή 

   
(β) απφ ηνλ εξγνδφηε, αλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ βξίζθεηαη ήδε 

λφκηκα ζηε Γεκνθξαηία, 

  

Παξάξηεκα XIII. 
ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε εθαξκνζηένπ ηέινπο θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην Παξάξηεκα 
XIII. 

  
     (2) Ο Γηεπζπληήο εμεηάδεη ηελ αίηεζε, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην 
εδάθην (1), θαη εθδίδεη, ηξνπνπνηεί ή αλαλεψλεη εληαία άδεηα, εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 18ΤΣ. Ζ απφθαζε 
πνπ αθνξά ηελ έθδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο εληαίαο άδεηαο 
ιακβάλεη ηε κνξθή εληαίαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ ζπλδπάδεη άδεηα δηακνλήο 
θαη άδεηα εξγαζίαο. 

       (3) Ζ εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο δελ ζίγεη ηε δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο ζεψξεζεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα απαηηείηαη γηα ηελ πξψηε είζνδν. 

 Πξνυπνζέζεηο  
γηα έθδνζε, 
ηξνπνπνίεζε ή 
αλαλέσζε εληαίαο 
άδεηαο. 

18ΤΣ. Γηα ηελ έθδνζε, ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε εληαίαο άδεηαο πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

   (α) Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είλαη θάηνρνο έγθπξνπ δηαβαηεξίνπ ή άιινπ 
ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, ηζρχνο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο∙ 

   (β) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είλαη θάηνρνο έγθπξεο άδεηαο δηακνλήο ζηε 
Γεκνθξαηία, εάλ ππνβάιιεη αίηεζε απηνπξνζψπσο, κε δηεχζπλζε 
δηακνλήο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο 
πεξηνρέο∙ 

   (γ) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαη ν εξγνδφηεο έρνπλ ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο 
ζχκβαζε απαζρφιεζεο, ε νπνία είλαη δεφλησο επηθπξσκέλε απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ή ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είλαη 
θάηνρνο βεβαίσζεο πξφζιεςεο εθδηδφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε ή 
πηζηνπνηεηηθνχ απαζρφιεζεο εθδηδφκελνπ απφ ηνλ εξγνδφηε∙ γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε αξκφδηα αξρή γηα 
επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο είλαη ην Σκήκα Δξγαζίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνηίζεηαη λα απαζρνιεζεί 
σο αζιεηήο ή πξνπνλεηήο, ε ζρεηηθή θππξηαθή αζιεηηθή νκνζπνλδία· 
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(δ) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαηέρεη ηα πξνζφληα γηα άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο ζε ζρέζε κε  ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε∙ 

   
(ε) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δηαζέηεη θαηάιπκα ην νπνίν ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ, πιεξνί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο θαη γεληθά δηαζθαιίδεη αμηνπξεπή δηαβίσζε, ή ηνπ παξέρεηαη 
ηέηνην θαηάιπκα απφ ηνλ εξγνδφηε∙ 

   (ζη)  ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη - 

    (i) απφ ηνλ εξγνδφηε, ν εξγνδφηεο πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα απαζρφιεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

(ii) απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ν εξγνδφηεο πιεξνί ηα 
θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απαζρφιεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο· 

   
(δ) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δηαζέηεη αζθάιηζε αζζελείαο πνπ θαιχπηεη 

ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη ζπλήζσο απφ ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηνπο Κχπξηνπο πνιίηεο∙ 

  
 (ε) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ ζπληζηά απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή 

δεκφζηα αζθάιεηα∙ 

   (ζ) ε δηακνλή ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ 
Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο δελ έρεη εμαζθαιηζηεί κε 
δφιν ή ςεπδείο παξαζηάζεηο∙ 

   (η) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ ζπληζηά απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18ΚΒ∙ 

   (ηα) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαη ν εξγνδφηεο έρνπλ δηεπζεηεκέλεο ηηο 
ηπρφλ ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ θαη ην Σκήκα Φνξνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, ζε ζρέζε κε θφξνπο θαη εηζθνξέο

.
 

   (ηβ) ν ππνβάιισλ ηελ αίηεζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 
18ΤΔ, θαηαζέηεη ζην Γηεπζπληή ρξεκαηηθή ή ηξαπεδηθή εγγχεζε γηα 
θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ απνκάθξπλζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο∙ ν 
Γηεπζπληήο - 

    
(i) απνθαζίδεη αλ ε εγγχεζε είλαη ρξεκαηηθή ή ηξαπεδηθή, 

θαζψο θαη ην χςνο απηήο, θαη 

(ii) επηζηξέθεη ηελ εγγχεζε, φηαλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 
αλαρσξήζεη κφληκα απφ ηε Γεκνθξαηία ρσξίο λα έρεη 
επηβαξπλζεί κε ηα έμνδα ε Γεκνθξαηία ή φηαλ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο έρεη θαηαβιεζεί λέα 
εγγχεζε, ηεο νπνία ην είδνο θαη ην χςνο απνθαζίδεηαη 
απφ ην Γηεπζπληή: 

   
 Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη επηβαξπλζεί ε Γεκνθξαηία 

γηα ηα πξναλαθεξφκελα έμνδα, ν Γηεπζπληήο επηζηξέθεη ην 
ππφινηπν ηεο εγγχεζεο πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. 

 
Έθδνζε απφθαζεο. 18ΤΕ.-(1) Ο Γηεπζπληήο εθδίδεη απφθαζε γηα ην ζχλνιν ηεο αίηεζεο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ πάξνδν 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

   

       (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Γηεπζπληήο δχλαηαη, 
κε πξνπαξαζθεπαζηηθή απφθαζή ηνπ, λα παξαηείλεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην 
εδάθην (1) πξνζεζκία, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 
ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 
ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή απφθαζε. 

   

       (3) Ο Γηεπζπληήο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ γξαπηψο ζηνλ αηηεηή, κέζσ 
ηειενκνηφηππνπ ή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ή επίδνζεο δηά ρεηξφο. 
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       (4) Δάλ νη πιεξνθνξίεο ή ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξνο 
ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο είλαη αλεπαξθή θαηά ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 18ΤΣ, ν Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή γξαπηψο 
γηα ηηο απαηηνχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα θαη ζέηεη 
εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Οη πξνζεζκίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) αλαζηέιινληαη, κέρξηο φηνπ ν 
Γηεπζπληήο ιάβεη ηηο απαηηνχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δάλ νη 
πιεξνθνξίεο ή ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη επηπξνζζέησο δελ 
πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα 
απνξξίςεη ηελ αίηεζε. 

   

 Δληαία άδεηα. 
 
 

18ΤΖ.-(1) Ο Γηεπζπληήο εθδίδεη ηελ εληαία άδεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εληαίν 
ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002 θαη 
αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ άδεηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην 
ζηνηρείν α), ζεκείν 7.5-9, ηνπ Παξαξηήκαηφο ηνπ. 

   

  
 
 
 
 

     (2) Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ 
ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, φπσο ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εξγνδφηε, ν 
ηφπνο εξγαζίαο, ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ην σξάξην θαη ε ακνηβή, είηε 
πεξηιακβάλνληαη ζε έληππε κνξθή ζηελ εληαία άδεηα είηε απνζεθεχνληαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1030/2002 θαη ζην ζηνηρείν α), ζεκείν 16, ηνπ Παξαξηήκαηφο ηνπ. 

   

  
 

     (3) Όηαλ εθδίδεηαη εληαία άδεηα, δελ εθδίδεηαη νχηε απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 
πξφζζεηε άδεηα σο απφδεημε ηεο άδεηαο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

   

 Άδεηεο δηακνλήο  
πνπ εθδίδνληαη  
γηα άιινπο  
ζθνπνχο πιελ  
ηεο εξγαζίαο. 

18ΤΘ.-(1) ε άδεηεο δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 1030/2002, ν Γηεπζπληήο αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
άδεηα εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο άδεηαο δηακνλήο. 

       (2) Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ ππεθφνπ 
ηξίηεο ρψξαο, φπσο ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εξγνδφηε, ν ηφπνο 
εξγαζίαο, ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ην σξάξην θαη ε ακνηβή, είηε πεξηιακβάλνληαη 
ζε έληππε κνξθή ζηηο πξνβιεπφκελεο ζην εδάθην (1) άδεηεο δηακνλήο είηε 
απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 4 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002 θαη ζην ζηνηρείν α), ζεκείν 16, ηνπ 
Παξαξηήκαηφο ηνπ. 

   

       (3) Όηαλ εθδίδεηαη άδεηα δηακνλήο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1030/2002, δελ εθδίδνληαη νχηε απαηηνχληαη πξφζζεηεο άδεηεο σο απφδεημε 
ηεο άδεηαο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

   

 Γηαδηθαζηηθέο 
εγγπήζεηο. 
 

18Φ.-(1) ε πεξίπησζε απφξξηςεο αίηεζεο γηα έθδνζε, ηξνπνπνίεζε ή 
αλαλέσζε εληαίαο άδεηαο, ή ζε πεξίπησζε απφθαζεο αλάθιεζεο εληαίαο 
άδεηαο,  βάζεη  ησλ  θξηηεξίσλ  πνπ  θαζνξίδεη  ν παξψλ Νφκνο ή ην ελσζηαθφ 
δίθαην, ε ζρεηηθή απφθαζε, φπσο θνηλνπνηείηαη  ζην  ελδηαθεξφκελν  
πξφζσπν -  

   
(α) αηηηνινγείηαη δεφλησο, παξαζέηνληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο θαη 

λνκηθνχο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη· 

    

   (β) αλαθέξεη φηη ε απφθαζε ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο, 
εληφο εβδνκήληα πέληε (75) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζήο ηεο. 

   

  
 

     (2) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ζεσξήζεη αίηεζε σο απαξάδεθηε ιφγσ ηνπ 
φγθνπ εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έξρνληαη λα εξγαζζνχλ θαη, κε 
απηή ηε βάζε, δχλαηαη λα ηελ απνξξίςεη. 

   



837 

 
 

 
Πξφζβαζε ζηελ 
πιεξνθφξεζε. 
 

 
18ΦΑ. Ο Γηεπζπληήο παξέρεη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη ζηνπο 
κειινληηθνχο εξγνδφηεο ηνπο επαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ππνβνιή πιήξνπο αίηεζεο. 

   

 Γηθαηψκαηα βάζεη 
ηεο εληαίαο άδεηαο. 

18ΦΒ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο εληαίαο άδεηαο, ν θάηνρφο ηεο 
δηθαηνχηαη –  

   (α)  λα εηζέξρεηαη θαη δηακέλεη ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο, εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο 
εηζφδνπ ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην· 

   
(β)  ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο, εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ην 
θππξηαθφ δίθαην· 

   
(γ)  λα αζθεί ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηεο 

εληαίαο άδεηαο θαη ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην· 

   
(δ)  ελεκέξσζεο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνιαχεη βάζεη ηεο 

εληαίαο άδεηαο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν θαη ην ινηπφ θππξηαθφ 
δίθαην. 

 
Γηθαίσκα ίζεο 
κεηαρείξηζεο. 
 

18ΦΓ.-(1)  Με ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ εδαθίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη 
εξγαδφκελνη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (β) ή ζηελ 
παξάγξαθν (γ), ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 18ΤΓ, απνιαχνπλ ίζεο 
κεηαρείξηζεο κε ηνπο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο, φζνλ αθνξά - 

   
(α)  ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο θαη ηεο 

απφιπζεο, θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο· 

   
(β)  ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηεο εγγξαθήο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ζε νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε 
επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ 
πνπ παξέρνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο, ρσξίο επεξεαζκφ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ πεξί ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηεο 
δεκφζηαο αζθάιεηαο· 

   
(γ)  ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε· 

   
(δ)  ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε -  

 
      31(Η) ηνπ 2008. 

 
 

       68(Η) ηνπ 1996  
       48(Η) ηνπ 1998  
     111(Η) ηνπ 2000  
     219(Η) ηνπ 2002  
       38(Η) ηνπ 2003  
         1(Η) ηνπ 2004  
       26(Η) ηνπ 2006  
       87(Η) ηνπ 2009  
     107(Η) ηνπ 2011  
       28(Η) ηνπ 2012.  

  
(i) ηνλ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 

Νφκν ηνπ 2008, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαη 

(ii) ηνπο πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ Αλψηεξεο θαη 
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ 
Νφκνπο ηνπ 1996 κέρξη 2012, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη

.
 

   (ε)  ηνπο θιάδνπο θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπσο νξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004·  

 
 

 
 

118(I) ηνπ 2002 
230(I) ηνπ 2002 
162(I) ηνπ 2003 
195(I) ηνπ 2004 

92(I) ηνπ 2005 
113(I) ηνπ 2006 

 

 (ζη) ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
εξγαδφκελνο ζεσξείηαη φηη είλαη λφκηκνο θάηνηθνο ζηε Γεκνθξαηία 
γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Φνξνινγίαο ηνπ 
Δηζνδήκαηνο Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
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80(I) ηνπ 2007 

138(I) ηνπ 2007 
32(I) ηνπ 2009 
45(I) ηνπ 2009 
74(I) ηνπ 2009 

110(I) ηνπ 2009 
41(I) ηνπ 2010 

133(I) ηνπ 2010 
116(I) ηνπ 2011 
197(I) ηνπ 2011 
102(I) ηνπ 2012 
188(I) ηνπ 2012 

19(I) ηνπ 2013 
26(I) ηνπ 2013 
27(I) ηνπ 2013 
17(Η) ηνπ 2014 

115(Η) ηνπ 2014. 

 
 
 
 
 

  (δ)  ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ απφθηεζε αγαζψλ 
θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο 
ειεπζεξίαο ηνπ ζπκβάιιεζζαη ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ θαη ην 
θππξηαθφ δίθαην· 

 
(ε)  ηηο ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα γξαθεία 

εχξεζεο εξγαζίαο. 

  
     (2) Ζ παξαγξάθνο (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) - 

   
(α)  εθαξκφδεηαη κφλν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη 
νπνίνη εξγάδνληαλ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο ζην παξειζφλ θαη είλαη εγεγξακκέλνη σο 
άλεξγνη· θαη 

  
(β)  δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη έρνπλ 

εηζέιζεη ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο 
πεξηνρέο, γηα ζθνπνχο θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 18ΛΘ 
κέρξη 18ΝΣ. 

 
     (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), νη 
εξγαδφκελνη ηξίησλ ρσξψλ -  

   

 
 
 
 

 

 (α) απνθιείνληαη απφ επηδφκαηα θαη δάλεηα ζπνπδψλ θαη δηαβίσζεο 
θαη απφ άιια επηδφκαηα θαη δάλεηα· θαη 

 
(β) δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
πνπ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε, ππφ 
ηηο πξνυπφζεζεηο πνπ θαζνξίδεη ην θππξηαθφ δίθαην, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρήο ησλ 
απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη ηεο δένπζαο γλψζεο ηεο γιψζζαο 
θαη ηεο πιεξσκήο ησλ εθαξκνζηέσλ δηδάθηξσλ. 

 
     (4) Ζ παξάγξαθνο (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) εθαξκφδεηαη κφλν ζηνπο 
εξγαδφκελνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ 
Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο ή νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο γηα ειάρηζην 
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλνη σο άλεξγνη. 

 
     (5) Ζ παξάγξαθνο (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) δελ εθαξκφδεηαη, φζνλ αθνξά ηηο 
νηθνγελεηαθέο παξνρέο, ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο γηα πεξίνδν πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 
γίλεη δεθηνί κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο ή ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζηνπο 
νπνίνπο επηηξέπεηαη λα εξγαζηνχλ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο βάζεη ζεψξεζεο. 
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      (6) Ζ παξάγξαθνο (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1) εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο 
φπνπ ν θαηαρσξηζκέλνο ή ν ζπλήζεο ηφπνο δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ηξίηεο ρψξαο, γηα ηα νπνία ν ηειεπηαίνο αηηείηαη 
θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ, βξίζθεηαη εληφο ησλ ειεγρφκελσλ απφ ηελ 
Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρψλ.  

  
     (7) Ζ παξάγξαθνο (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) εθαξκφδεηαη κφλν ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη ηεινχλ ππφ θαζεζηψο απαζρφιεζεο. 

  
     (8)  Αλεμάξηεηα απφ ηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1), νη εξγαδφκελνη 
ηξίησλ ρσξψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα αγνξάο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, γηα ζθνπνχο 
ζηέγαζεο. 

  
     (9) Σν δηθαίσκα ίζεο κεηαρείξηζεο, φπσο νξίδεηαη ζην εδάθην (1), δελ ζίγεη 
ηελ εμνπζία ηνπ Γηεπζπληή λα αλαθαιεί ή λα αξλείηαη λα αλαλεψζεη ηελ εληαία 
άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 18ΤΔ ή ηελ άδεηα δηακνλήο πνπ 
εθδίδεηαη γηα άιινπο ζθνπνχο πιελ ηεο εξγαζίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα 
εξγαζίαο πνπ εθδίδεηαη απφ απηφλ. 

  
     (10) Οη εξγαδφκελνη ηξίησλ ρσξψλ πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ηξίηε ρψξα ή νη 
επηδψληεο ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ πνπ δηακέλνπλ ζε ηξίηε ρψξα θαη πνπ 
έιθνπλ δηθαηψκαηα απφ απηνχο ιακβάλνπλ ηηο λφκηκεο ζπληάμεηο γήξαηνο, 
αλαπεξίαο θαη επηδψλησλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο 
απαζρφιεζεο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε 
ηεο Γεκνθαηίαο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004, ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη κε 
ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο φπσο νη Κχπξηνη πνιίηεο φηαλ κεηαβαίλνπλ ζε ηξίηε 
ρψξα. 

 
Δπλντθφηεξεο 
δηαηάμεηο. 

18ΦΓ. Σα άξζξα 18ΤΓ κέρξη 18ΦΣ δελ ζίγνπλ επλντθφηεξεο δηαηάμεηο – 

   (α)  ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ 
ζπκθσληψλ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, αθελφο, θαη κηαο ή 
πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ ρσξψλ, αθεηέξνπ· 

   
(β)  δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθελφο, θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ 
ρσξψλ, αθεηέξνπ. 

   

 Δλεκέξσζε  
ηνπ θνηλνχ. 

 

18ΦΔ. Ο Γηεπζπληήο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ηαθηηθά ελεκεξσκέλε 
δέζκε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ 
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζνχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 

   

 Τπνρξεψζεηο ηνπ 
Γηεπζπληή έλαληη ηεο 
Δπηηξνπήο. 

18ΦΣ. Ο Γηεπζπληήο, σο αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο, εθπιεξψλεη ηελ 
ππνρξέσζε ηελ νπνία επηβάιιεη ζηε Γεκνθξαηία, σο θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Άξζξν 15, παξάγξαθνο 2, ηεο πξάμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2011/98/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε 
εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 
ρσξψλ εληαίαο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο κέινπο 
θαη ζρεηηθά κε θνηλφ ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηξίηεο 
ρψξεο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζε θξάηνο κέινο». 

   

 Άδεηεο δηακνλήο. 
 

18ΦΕ.-(1) Ο Γηεπζπληήο είλαη ε αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ 
έθδνζε αδεηψλ δηακνλήο.  

       (2) Ο Γηεπζπληήο εθδίδεη ηηο άδεηεο δηακνλήο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 1030/2002. 

  
     (3) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ιακβάλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά 
ζηνηρεία ησλ αηηεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 
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     (4) Ζ ιήςε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ γίλεηαη απφ ππαιιήινπο 
δεφλησο εθπαηδεπκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ην Γηεπζπληή. 

  
     (5) Σα ιεθζέληα δαθηπιηθά απνηππψκαηα δελ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ηελ έθδνζε 
άδεηαο δηακνλήο, θαη ηνλ έιεγρφ ηεο γηα ζθνπνχο ηαπηνπνίεζεο πξνζψπνπ 
απφ θππξηαθέο αξρέο ή άιιεο αιινδαπέο αξρέο δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλεο 
απφ ην Γηεπζπληή, θαη δηαγξάθνληαη απφ ην ζρεηηθφ κεηξψν αιινδαπψλ 
εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ ψξα έθδνζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο. 

  
     (6) Οπνηνδήπνηε αξκφδην πξφζσπν, κε πξφζεζε, παξαιείπεη λα πξνβεί 
ζηε δηαγξαθή δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην 
(5), είλαη έλνρν πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, 
ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε 
πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (€3.000) ή θαη ζηηο δχν 
ηηο πνηλέο ηεο θπιάθηζεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ. 

  
  (7)(α)  Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη ζε εκεξνκελία πνπ 

νξίδεηαη ζε γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ  πκβνπιίνπ, ε 
νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο.  

 
       (β)  Ζ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (α) γλσζηνπνίεζε  δχλαηαη 

λα  πξνβιέπεη γηα ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, αλαθνξηθά κε 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αδεηψλ δηακνλήο.». 

   

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ΥIII. 

3. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην Παξάξηεκα XII απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ παξαξηήκαηνο: 

 «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIII 
 

[Άξζξν 18ΤΔ(1)] 

 
 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ 
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΤΠΖΚΟΟΤ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΣΔΛΟ 
€ … ζεληο 

(α) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

€200,00 

(β) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία ή ε αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία 

€130,00 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ 
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΓΔΝ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΤΠΖΚΟΟΤ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΣΔΛΟ 
€ … ζεληο 

(α) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο  δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

€160,00 

(β) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία 

€110,00 

ΜΗΘΧΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΔΛΟ 
€ … ζεληο 

(α) Γεληθή απαζρφιεζε, πιελ ηεο νηθηαθήο απαζρφιεζεο: 

  (i) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

€130,00 

  (ii) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη  
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία 

€80,00 
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(β) Μηζζσηή απαζρφιεζε σο νηθηαθή εξγαδφκελνο απφ  
 νηθνγέλεηα κε παηδηά θάησ ησλ δψδεθα (12) εηψλ: 

  (i) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

€100,00 

  (ii) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία κέρξη 
ηέζζεξα (4) έηε 

€80,00 

  (iii) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία απφ 
ηέζζεξα (4) έσο έμη (6) έηε 

€100,00 

  (iv) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία άλσ ησλ 
έμη (6) εηψλ 

€150,00 

(γ) Μηζζσηή απαζρφιεζε σο νηθηαθή εξγαδφκελε απφ  
 πξφζσπα βάζεη εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ: 

  (i) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

€300,00 

  (ii) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία κέρξη 
ηέζζεξα (4) έηε 

€90,00 

  (iii) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία άλσ ησλ 
ηεζζάξσλ (4) εηψλ 

€150,00 

(δ) Οηθηαθή απαζρφιεζε ζε/γηα ππεξήιηθν άηνκν άλσ ησλ ησλ εβδνκήληα 
πέληε (75) εηψλ, ή ζε αλάπεξν άηνκν ζε ηξνρνθάζηζκα ή άηνκν 
θαζεισκέλν ζην θξεβάηη ή άηνκν πνπ πάζρεη απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ 
απνθαζίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην: 

 

  (i) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

€80,00 

  (ii) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία 

€30,00 

ΜΗΘΧΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΤΑΛΧΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ 

ΣΔΛΟ 
€ … ζεληο 

Οηθηαθή απαζρφιεζε ζε ιήπηε δεκνζίνπ βνεζήκαηνο:  

(α) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαη άδεηαο 
πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία 

 
 

€0,00 

(β) Τπνβνιή αίηεζεο, εμέηαζε θαη έθδνζε άδεηαο πξνζσξηλήο 
δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο φηαλ ν ππήθννο βξίζθεηαη ήδε ζηε 
Γεκνθξαηία, ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ζηε Γεκνθξαηία 

 
 
 

€0,00 
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Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

4.-(1) Οπνηαδήπνηε άδεηα εηζφδνπ, άδεηα δηακνλήο ή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδφζεθε θαη 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ιήθζεθε δπλάκεη ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ή/θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ 
θαλνληζκψλ, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε ηζρχ έσο φηνπ αλαθιεζεί ή ιήμεη. 

   

      (2)(α)  Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο ππέβαιε αίηεζε γηα απφθηεζε άδεηαο δηακνλήο ή γηα 
αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο δπλάκεη ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ή/θαη ησλ δπλάκεη απηνχ 
εθδηδφκελσλ θαλνληζκψλ, ε εμέηαζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, νθείιεη, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή 
αίηεζε ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή, θαηαβάιινληαο ζπκπιεξσκαηηθφ 
ηέινο χςνπο δέθα επξψ (€10), γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ζηνλ ηχπν 
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή. 

  

         (β)  ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξάγξαθν (α), ε ζρεηηθή εθθξεκνχζα 
αίηεζε απνξξίπηεηαη, κε απφθαζε ηελ νπνία εθδίδεη ν Γηεπζπληήο ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 18ΤΕ θαη 18Φ. 

  

    (3)(α)  Ζ ηζρχο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) αξρίδεη ζε εκεξνκελία πνπ  νξίδεηαη ζε γλσζηνπνίεζε 
ηνπ Τπνπξγηθνχ  πκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 
       (β)   Ζ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (α) γλσζηνπνίεζε  δχλαηαη λα  πξνβιέπεη γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, αλαθνξηθά κε 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αδεηψλ δηακνλήο. 



843 
Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 130(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ Μεηαθοπάρ ηος Πποζυπικού ηηρ Απσήρ Κπαηικών Δκθέζευν ζηη Γημόζια Τπηπεζία  Νόμορ ηος 
2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 
ηος ςνηάγμαηορ. 

 
Αξηζκφο 130(Η) ηνπ 2014 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΥΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΚΘΔΔΧΝ 

ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 

                                   Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο.   

 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Μεηαθνξάο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο 

Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνο ηνπ 2014.    
 

Δξκελεία. 
 

93 ηνπ 1968 
28 ηνπ 1973 

10(Η) ηνπ 1995 
36(Η) ηνπ 1995 

136(Η) ηνπ 2002 
93(Η) ηνπ 2003 
75(Η) ηνπ 2004 

164(Η) ηνπ 2004 
125(Η) ηνπ 2005 
163(Η) ηνπ 2007 

140(Η) ηνπ 2009. 
 
 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27 (Η) ηνπ 1994 
83 (Η) ηνπ 1995 
60 (Η) ηνπ 1996 

109 (Η) ηνπ 1996 
69 (Η) ηνπ 2000 

156 (Η) ηνπ 2000 
4 (Η) ηνπ 2001 

94 (Η) ηνπ 2003 
128 (Η) ηνπ 2003 
183 (Η) ηνπ 2003 

31 (Η) ηνπ 2004 
218 (Η) ηνπ 2004 

68 (Η) ηνπ 2005 
79 (Η) ηνπ 2005 

105 (Η) ηνπ 2005 
96 (Η) ηνπ 2006 

107 (Η) ηνπ 2008 
137 (Η) ηνπ 2009 
194 (Η) ηνπ 2011 

78 (Η) ηνπ 2013 
7(Η) ηνπ 2014 

21(Η) ηνπ 2014.   
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα ΗΗΗ: 
29.03.1991 
18.10.1991 
08.04.1991 
19.12.1994 
25.02.2000 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

 
«Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί  δπλάκεη ησλ πεξί Αξρήο 
Κξαηηθψλ  Δθζέζεσλ  Νφκσλ ηνπ 1968 έσο 2009· 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Γεληθφ Λνγηζηήξην» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο· 
 
«δεκφζηα ππεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ζέζε πξναγσγήο» ζεκαίλεη ζέζε ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην ηζρχνλ απφ ηελ κεηαθνξά ηεο ζέζεο, 
ζρέδην ππεξεζίαο∙ 

«Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 3 ησλ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο (Γεληθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1991 έσο 2012∙ 
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16.06.2000 
11.02.2002 
31.12.2003 
10.02.2006 
17.07.2009 
24.03.2011 
  15.6.2012. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ, ν νπνίνο ακέζσο πξν ηεο 
εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαηείρε ζέζε ζηελ Αξρή Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ 
είηε κφληκα, είηε πξνζσξηλά, είηε κε αλαπιήξσζε· 

«Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
 

Μεηαθνξά 
πξνζσπηθνχ 
Αξρήο ζηε 
δεκφζηα 
ππεξεζία. 
112(Η) ηνπ 2014. 
 
 
Παξάξηεκα Η 
Παξάξηεκα ΗΗ 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. (1) Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ 

ηνπ 2014, νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο κεηαθέξνληαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ.  
 
      
 
   (2) Γεθανθηψ (18) ζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαεπηά (17) κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη ζηε 
Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην θαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ, φπσο ζρεηηθά εκθαίλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, αληίζηνηρα. 
 
       
      (3)(α)  Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ δελ 

εληάζζνληαη ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή 
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ πνπ 
κεηαθέξνληαη, αιιά ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, παξακέλνπλ σο «κεκνλσκέλεο» ή δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή. 

 
           (β)   Όιεο νη ζέζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, 

θαηά ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαζίζηαληαη 
ελαιιάμηκεο θαη ην πξνζσπηθφ  δχλαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε άιια ππνπξγεία ή ηκήκαηα ή 
ππεξεζίεο αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  

 
   (4) Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε δηπιφ 
ζηαπξφ (++) ή πξφθεηηαη λα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή 
ηνπο απφ θαηφρνπο ησλ θαηψηεξσλ ζέζεσλ ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα 
Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

Γηθαίσκα 
ππαιιήινπ λα 
αξλεζεί ηε 
κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο 
δηεπζεηήζεηο. 

 
24 ηνπ 1967 
17 ηνπ 1968 
67 ηνπ 1972 
6 ηνπ 1973 
1 ηνπ 1975 

18 ηνπ 1977 
30 ηνπ 1979 
57 ηνπ 1979 
82 ηνπ 1979 
92 ηνπ 1979 
54 ηνπ 1980 
12 ηνπ 1983 

167 ηνπ 1987 
37 ηνπ 1988 
18 ηνπ 1990 

203 ηνπ 1990 
52(Η) ηνπ 1994 
61(Η) ηνπ 1994 
26(Η) ηνπ 2001 

111(Η) ηνπ 2001 
 

4.- 1) Κάζε ππάιιεινο ν νπνίνο δειψλεη πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ, αλέθθιεηα 

θαη εγγξάθσο, εληφο κηαο βδνκάδαο απφ ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φηη επηζπκεί 
ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή 
ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν. 
 
      (2) Ζ  ππεξεζία  ππαιιήινπ πνπ δελ πξνβαίλεη ζε δήισζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
εδαθίνπ (1), ηεξκαηίδεηαη κε βάζε ηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκνπο ηνπ 1967 έσο 
2003, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ηνπ πεξί Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2014. 
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70(Η) ηνπ 2002 
79(Η) ηνπ 2002 

159(Η) ηνπ 2002 
212(Η) ηνπ 2002 
110(Η) ηνπ 2003 

111(Η) ηνπ 2003. 
112(Η) ηνπ 2014. 

Όξνη ππεξεζίαο 
θαη δηθαηψκαηα 
ησλ ππαιιήισλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97 (Η) ηνπ 1997 
3 (Η) ηνπ 1998 

77 (Η) ηνπ 1999 
141 (Η) ηνπ 2001 

69 (Η) ηνπ 2005 
37 (Η) ηνπ 2010 
94 (Η) ηνπ 2010 
31 (Η) ηνπ 2012 

131 (Η) ηνπ 2012. 
216(Η) ηνπ 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 
Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
Μέξνο Η 

22.6.1998 
17.2.2000 
20.3.2001 
3.12.2003 
3.12.2005 

6.11.2009. 
 
 
                         

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν,  κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, απνιακβάλεη ησλ δηθαησκάησλ θαη σθειεκάησλ 
θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 
ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

      (2)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ζηε Γηνίθεζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ππεξεζίαο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, 
ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ 
Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ 
ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

 
 
 
          
           (β)  Κάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην 

Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, δηαηεξεί ηε κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ 
πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 
      (3) Ζ ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο 
απηνχ κε ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη ινηπνί φξνη δελ δχλαηαη λα 
κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζην αλάινγν Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία, ζην 
νπνίν ηνπνζεηείηαη παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: 
 
      Ννείηαη φηη, ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ   
εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη ε άδεηα 
αλάπαπζήο ηνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1998 έσο 2009, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηελ Αξρή.   
 
     
 
 
 
 
 
 
     (4) Οη δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ Νφκσλ ηνπ 1997 κέρξη 2012, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ ή 
Καλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ 
ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα 
θάζε ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ  ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνδνηεζέληνο 
ιεηηνπξγνχ ηεο Αξρήο. 
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Παπάπηημα Ι 

Τποςπγείο Eνέπγειαρ, Δμποπίος, Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού - Γιοίκηζη 
 

(Άξζξν 3) 
  
(α) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Σερληθφο Δπηζεσξεηήο (Κι. Α10(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Σερληθφ Δπηζεσξεηή 
Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α10(i)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «14.01 - 
Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ - Γηνίθεζε». Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
Παπάπηημα ΙΙ 

Γενικό Λογιζηήπιο 
 

(Άξζξν 3) 
 

(α)  Μία ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο 1
εο

 ηάμεο (Κιίκαθα Α8-Α9+1)  , κεηνλνκάδεηαη  ζε  
Λνγηζηηθφ Λεηηνπξγφ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ 1

εο
 ηάμεο (Κιίκαθα Α8 – Α9+1)  θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ 

Κεθαιαίνπ «19.02 – Γεληθφ Λνγηζηήξην».  Ζ ζέζε ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε 
πιήξσζή ηεο απφ ηνλ θάηνρν ηεο ζέζεο Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α4 θαη Α7(ii)).  
 
(β) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο (Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii)) (ζέζε πξναγσγήο) 
κεηνλνκάδεηαη  ζε  Λνγηζηηθφ Λεηηνπξγφ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii))  θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ 
θάηνρν ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 – Γεληθφ Λνγηζηήξην».  Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 

Παπάπηημα IΙΙ 
 

Σμήμα Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Πποζυπικού 
 

(Άξζξν 3) 
 

(α) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λεηηνπξγφο Δθζέζεσλ Α’ (Κι. Α11(ηη)) κεηνλνκάδεηαη ζε Λεηηνπξγφο 
Δθζέζεσλ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ Α΄ (Κι. Α11(ηη)) (ζέζε πξναγσγήο) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν 
εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.11 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ)». Ζ 
ζέζε ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηεο απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ 
Λεηηνπξγνχ Δθζέζεσλ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α8, Α10 θαη Α11).   
 
(β) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Λεηηνπξγνί Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαηΑ11),  κεηνλνκάδνληαη 
ζε Λεηηνπξγνχο Δθζέζεσλ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11)   θαη κεηαθέξνληαη  κε ηνπο θαηφρνπο 
ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.11 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γηνηθεηηθφ 
Πξνζσπηθφ)».  Οη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++).  
 
(γ)  Γχν (2) ζέζεηο  πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Γηνηθεηηθνί Λεηηνπξγνί (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11), κεηνλνκάδνληαη ζε 
Γηνηθεηηθνχο Λεηηνπξγνχο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξνληαη  κε ηνπο  θαηφρνπο 
ηνπο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.11 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γηνηθεηηθφ 
Πξνζσπηθφ)».  Οη ζέζεηο  ζεκεηψλνληαη  κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 
(δ) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο (Κι. Α8 θαη Α9 (η)), κεηνλνκάδεηαη ζε 
Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α8 θαη Α9 (η)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν 
εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.7.12 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ)». Ζ 
ζέζε ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηεο κε ηνπο θαηφρνπο ηεο ζέζεο Βνεζνχ 
Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ Aξρήο Kξαηηθψλ Eθζέζεσλ (Κι. Α2, Α5 θαη Α7 (ηη)). 
 
(ε) Πέληε (5) ζέζεηο πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii))  
κεηνλνκάδνληαη ζε Βνεζνχο Γξακκαηεηαθνχο Λεηηνπξγνχο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) θαη 
κεηαθέξνληαη  κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.12 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ)».  Οη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 
(ζη) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Απνζεθάξηνο/Γξαθέαο (Κι. Α2 θαη Α5), κεηνλνκάδεηαη ζε 
Απνζεθάξην/Γξαθέα Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α2 θαη Α5) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ 
Κεθαιαίνπ «18.07.12 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ)». Ζ ζέζε 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 
(ε) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Βνεζφο Γξαθείνπ (Κι. Α1, Α2 θαη Α5(ηη)), κεηνλνκάδεηαη ζε Βνεζφ Γξαθείνπ 
Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α1, Α2 θαη Α5 (ηη)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ 
«18.07.13 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθνχ)». Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε 
δηπιφ ζηαπξφ (++). 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                   Ν. 131(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

 
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ  

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 2014 
 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 

Πξννίκην 

 

ΜΔΡΟ Ι 

 ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν 1 πλνπηηθφο ηίηινο. 

Άξζξν 2  Δξκελεία. 

Άξζξν 3 Πεδίν εθαξκνγήο. 

 

ΜΔΡΟ ΙΙ 

  ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Κεθάλαιο 1: Γενικά σαπακηηπιζηικά και διακπίζειρ ΟΔΔ 

  

Άξζξν 4 Μνξθέο ΟΔΔ θαη ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «ΟΔΔ». 

Άξζξν 5 Απαγφξεπζε κεηαηξνπήο ΟΔΔ ζε νληφηεηα πνπ δελ είλαη ΟΔΔ. 

Άξζξν 6 Γηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ. 

Άξζξν 7 Γηθαίσκα εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ. 

Άξζξν 8 Δηζαγσγή κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νξγαλσκέλε αγνξά ή κεραληζκφ 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

Άξζξν 9 ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα. 

Άξζξν 10 Μεηαηξνπή ΟΔΔ θαη εηαηξεηψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπο. 

Άξζξν 11 Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο λνκηθήο κνξθήο ΟΔΔ. 

  

Κεθάλαιο 2: Άδεια λειηοςπγίαρ ΟΔΔ 

  

Άξζξν 12 Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ. 

Άξζξν 13 Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ. 

  

Κεθάλαιο 3: Κοινέρ διαηάξειρ για ηην οπγάνυζη και ηη λειηοςπγία ηυν ΟΔΔ 

Άξζξν 14 Αξρηθφ θεθάιαην ΟΔΔ. 

Άξζξν 15 Δπελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΔΔ. 

Άξζξν 16 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

Άξζξν 17 Απνηίκεζε.  

Άξζξν 18 Γηνίθεζε θαη δηεχζπλζε. 

Άξζξν 19 πλαιιαγέο. 
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Κεθάλαιο 4: Δξυηεπικόρ διασειπιζηήρ ΟΔΔ 

  

Άξζξν 20 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή. 

Άξζξν 21 Παξαίηεζε εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή. 

Άξζξν 22 Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή.  

  

Κεθάλαιο 5: Θεμαηοθύλακαρ ΟΔΔ 

  

Άξζξν 23 Γηνξηζκφο ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ. 

Άξζξν 24 Καζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ. 

Άξζξν 25 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζεκαηνθχιαθα. 

Άξζξν 26 Δηδηθέο ππνρξεψζεηο ζεκαηνθχιαθα. 

Άξζξν 27 Δπζχλε ζεκαηνθχιαθα. 

Άξζξν 28 Αλεμαξηεζία ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ. 

Άξζξν 29 Παξαίηεζε ζεκαηνθχιαθα. 

Άξζξν 30 Αληηθαηάζηαζε ζεκαηνθχιαθα. 

Άξζξν 31 Πέξαο ησλ θαζεθφλησλ ζεκαηνθχιαθα. 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Γιάθεζη και εξαγοπά μεπιδίυν ΟΔΔ 

Άξζξν 32 Μεξίδηα ΟΔΔ. 

Άξζξν 33 Καλφλεο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 34 Έθδνζε δσξεάλ κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 35 Δλεκέξσζε ησλ επελδπηψλ γηα ηελ θαζαξή ηηκή, ηηκή δηάζεζεο ή εμαγνξάο κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 36 Γηάζεζε ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ζηε Γεκνθξαηία κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 37 Γηάζεζε ζε ηδηψηεο θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο ζηε Γεκνθξαηία κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 38 Γηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα. 

Άξζξν 39 Δμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 40 Αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 41 Απαγφξεπζε έθδνζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

  

Κεθάλαιο 7: Διδικέρ διαηάξειρ 

 

Σκήκα 1: Ακνηβαίν θεθάιαην 

 

Άξζξν 42 Γεληθέο ξπζκίζεηο γηα ην ακνηβαίν θεθάιαην. 

Άξζξν 43 Μεηξψν κεξηδηνχρσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 44 πλδηθαηνχρνη κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 45 Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε ακνηβαίν θεθάιαην. 

Άξζξν 46 Μεηαβίβαζε κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 47 Δλέρπξν επί κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 48 Καλνληζκφο  ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 49 Γηάιπζε θαη εθθαζάξηζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 50 Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 
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Σκήκα 2: Δηαηξείεο επελδχζεσλ ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ 

  

Άξζξν 51 Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ. 

Άξζξν 52 Δθαξκνγή ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο εηαηξηθνχ δηθαίνπ. 

Άξζξν 53 Απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ. 

Άξζξν 54 Πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Άξζξν 55 Δπσλπκία, δηαθξηηηθφο ηίηινο, θεθάιαην θαη κεηνρέο. 

Άξζξν 56 Πεξηερφκελν θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ εηαηξείαο επελδχζεσλ. 

Άξζξν 57 Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ εηαηξείαο επελδχζεσλ. 

Άξζξν 58 Αιιαγή πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ. 

Άξζξν 59 Μείσζε θεθαιαίνπ εηαηξείαο επελδχζεσλ. 

Άξζξν 60 Δθθαζάξηζε εηαηξείαο επελδχζεσλ. 

Άξζξν 61 Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ. 

  

Σκήκα 3: πλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

  

Άξζξν 62 Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. 

Άξζξν 63 Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ησλ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ 

Νφκσλ. 

Άξζξν 64 Γεληθφο ζπλεηαίξνο ΟΔΔ. 

Άξζξν 65 πλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Άξζξν 66 πκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ. 

Άξζξν 67 Σξνπνπνίεζε ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ.  

Άξζξν 68 Μεηξψν κεξηδηνχρσλ, ζπλδηθαηνχρνη κεξηδίσλ θαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο.  

Άξζξν 69 Μεηαβίβαζε κεξηδίσλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Άξζξν 70 Δλέρπξν επί κεξηδίσλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Άξζξν 71 Ννκηθέο δηαδηθαζίεο. 

Άξζξν 72 Γηάιπζε θαη εθθαζάξηζε ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Άξζξν 73 Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

  

Κεθάλαιο 8: Τποσπεώζειρ ζσεηικά με ηην ενημέπυζη ηυν επενδςηών 

  

Άξζξν 74 Δλεκεξσηηθφ δειηίν, εμακεληαία θαη εηήζηα έθζεζε, εηήζηνη ινγαξηαζκνί θαη νηθνλνκηθφ έηνο ΟΔΔ. 

Άξζξν 75 Δμακεληαία έθζεζε ΟΔΔ. 

Άξζξν 76 Δηήζηα έθζεζε ΟΔΔ. 

Άξζξν 77 Δλεκεξσηηθφ δειηίν ΟΔΔ. 

Άξζξν 78 Δηήζηνη ινγαξηαζκνί ΟΔΔ. 

Άξζξν 79 Έιεγρνο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο εηήζηαο έθζεζεο ΟΔΔ. 

Άξζξν 80 Γαπάλεο δεκνζηεχζεσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 81 Αλαθνηλψζεηο ΟΔΔ. 
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Κεθάλαιο 9: ςγσυνεύζειρ 

  

Άξζξν 82 Γπλαηφηεηα ζπγρψλεπζεο ΟΔΔ. 

Άξζξν 83 Μνξθέο ζπγρψλεπζεο ΟΔΔ. 

Άξζξν 84 Άδεηα γηα ηε ζπγρψλεπζε. 

Άξζξν 85 Απφθαζε γηα ηε ζπγρψλεπζε. 

Άξζξν 86 ρέδην ζπγρψλεπζεο. 

Άξζξν 87 Έιεγρνο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ην ζεκαηνθχιαθα. 

Άξζξν 88 Διεγθηέο. 

Άξζξν 89 Δλεκέξσζε θαη δηθαηψκαηα ησλ κεξηδηνχρσλ. 

Άξζξν 90 Γηθαίσκα εμαγνξάο, εμφθιεζεο ή κεηαηξνπήο κεξηδίσλ. 

Άξζξν 91 Γαπάλεο. 

Άξζξν 92 Πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζπγρψλεπζεο. 

Άξζξν 93 Απνηειέζκαηα ηεο ζπγρψλεπζεο. 

Άξζξν 94 Φνξνινγηθέο δηαηάμεηο πεξί ηεο ζπγρψλεπζεο ΟΔΔ. 

Άξζξν 95 Δμνπζηνδνηηθή δηάηαμε. 

  

ΜΔΡΟ IΙΙ :  ΓΙΑΘΔΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΟΔΔ ΑΛΛΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ Ή ΣΡΙΣΗ ΥΩΡΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

Άξζξν 96 Γηάζεζε ζηε Γεκνθξαηία κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2013. 

 

Άξζξν 97 Γηάζεζε ζηε Γεκνθξαηία κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο θαη δελ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 

2013. 

 

Άξζξν 98 Κνηλέο δηαηάμεηο γηα ηνπο ΟΔΔ πνπ δηέπνληαη απφ ηα άξζξα 96 θαη 97. 

  

ΜΔΡΟ  IV: ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΩΔΙ  

 

Κεθάλαιο 1: Δποπηεία ηυν ΟΔΔ 

  

Άξζξν 99 Πεδίν εθαξκνγήο. 

Άξζξν 100 Δπνπηηθέο αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

Άξζξν 101 Δμνπζίεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

Άξζξν 102 πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 103 Δμνπζία έθδνζεο νδεγηψλ. 

Άξζξν 104 Δπαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο αξρέο ηεο αιινδαπήο. 

Άξζξν 105 Τπνρξέσζε ππνβνιήο δεκνζηεχζεσλ θαη ζηνηρείσλ ΟΔΔ.  

Άξζξν 106 Τπνβνιή ζηνηρείσλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 107 Αξρείν ησλ ΟΔΔ. 

Άξζξν 108 Γηθαηψκαηα θαη εηήζηεο εηζθνξέο. 

Άξζξν 109 Αηηηνινγία απνθάζεσλ. 
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Κεθάλαιο 2: Ποινικέρ διαηάξειρ και διοικηηικέρ κςπώζειρ 

 

Άξζξν 110 Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

Άξζξν 111 Πνηληθά αδηθήκαηα. 

 

ΜΔΡΟ V: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΔΔ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Άξζξν 112 Μεηαθνξά ΟΔΔ θαηαζηαηηθήο κνξθήο πξνο θαη απφ ηε Γεκνθξαηία 

Άξζξν 113 Μεηαθνξά ΟΔΔ ζπκβαηηθήο κνξθήο 

 

ΜΔΡΟ VΙ: ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΜΔ  

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

Άξζξν 114 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. 

Άξζξν 115 χζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. 

Άξζξν 116 Λεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ. 

Άξζξν 117 Δπνπηεία ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. 

Άξζξν 118 Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη πνηληθά αδηθήκαηα. 

  

 ΜΔΡΟ VΙΙ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

Άξζξν 119 Φνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

  

ΜΔΡΟ VΙΙΙ: ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

Άξζξν 120 πκκφξθσζε δηεζλψλ ζπιινγηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε ηνλ παξφληα Νφκν.  

Άξζξν 121 πκκφξθσζε αιινδαπψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ηνλ παξφληα Νφκν. 

Άξζξν 122 Καηάξγεζε Νφκσλ. 
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                                                                                                                                                                         Ν. 131(Ι)/2014 

Ο πεπί Οπγανιζμών Δναλλακηικών Δπενδύζευν Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 
Αξηζκφο 131(Η) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ  

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 2014 

 
                                   Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 
 ΜΔΡΟ Ι:  ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνο ηνπ 
2014. 

Δξκελεία. 
 

2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν - 

 «ακνηβαίν θεθάιαην» ζεκαίλεη νκάδα πεξηνπζίαο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα λα ιεηηνπξγεί σο ακνηβαίν 
θεθάιαην ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο II· 
 

 «αξρηθφ θεθάιαην» ζεκαίλεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ελεξγεηηθφ ή ην ειάρηζην θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ 
λα ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηνλ ΟΔΔ· 

  
 «απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ», αλαθνξηθά κε ΟΔΔ πνπ δηέπεηαη απφ ην Μέξνο ΗΗ, ζεκαίλεη ΟΔΔ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(2)(α)· 
  
 «γεληθφο ζπλεηαίξνο», αλαθνξηθά κε ΟΔΔ πνπ δηέπεηαη απφ ην Μέξνο ΗΗ, ζεκαίλεη ην γεληθφ ζπλέηαηξν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 64· 
  
 «δηάζεζε» ζεκαίλεη άκεζε ή έκκεζε πξνζθνξά ή ηνπνζέηεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε επελδπηέο νη νπνίνη αλ 

είλαη θπζηθά πξφζσπα βξίζθνληαη, ή εάλ είλαη λνκηθά πξφζσπα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε ή ζε ηξίηε ρψξα· 

  
 «δηαλνκή» ζεκαίλεη πιεξσκή πνπ δηελεξγείηαη απφ ΟΔΔ ζε κεξηδηνχρν ηνπ, εμαηξνπκέλεο ηεο 

πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά κε ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ·  
  
 «δηεπζχλσλ» ζεκαίλεη πξφζσπν, ην νπνίν απνθαζίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΔΔ 

ή ηνλ εθπξνζσπεί θαη πεξηιακβάλεη, ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηνπο 
δηεπζχλνληεο ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ·  

  
 

56(Η) ηνπ 2013. 
«ΓΟΔΔ» ζεκαίλεη δηαρεηξηζηή νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο θαη δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν· 

  
 «εγγεγξακκέλν γξαθείν», αλαθνξηθά κε – 

   
Κεθ.113. 

9 ηνπ 1968 
76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
46(I) ηνπ 1992 
96(I) ηνπ 1992 
41(I) ηνπ 1994 
15(I) ηνπ 1995 
21(I) ηνπ 1997 
82(I) ηνπ 1999 

149(I) ηνπ 1999 
2(I) ηνπ 2000 

135(I) ηνπ 2000 
151(I) ηνπ 2000 

76(I) ηνπ 2001 

(α) εηαηξεία, ζεκαίλεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, 
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70(I) ηνπ 2003 
167(I) ηνπ 2003 

92(I) ηνπ 2004 
24(I) ηνπ 2005 

129(I) ηνπ 2005 
130(I) ηνπ 2005 

98(I) ηνπ 2006 
124(I) ηνπ 2006 

70(I) ηνπ 2007 
71(I) ηνπ 2007 

131(I) ηνπ 2007 
186(I) ηνπ 2007 

87(I) ηνπ 2008 
41(I) ηνπ 2009 
49(I) ηνπ 2009 
99(I) ηνπ 2009 
42(I) ηνπ 2010 
60(I) ηνπ 2010 
88(I) ηνπ 2010 
53(I) ηνπ 2011 

117(I) ηνπ 2011 
145(I) ηνπ 2011 
157(I) ηνπ 2011 
198(I) ηνπ 2011 

64(I) ηνπ 2012 
98(I) ηνπ 2012 

190(Η) ηνπ 2012 
203(Η) ηνπ 2012 

6(Η) ηνπ 2013 
90(Η) ηνπ 2013. 

 (β) αιινδαπή εηαηξεία, ζεκαίλεη ηε δηεχζπλζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 347(1)(δ) ηνπ πεξί 
Δηαηξηψλ Νφκνπ, 

   
Κεθ. 116. 

77 ηνπ 1977 
54(Η) ηνπ 2011 

146(Η) ηνπ 2011. 

(γ) ζπλεηαηξηζκφ, ζεκαίλεη ηνλ θχξην ηφπν φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο 
δειψλεηαη ζηε γξαπηή δήισζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξφξξπζκσλ 
θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπο· 

  
 «εηδηθή ζπκκεηνρή» ζεκαίλεη ηελ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε κία εηαηξεία, ε νπνία -  

   
 

190(Η) ηνπ 2007 
72(Η) ηνπ 2009 

143(Η) ηνπ 2012 
60(Η) ηνπ 2013. 

(α) αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηνλ (10%) ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ, θαηά ηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο 
(Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 
ησλ φξσλ γηα ηελ άζξνηζή ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 34 θαη 35 ησλ ελ ιφγσ Νφκσλ, 
ή 

 (β) επηηξέπεη ηελ άζθεζε ζεκαληηθήο επηξξνήο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία πθίζηαηαη ε 
ζπκκεηνρή· 

  
 «ειεγθηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν 

αλαγθαία πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ ηνπ σο ειεγθηή εηαηξείαο·  
  
 

114(Η) ηνπ 2005 
144(Η) ηνπ 2012 
63(Η) ηνπ 2013. 

«ελεκεξσηηθφ δειηίν » ζεκαίλεη δειηίν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΔΔ, θαηά ην άξζξν 
77 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη πνπ δε δηέπεηαη απφ ηνπο πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ 
Γειηίνπ Νφκνπο· 

 «εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ» ζεκαίλεη ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(2)(β)· 
  
 «εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη 

ΟΔΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 
  
 (α) ΓΟΔΔ, 
   
 (β) εηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ, 
   
 (γ) ΔΠΔΤ· 
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«εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ, φηαλ απηφο είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ· 
  

 
 

144(Η) ηνπ 2007 
106(Η) ηνπ 2009 
141(Η) ηνπ 2012 

154(Η) ηνπ 2010. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξψην (Η): 
16.11.2012 
30.11.2012. 

«επαγγεικαηίαο επελδπηήο» ζεκαίλεη επελδπηή πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο πειάηεο ή πνπ κπνξεί, 
θαηφπηλ αηηήκαηνο, λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο πειάηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γεχηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο, δηνξζψζεθε· 

 «επαξθψο ελεκεξσκέλνο επελδπηήο» ζεκαίλεη θάζε επελδπηή πνπ δελ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο 
επελδπηήο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

  
 (α) ν επελδπηήο βεβαηψλεη γξαπηψο φηη είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο επελδπηήο θαη φηη έρεη 

ιάβεη γλψζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρεδηαδφκελε επέλδπζε, θαη  
   

 
 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(Η) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(Η) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

27(Η) ηνπ 2011 
104(Η) ηνπ 2011 
107(Η) ηνπ 2012 

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξψην (Η): 
19.9.2003. 

(β) είηε ε επέλδπζή ηνπ ζε ΟΔΔ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη πέληε 
ρηιηάδσλ επξψ (€125.000) είηε έρεη αμηνινγεζεί σο επαξθψο ελεκεξσκέλνο επελδπηήο απφ 
πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπο 
φπσο δηνξζψζεθαλ ή απφ ΔΠΔΤ ή απφ εηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ, θαη απφ ηελ αλσηέξσ 
αμηνιφγεζε πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη ηελ αλαγθαία πείξα θαη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ΟΔΔ· 

 ν φξνο «επελδπηηθέο ππεξεζίεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεη ην άξζξν 2(1) ησλ πεξί Δπελδπηηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε· 

  
 

73(Η) ηνπ 2009 
5(Η) ηνπ 2012 

65(Η) ηνπ 2014. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξψην (Η): 
31.7.2009. 

«Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο» ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε· 

 «επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ» ή «ΔΠΔΤ» ή «επηρείξεζε επελδχζεσλ» έρεη ηελ έλλνηα 
πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν «Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» ην άξζξν 2(1) ησλ πεξί 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηφο 
δηνξζψζεθε·  

  
 «εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία θαηά ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ή αλάινγν λφκν νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ρψξαο·  
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«εηαηξεία επελδχζεσλ» ζεκαίλεη εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ ή/θαη εηαηξεία 
επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ· 

  
 «εηαηξεία επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ» ζεκαίλεη εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε θαηά ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκν, ε νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε λα ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαηά 
ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

  
 
Μέξνο ΗΗ, 
Κεθάιαην 2. 

«εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ» ζεκαίλεη εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ε νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε λα ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία 
επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

 «εηαηξεία ζπκκεηνρψλ» ζεκαίλεη εηαηξεία κε ζπκκεηνρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο εηαηξείεο - 
  
 (α) ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ή ζηξαηεγηθψλ δηα κέζνπ 

είηε ζπγαηξηθψλ ηεο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ ηεο είηε ζπκκεηνρψλ ηεο ζε άιιεο 
εηαηξείεο, απνζθνπψληαο ζηελ αχμεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμίαο ηνπο, θαη  

   
 (β) ε νπνία - 
    
  (i) ελεξγεί γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ θαη νη κεηνρέο ηεο έρνπλ εηζαρζεί ζε ξπζκηδφκελε αγνξά 

θξάηνπο κέινπο, ή 
 

  (ii) δελ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο, κε ηελ εθπνίεζε 
ζπκκεηνρψλ πνπ θαηέρεη ζε ζπγαηξηθέο ηεο ή ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο, φπσο 
θαηαδεηθλχεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ή ζε άιια επίζεκα ζηνηρεία· 

  
 «έθνξνο» ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο, ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε θαηά ηνλ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν θαη, ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκψλ, ηνλ Έθνξν πλεηαηξηζκψλ θαηά ηνπο πεξί 
Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξξφξπζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπο· 

  
 «ζεκαηνθχιαθαο» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν, θαηά ηα νξηδφκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην άξζξν 23(1) ή 

(3) ή (5) ή ζην άξζξν 116(4), αλαθνξηθά κε νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ πξνζψπσλ, ζην νπνίν θαηαηίζεληαη πξνο θχιαμε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ·  

  
 ν φξνο «ζπγαηξηθή εηαηξεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζε απηφλ ην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκνπ ή αληίζηνηρνο λφκνο άιιεο ρψξαο, θαηά πεξίπησζε· 
  
 «Ηδηψηεο επελδπηήο» ζεκαίλεη επελδπηή πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππαγσγή ηνπ ζηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηία επελδπηή ή ηνπ  επαξθψο ελεκεξσκέλνπ επελδπηή· 
  
 «θαλνληζκφο», αλαθνξηθά κε ακνηβαίν θεθάιαην, ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηά 

ην άξζξν 48· 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 083, 
22.3.2013, ζ. 1· 
L 167, 
19.6.2013,  
ζ. 60. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 231/2013» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καη’ 
εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 231/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2012 πξνο 
ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά 
ηηο εμαηξέζεηο, ηνπο γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο, ηνπο ζεκαηνθχιαθεο, ηε κφριεπζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 
επνπηεία» φπσο δηνξζψζεθε· 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 115, 
25.4.2013, ζ. 1. 

 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 345/2013» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο 
(ΔΔ) αξηζ. 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013 
ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ»· 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 176, 
10.7.2010,  
ζ. 1· L 284, 
17.10.2012,  
ζ. 16. 

 
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 583/2010» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο 
(ΔΔ) αξηζ. 583/2010 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1εο Ηνπιίνπ 2010 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2009/65/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
επελδπηέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη, φηαλ νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα 
ηνπο επελδπηέο ή ην ελεκεξσηηθφ δειηίν δηαηίζεληαη ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ θαη κέζσ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ», φπσο δηνξζψζεθε· 
 

 «θαηαζηαηηθά έγγξαθα» ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ, ην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη ην 
θαηαζηαηηθφ θαηά ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν θαη, ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ, ηε ζπκθσλία 
ζπλεηαηξηζκνχ·    
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ν φξνο «θείκελε λνκνζεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεη ην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε· 

  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιν θξάηνο πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ε νπνία ππνγξάθεθε ζην 
Οπφξην ηελ 2α Μαΐνπ 1992, θαη πξνζαξκφζηεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ην νπνίν ππνγξάθεθε ζηηο 
Βξπμέιιεο ηελ 17ε Μαΐνπ 1993, σο ε πκθσλία απηή πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

  
 «κεξίδην» ζεκαίλεη κεξίδην ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή κεηνρή εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ζπκθέξνλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο·  
  
 «κεξηδηνχρνο», αλαθνξηθά κε ΟΔΔ, ζεκαίλεη ηνλ θάηνρν κεξηδίνπ ή θιάζκαηνο κεξηδίνπ·  
  
 «κέηνρνο» ζεκαίλεη ηνλ θάηνρν κεηνρήο εηαηξείαο επελδχζεσλ· 
  
 ν φξνο «κεηξηθή εηαηξεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζην φξν απηφ ην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκνπ ή αλάινγνο λφκνο άιιεο ρψξαο·  
  
 «νδεγία» ζεκαίλεη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο· 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 193,  
18.7.1983,  
ζ. 1· L 158, 
10.6.2013  
ζ. 365. 

«Οδεγία 83/349/ΔΟΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «έβδνκε Οδεγία 
83/349/ΔΟΚ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην άξζξν 54 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν δ) ηεο ζπλζήθεο γηα ηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2013/24/ΔΔ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Μαΐνπ 2013· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 145, 
30.4.2004, ζ. 1· 
L 331, 
15.12.2010,  
ζ. 120. 

«Οδεγία 2004/39/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2004/39/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηηο αγνξέο 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 85/611/ΔΟΚ θαη 93/8/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 
2010/78/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 302, 
17.11.2009,  
ζ. 32· L 145, 
31.5.2013, ζ. 1. 

«Οδεγία 2009/65/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2009/65/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ 
επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ)», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2013/14/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2013· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 174, 
1.7.2011,  
ζ. 1· L 145, 
31.5.2013, ζ. 1. 

«Οδεγία 2011/61/ΔE» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2011/61/ΔE ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο  8εο Ηνπλίνπ 2011 «ζρεηηθά κε ηνπο δηαρεηξηζηέο 
νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2003/41/ΔΚ θαη 
2009/65/ΔΚ θαη ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1095/2010», φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2013/14/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
21εο Μαΐνπ 2013· 

  
 «ΟΔΔ» ή «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ή 

επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ - 
   
 (α) ζπγθεληξψλεη θεθάιαηα απφ αξηζκφ επελδπηψλ κε ζθνπφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζχκθσλα κε 

θαζνξηζκέλε επελδπηηθή πνιηηηθή, πξνο φθεινο απηψλ ησλ επελδπηψλ θαη 
   
78(Η) ηνπ 2013. (β) δελ έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ 

Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ή ηελ ελαξκνληζηηθή κε ην Άξζξν 5 ηεο 
Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ λνκνζεζία άιινπ θξάηνπο κέινπο· 

  
 «ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο» ή «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο» - 
  
 (α) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο ζπκβαηηθήο κνξθήο θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην 

Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ή  
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 (β) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ, έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ή θαηά ην άξζξν 115 θαη 
δηαηεξεί ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ηα δε θεληξηθά ηνπ γξαθεία 
βξίζθνληαη ζηε Γεκνθξαηία, ή 

   
 (γ) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο ζπλεηαηξηζκφο, έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ή θαηά ην άξζξν 115 θαη δηαηεξεί ηε 
δηεχζπλζε ηνπ θχξηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ν δε ηφπνο 
βαζηθήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνθξαηία· 

  
 «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ» ζεκαίλεη ΟΔΔ πνπ έρεη 

ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 115(2)· 
  

 
 
 

«ΟΔΚΑ» ζεκαίλεη νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο θαη δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ 
Νφκνπ∙ 

  
 «πηζησηηθφ ίδξπκα» ζεκαίλεη ηξάπεδα ή ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα· 
  
 «πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ, ην 

ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ·  
  
 «ζηαζεξφ κέζν» ζεκαίλεη επηζηνιή ή θείκελν, δηαβηβαζζέλ κέζσ ηειενκνηφηππνπ, ή ειεθηξνληθφ 

κήλπκα ή άιιν ηξφπν θαηαγξαθήο θαη δηάζεζεο κηαο πιεξνθνξίαο∙ 
  
 «ζηελνί δεζκνί», κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, ζεκαίλεη ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 

απηά ηα πξφζσπα - 
  
 (α) ζπλδένληαη κε ζρέζε ζπκκεηνρήο, δειαδή θαηνρή, άκεζα ή δηα κέζνπ ειέγρνπ, πνζνζηνχ 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ θεθαιαίνπ εηαηξείαο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή 
   
 (β) ζπλδένληαη κε ζρέζε ειέγρνπ, θπξίσο ζρέζε κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 83/349/ΔΟΚ γηα ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ή 
παξφκνηα ζρέζε κεηαμχ πξνζψπνπ θαη επηρείξεζεο· γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, ζπγαηξηθή επηρείξεζε άιιεο ζπγαηξηθήο ζεσξείηαη επίζεο ζπγαηξηθή ηεο 
κεηξηθήο επηρείξεζεο απηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ, ή 

   
 (γ) ζπλδένληαη κφληκα κε ην απηφ πξφζσπν κε ζρέζε ειέγρνπ· 
  
 «ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ» ζεκαίλεη γξαπηή ζπκθσλία πνπ θαηαξηίδεηαη σο αξρηθφ θείκελν απφ ην 

γεληθφ ζπλεηαίξν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ην ρεηξηζκφ 
ππνζέζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή αλαζεσξήζεηο ηνπ·   

  
 «ζπλδεδεκέλν πξφζσπν» ζεκαίλεη, θαηά πεξίπησζε - 
  
 (α) κεηξηθή εηαηξεία ή ζπγαηξηθή εηαηξεία, ηνπ ΟΔΔ ή ησλ δηεπζπλφλησλ ηνπ,  
   
 (β) ζπγαηξηθή εηαηξεία εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ν ΟΔΔ ή θάπνηνο απφ ηνπο δηεπζχλνληέο ηνπ 

απνηεινχλ επίζεο ζπγαηξηθή εηαηξεία,  
   
 (γ) νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία πνπ δελ είλαη ζπγαηξηθή ηνπ ΟΔΔ ή θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηεπζχλνληέο ηνπ, αιιά ζηελ νπνία ν ΟΔΔ ή νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δηεπζχλνληέο ηνπ 
θαηέρνπλ, γηα ίδην φθεινο, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ή ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ, 

   
 (δ) ζπλεηαηξηζκφ ή εκπίζηεπκα, πνπ έρεη ζπκθέξνλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφλ 

(20%) ζε ΟΔΔ ή νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δηεπζχλνληέο ηνπ·  
  
 «ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο» ή «ζπλεηαηξηζκφο» ζεκαίλεη ζπλεηαηξηζκφ εγγεγξακκέλν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ 
Δπσλπκηψλ Νφκν,  νπνίνο  είλαη  αλαγλσξηζκέλνο   λα  ιεηηνπξγεί  σο  ζπλεηαηξηζκφο  πεξηνξηζκέλεο  
 
επζχλεο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο II ή ηνπ Μέξνπο VI ζηελ πεξίπησζε νξγαληζκνχ 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ· 
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 «ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ έρεη γίλεη δεθηφ ζε ζπλεηαηξηζκφ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο σο ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία 
ζπλεηαηξηζκνχ, θαη ην νπνίν, θαηά ην ρξφλν πξνζρψξεζεο ζε απηφ ην ζπλεηαηξηζκφ, ζπλεηζθέξεη ή 
αλαιακβάλεη λα ζπλεηζθέξεη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν, δελ επζχλεηαη γηα ηα ρξέε ή ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ είρε ζπλεηζθέξεη ή ηνπ 
πνζνχ πνπ αλέιαβε ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξεη·   

  
 «ηξίηε ρψξα» ζεκαίλεη ρψξα πνπ δελ είλαη θξάηνο κέινο.  
  
  (2) ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο ή αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο κε Οδεγία, 
Καλνληζκφ ή Απφθαζε, ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε φπσο απηή εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ην θείκελν. 

  
Πεδίν 
εθαξκνγήο. 
 

3.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ζε ΟΔΔ θξάηνπο άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία, 

ηνπ Μέξνπο IV θαη ησλ άξζξσλ 20, 106, 112 θαη 113 ζε ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε ΟΔΔ θξάηνπο 
άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία θαη ηνπ άξζξνπ 114(3) σο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ν παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε ΟΔΔ ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη ζηα πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ΟΔΔ.  

   
  (2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη- 
  

 (α) ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ 
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ· θαη 

   
 (β) ζηηο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ· θαη 

   
52(Η) ηνπ 2010 

114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010 

2(Η) ηνπ 2012 
37(Η) ηνπ 2012 

170(Η) ηνπ 2012 
193(Η) ηνπ 2012. 

(γ) ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ· θαη 

   
35(I) ηνπ 2002 

141(I) ηνπ 2003 
165(I) ηνπ 2003 

69(I) ηνπ 2004 
70(I) ηνπ 2004 

136(I) ηνπ 2004 
152(I) ηνπ 2004 
153(I) ηνπ 2004 
240(I) ηνπ 2004 

17(I) ηνπ 2005 
26(I) ηνπ 2008 

105(I) ηνπ 2009 
50(I) ηνπ 2011 

132(Η) ηνπ 2013. 

(δ) ζηηο νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ 
Δξγαζηψλ θαη άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ· θαη 

   
208(Η) ηνπ 2012. (ε) ζηηο νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 
Παξνρψλ Νφκνπ· θαη 

   
 (ζη) ζηα θαζεζηψηα ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ή ζε θαζεζηψηα απνηακίεπζεο εξγαδνκέλσλ· θαη  
   
 (δ) ζηηο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ ηηηινπνίεζεο· θαη  
   

14(Η) ηνπ 1993 
32(Η) ηνπ 1993  
91(I) ηνπ 1994  
45(I) ηνπ 1995  
74(Η) ηνπ 1995  
50(Η) ηνπ 1996  

 
 

(ε) ζηνπο εγθεθξηκέλνπο επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο θαηά ηνλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ 
Αμηψλ Κχπξνπ Νφκν. 
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16(Η) ηνπ 1997  
62(Η) ηνπ 1997  
71(Η) ηνπ 1997  
83(Η) ηνπ 1997  
29(Η) ηνπ 1998  

137(Η) ηνπ 1999  
19(Η) ηνπ 2000  
20(Η) ηνπ 2000  
39(Η) ηνπ 2000  
42(Η) ηνπ 2000  
49(I) ηνπ 2000  
50(Η) ηνπ 2000  

136(Η) ηνπ 2000  
137(Η) ηνπ 2000  
141(Η) ηνπ 2000  
142(Η) ηνπ 2000  
175(Η) ηνπ 2000  

9(Η) ηνπ 2001  
37(Η) ηνπ 2001 
43(Η) ηνπ 2001  
66(Η) ηνπ 2001  
79(Η) ηνπ 2001  
80(Η) ηνπ 2001  
81(Η) ηνπ 2001  
82(Η) ηνπ 2001  

105(Η) ηνπ 2001  
119(Η) ηνπ 2001  
120(Η) ηνπ 2001  

1(Η) ηνπ 2002  
87(Η) ηνπ 2002  

147(Η) ηνπ 2002  
162(Η) ηνπ 2002  
184(Η) ηνπ 2003  
164(Η) ηνπ 2004  
205(Η) ηνπ 2004  

43(Η) ηνπ 2005  
99(Η) ηνπ 2005  

115(Η) ηνπ 2005  
93(Η) ηνπ 2006  
28(Η) ηνπ 2007  
56(Η) ηνπ 2009  
90(Η) ηνπ 2009 

171(Η) ηνπ 2012. 

 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙ:  ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

Κεθάλαιο 1: Γενικά σαπακηηπιζηικά και διακπίζειρ ΟΔΔ 

   
Μνξθέο ΟΔΔ 
θαη ρξήζε ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ 
ΟΔΔ. 

4.-(1) Ο ΟΔΔ δχλαηαη λα ζπζηαζεί ιακβάλνληαο κφλν κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

 (α) σο ακνηβαίν θεθάιαην∙   
   
 (β) σο εηαηξεία επελδχζεσλ, κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε 

κεηνρέο∙ 
   
 (γ) σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.   
   
  (2) Δθφζνλ ν ΟΔΔ ζπζηάζεθε - 
   
 (α) σο ακνηβαίν θεθάιαην, ε νλνκαζία ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ έλδεημε «ακνηβαίν 

θεθάιαην»·   
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 (β) σο εηαηξεία επελδχζεσλ, ε επσλπκία ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ έλδεημε «εηαηξεία 

επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ» ή «εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ», θαηά 
πεξίπησζε· θαη  

   
 (γ) σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε επσλπκία ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ 

έλδεημε «ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο». 
  
  (3) Ζ ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ φξνπ «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ» ή «ΟΔΔ» 

επηηξέπεηαη κφλν ζε ΟΔΔ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ παξφληνο 
Μέξνπο. 

  
  (4) Ζ ζχζηαζε ΟΔΔ επηηξέπεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
  
Απαγφξεπζε 
κεηαηξνπήο 
ΟΔΔ ζε 
νληφηεηα πνπ 
δελ είλαη ΟΔΔ. 

5. Ο ΟΔΔ απαγνξεχεηαη λα κεηαηξαπεί, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε νληφηεηα πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

  
Γηαρείξηζε  
ηνπ ΟΔΔ. 

6.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6(5) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 

Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ζηνπο ΓΟΔΔ, ε δηαρείξηζε ΟΔΔ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηελ ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ θαη εηδηθφηεξα - 

   
 (α) ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΟΔΔ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΔ· 
   
 (β) ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΔΔ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη θαησηέξσ ππεξεζίεο:  
    
  (i) ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ λνκηθήο θχζεο θαη ππεξεζίεο 

ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΔ, 
    
  (ii) ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη εμππεξέηεζεο κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ, 
    
  (iii) απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ θαη θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ 

κεξηδίσλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ, 
    
  (iv) έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, 
    
  (v) ηήξεζε κεηξψνπ κεξηδηνχρσλ, 
    
  (vi) δηαλνκή θεξδψλ ηνπ ΟΔΔ, 
    
  (vii) έθδνζε, εμαγνξά θαη εμφθιεζε κεξηδίσλ, 
    
  (viii) δηεθπεξαίσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ 

απνζηνιήο εληχπσλ θαη βεβαηψζεσλ, 
  (ix) ηήξεζε αξρείσλ·  
   
 (γ) ηε δηαθήκηζε ηνπ ΟΔΔ θαη πξνψζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ.  
  
  (2) Ο ΟΔΔ είλαη-  
   
 (α) είηε απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, νπφηε δελ νξίδεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ έρεη ιάβεη ηε 

κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
    
  (i) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ηε ρξήζε κφριεπζεο, δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 
ην φξην ησλ εθαηφλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€100.000.000),    

    
  (ii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ, δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 

ην φξην ησλ πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€500.000.000), εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα ΟΔΔ ρσξίο κφριεπζε θαη νη κεξηδηνχρνη ηνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ 
κεξηδίσλ ηνπο, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα αζθεζεί θαηά ηε  δηάξθεηα  πέληε  εηψλ  
απφ  ηελ  εκεξνκελία αξρηθήο επέλδπζεο ζηνλ ΟΔΔ, 
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  (iii) νη πξνζππνγξάθνληεο ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο 

επελδχζεσλ ή, ζε πεξίπησζε πθηζηάκελεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηήο απνθαζίζνπλ λα κε δηνξίζνπλ εμσηεξηθφ 
δηαρεηξηζηή, αιιά λα αζθήζνπλ εζσηεξηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, είηε 
ππνρξεσηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 
ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 
(ii) ή (iii) φξηα, θαηά πεξίπησζε, είηε πξναηξεηηθά, επεηδή επηιέγνπλ ηελ ππαγσγή 
ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Νφκνπ, νπφηε ε 
εηαηξεία επελδχζεσλ ζεσξείηαη ΓΟΔΔ θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ Νφκνπ· 

   
 (β) είηε εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο, νπφηε νξίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ 

εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ν νπνίνο- 
    
  (i) απνηειεί ΓΟΔΔ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 

Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ή 
 

  (ii) εάλ δελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i), επηηξέπεηαη λα 
ιεηηνπξγεί είηε σο ΓΟΔΔ ζπκκνξθνχκελνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, είηε σο εηαηξεία 
δηαρείξηζεο ζπκκνξθνχκελε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ 
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν είηε σο ΔΠΔΤ δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 
Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηνί δηνξζψζεθαλ. 

  (3) Έθαζηνο απφ ηνπο απηνδηαρεηξηδφκελνπο ΟΔΔ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ, εθφζνλ 
δελ απνηεινχλ ΓΟΔΔ, θαηαρσξείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4(3) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ζε Δηδηθφ Μεηξψν ΓΟΔΔ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ελ 
ιφγσ Νφκνπ, ην νπνίν ηεξεί ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο: 

  
  Ννείηαη φηη, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ξπζκίδεη κε νδεγία ηεο θάζε ηερληθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ. 
  
Γηθαίσκα 
εμαγνξάο ή 
εμφθιεζεο  
ησλ κεξηδίσλ 
ηνπ ΟΔΔ. 

7.-(1) Ο ΟΔΔ ζπλίζηαηαη - 

 

 (α) είηε σο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ, εθφζνλ νη κεξηδηνχρνη ηνπ 
έρνπλ δηθαίσκα εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπο -  

    
  (i) νπνηεδήπνηε, ή  
    
  (ii) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ην έλα έηνο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ· 
   
 (β) είηε σο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, νπφηε νη κεξηδηνχρνη ηνπ 

έρνπλ δηθαίσκα εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπο-  
    
  (i) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην έλα έηνο, ρσξίο φκσο λα 

εθηείλνληαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε εηψλ θαη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 
θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, ή 

    
  (ii) ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα 

θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ. 
   
 Καη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξάγξαθνπ (i) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ πνπ ζπληζηά εηαηξεία επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 345/2013, επηηξέπεηαη ε αξρηθή πεξίνδνο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηνπο λα εθηείλεηαη 
ζε δηάζηεκα κέρξη θαη δέθα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπο. 
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  (2) Με ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ, εμνκνηψλνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηαρεηξηζηή ηνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα κελ απνθιίλεη αηζζεηά ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεξηδίσλ ηνπ 
ΟΔΔ απφ ηελ θαζαξή ηνπ αμία

.
 ε ηηκή απηή ζεσξείηαη φηη δελ απνθιίλεη αηζζεηά, φηαλ ε απφθιηζε δελ 

ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΔΔ. 
  
Δηζαγσγή 
κεξηδίσλ 
ΟΔΔ ζε 
ρξεκαηηζηεξηαθή 
αγνξά, 
νξγαλσκέλε 
αγνξά  
ή κεραληζκφ  
δηαπξαγκάηεπζεο. 

8.-(1)(α) Δπηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ρσξίο δηαπξαγκάηεπζε, κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 
πνπ ιεηηνπξγεί: 

  (i) ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο·   
    
  (ii) ζε ηξίηε ρψξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη 

κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο, Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο 
Πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δηαηάμεηο. 

    
 (β) Δπηηξέπεηαη ε εηζαγσγή, πξνο δηαπξαγκάηεπζε κεηνρψλ ΟΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο 

επελδπηέο θαη έρεη ιάβεη ηε κνξθή εηαηξίαο επελδχζεσλ, ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ 
ιεηηνπξγεί- 

   
  (i) ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο· 
    
  (ii) ζε ηξίηε ρψξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη 

κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο, Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο 
Πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δηαηάμεηο. 

    
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ κεξηδίσλ ή θαηεγνξίαο κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε νξγαλσκέλε αγνξά δηαπξαγκαηεχζηκσλ ΟΔΔ ή ζε 
πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο δηαπξαγκαηεχζηκσλ ΟΔΔ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία ή ζε 
άιιν θξάηνο κέινο, ή ζε ηξίηε ρψξα κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο νπνίαο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη 
ππνγξάςεη Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε αγνξά δηαηάμεηο εθφζνλ ζσξεπηηθά- 

  
 (α) ηα κεξίδηα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ηέηνηα αγνξά ή ζε ηέηνην κεραληζκφ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο·  
   
 (β) ν ΟΔΔ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12· 
   
 (γ) πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ πνπ δηαηίζεηαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή/θαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο θαη δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 36 
θαη 37 θαζ’ φιελ ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ·  

   
 (δ) έρεη νξηζηεί έλαο ηνπιάρηζηνλ εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο, ν νπνίνο ιακβάλεη κέηξα ψζηε ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ λα κε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαζαξή αμία 
ελεξγεηηθνχ ηνπ θαη, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, απφ ηελ ελδεηθηηθή θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ 
ηνπ·  

   
 (ε) πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεξηδίσλ, έρνπλ θαηαηεζεί νινζρεξψο ζην 

ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ.  
  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα νξίδεη κε νδεγίεο ηεο - 
   
 (α) εηδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνπο ΟΔΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), 

εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο θαη εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε, θαηά πεξίπησζε, ησλ κεξηδίσλ 
ηνπο ζε αγνξά, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη, αλαθνξηθά κε ην εδάθην (2), ν νξηζκφο ελφο 
ηνπιάρηζηνλ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή θαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΟΔΔ· 
θαη 

   
 (β) ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ ΟΔΔ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), ην ελεκεξσηηθφ ηνπο δειηίν, νη εθζέζεηο θαη νη 
θαηαζηάζεηο ηνπο· θαη 
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 (γ) ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (2), επηπιένλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12· θαη  
   
 (δ) θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα ή άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΔΔ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2).   
  
ΟΔΔ κε 
πεξηζζφηεξα 
επελδπηηθά 
ηκήκαηα. 

9.-(1) Δπηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ΟΔΔ, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαζέλα απφ 

ηα νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, σο απηνηειήο ΟΔΔ. ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα ζπληζηά εληαία λνκηθή νληφηεηα.  

  (2) Κάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ΟΔΔ, εθδίδεη κεξίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ 
ζπγθξνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα

.
 ε αμία ησλ κεξηδίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη αλά επελδπηηθφ ηκήκα.  

  (3) Οη κεξηδηνχρνη έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 
επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ κεξίδηα έρνπλ απνθηήζεη, θαζέλα δε επελδπηηθφ ηκήκα είλαη ππέγγπν γηα 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχζηαζε, ηε ιεηηνπξγία ή ηε δηάιπζή ηνπ

.
 ν θαλνληζκφο ή 

ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα νξίδνπλ παξεθθιίζεηο απφ ην παξφλ εδάθην. 
  (4) Ο θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ  πεξηέρνπλ κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφο 

ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα.  
  (5) Έλα ηκήκα ελφο ΟΔΔ κπνξεί λα επελδχζεη ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ (εθεμήο «ηκήκα 

ζηφρνο») εθφζνλ απηή ε δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

  
 (α) επελδχεη ζπλνιηθά κέρξη ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφλ (35%) ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε άιιν 

επελδπηηθφ ηκήκα ή άιια επελδπηηθά ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ· 
   
 (β) ην ηκήκα ζηφρνο δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεξίδηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ  πνπ έρεη πξνβεί 

ζηελ επέλδπζε ζε απηφ· 
   
 (γ) αλαζηέιινληαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα κεξίδηα, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπκκεηνρή ηκήκαηνο ΟΔΔ ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα πθίζηαηαη ε ακνηβαία ζπκκεηνρή· 

   
 (δ) ε αμία ησλ κεξηδίσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο επελδχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (α), δελ ιακβάλεηαη ππφςε δχν θνξέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ  πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ 
ηνπ ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο·  

 
(ε) δελ θαηαινγίδνληαη ακνηβέο ή πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, 

νχηε έμνδα γηα ηε δηάζεζε θαη ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε, σο πξνο ηηο επελδχζεηο ηκήκαηνο 
ΟΔΔ  ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ. 

   
  (6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ρσξίο λα αλαθαιεί θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ. 

  
  (7) Κάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ δηαιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απηνηειψο, ρσξίο ε 

δηάιπζε θαη εθθαζάξηζή ηνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ. 
  
  (8) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγίεο ηεο, ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα 
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάιπζε ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα.   

Μεηαηξνπή  
ΟΔΔ  θαη 
εηαηξεηψλ σο 
πξνο ηνλ  
αξηζκφ ησλ 
επελδπηηθψλ 
ηκεκάησλ ηνπο.  

10.-(1)  ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα επηηξέπεηαη λα θαηαζηεί ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα 

επελδπηηθά ηκήκαηα, κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ εγγξάθσλ, ηε 
δεκηνπξγία πξφζζεησλ ηκεκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, εθφζνλ ν 
ΟΔΔ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκφο, ηνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηένπ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ

.
 ζηελ Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ

. 
ζηελ 

πεξίπησζε απηή, νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΔΔ πνπ πθίζηαληαη κέρξη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ, 
παξακέλνπλ ζην αξρηθψο κνλαδηθφ επελδπηηθφ ηκήκα θαη νη αγσγέο θαη άιιεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
έρνπλ αζθεζεί ππέξ ή θαηά ηνπ ΟΔΔ ζπλερίδνληαη έλαληη ηνπ αξρηθψο κνλαδηθνχ επελδπηηθνχ ηκήκαηνο. 

 
  (2) ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα επηηξέπεηαη λα θαηαζηεί ΟΔΔ κε έλα 

επελδπηηθφ ηκήκα, κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ εγγξάθσλ ηνπ, 
δηάιπζε φισλ ησλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ πιελ ελφο θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ  θαη,  εθφζνλ  ν  ΟΔΔ  είλαη  εηαηξεία  επελδχζεσλ  ή    ζπλεηαηξηζκφο,    ηνπ    θαηά   πεξίπησζε  
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εθαξκνζηένπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ή πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ 
Δπσλπκηψλ Νφκνπ

.
 ζηελ πεξίπησζε απηήο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο ησλ επελδπηηθψλ 

ηκεκάησλ πνπ δηαιχνληαη, εμνθιείηαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ, ηπρφλ δε 
αμηψζεηο ηνπο κεηαθέξνληαη ζην κνλαδηθφ επελδπηηθφ ηκήκα πνπ ν ΟΔΔ δηαηεξεί.  

  
  (3) Δηαηξεία κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηε Γεκνθξαηία επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξεία 

επελδχζεσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, δεκηνπξγψληαο ηέηνηα ηκήκαηα κε ηελ 
ηήξεζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ εμνθιεζεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία 
κεηαηξνπήο

.
 νη κέρξη ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο, αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ, θαη’ αλαινγίαλ ηνπ χςνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζελφο έλαληη 
ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ φισλ ησλ ηκεκάησλ. 

  
  (4) Γηα ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) έσο (3), απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο.  
  
  (5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα ξπζκίδεη ηερληθά δεηήκαηα θαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
   
Γπλαηφηεηα 
κεηαβνιήο 
λνκηθήο κνξθήο 
ΟΔΔ.  
 

11.-(1) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην 

άξζξν 13 επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπεί είηε ζε ακνηβαίν θεθάιαην πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ είηε ζε ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπ, κε 
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ ςήθσλ ησλ κεηφρσλ πνπ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζηε 
ζπλέιεπζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα κεηαβάιινληαη θαηά ηξφπν πνπ 
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 66, αληίζηνηρα

. 
εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο 

εηαηξείαο επελδχζεσλ ζε ζπλεηαηξηζκφ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, 
απαηηείηαη θαη ε πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ 
ζπλέηαηξνπ, φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ.    

  
  (2) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο ακνηβαίν θεθάιαην θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην άξζξν 13 

επηηξέπεηαη είηε ζε εηαηξεία επελδχζεσλ είηε ζε ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ δηέπεηαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ 
κεξηδηνχρσλ ηνπ, κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ ςήθσλ ησλ κεξηδηνχρσλ πνπ παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ζπλέιεπζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαλνληζκφο ηνπ ζα κεηαβιεζεί θαηά 
ηξφπν ψζηε λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 56 θαη 66, αληίζηνηρα

. 
εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

κεηαηξνπήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζε ζπλεηαηξηζκφ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, 
απαηηείηαη θαη ε πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ 
ζπλέηαηξνπ, φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ.    

  
  (3) Ζ απφθαζε κεηαηξνπήο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο ην αξγφηεξν εληφο πέληε 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηεο κεηαηξνπήο

.
 ε γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα 

θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ. 
  
  (4) Μεξηδηνχρνη πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ απφθαζε κεηαηξνπήο ηνπ ΟΔΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ (1) ή (2) δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ, ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε, ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ 
κεξηδίσλ ηνπο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ζε 
απηνχο ηεο απφθαζεο γηα ηε κεηαηξνπή.    

  (5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα νξίδεη κε νδεγία ηεο ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε 
δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) ή (2) θαζψο 
θαη γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα ή αλαγθαία γηα ηε κεηαηξνπή ιεπηνκέξεηα, ηδίσο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην 
δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ πθηζηάκελσλ κεξηδηνχρσλ.    

  
Κεθάλαιο 2:  Άδεια λειηοςπγίαρ ΟΔΔ 

   
Τπνβνιή 
αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε 
άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο  
ΟΔΔ. 

12.-(1) Ζ ιεηηνπξγία ΟΔΔ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε άδεηαο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.  

   (2)  Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), γηα ηε ιεηηνπξγία απηνδηαρεηξηδφκελεο 
εηαηξείαο επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 
έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ 
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.  
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  (3) Ο ΟΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη ν εμσηεξηθφο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, επηπιένλ ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε 
ηεο άδεηαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

   
 (α) δήισζε γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ· 
   
 (β) ηελ επσλπκία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή 
ησλ πξνζψπσλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ· 

   
 (γ) δήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή φηη απνδέρεηαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ 

ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ·   
   
 (δ) δήισζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ηνπ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο 
πεξίπησζεο φπνπ δελ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο θαηά ην άξζξν 23(4)·  

   
 (ε) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο 

ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ·  
   
 (ζη) ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

δηαρεηξηζηή ηνπ·  
   
 (δ) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ· 
   
 (ε) ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο.  
   
  (4) Ο ΟΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ πνπ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε 

θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) ή (ii) ή εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελε θαηά ην άξζξν 6(2)(β), ν αηηεηήο επηηξέπεηαη 
λα είλαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, νη πξνζππνγξάθνληεο ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο 
ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ή ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελεο εηαηξείαο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
απηήο θαη ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ πνπ δηνξίδεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, ν ελ ιφγσ 
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο

.
 ν θαηά πεξίπησζε επηηξεπφκελνο αηηεηήο, ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, επηπιένλ ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζεο άδεηαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
   
 (α) Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ θαη ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο 

εηαηξείαο επελδχζεσλ· 
   
 (β) επαξθείο πιεξνθνξίεο, πεξηιακβαλνκέλνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, γηα ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπο δηεπζχλνληεο απηήλ, ψζηε ε Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε· 

   
 (γ) ηελ επσλπκία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ζα νξηζηεί ηέηνηνο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο·   

   
 (δ) δήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ έρεη νξηζηεί, φηη απνδέρεηαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο·  
   
 (ε) δήισζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππφ 
ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ δελ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο θαηά ην άξζξν 23(2)· 

   
 (ζη) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο 

ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο·  
 

   
 (δ) ζρέδην ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο· 
   
 (ε) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηεο εηαηξείαο· 
   
 (ζ) ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο. 
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  (5) Ο ΟΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζα πξέπεη, ν 

εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ ζπλέηαηξνπ λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, επηπιένλ ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

   
 (α) Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ θαη ηνπ ηφπνπ ηεο βαζηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·  
   
 (β) ηελ επσλπκία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ ίδηνπ σο εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή- γεληθνχ ζπλέηαηξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ ηνπ γεληθνχ ζπλέηαηξνπ, ηα νπνία ζα είλαη 
ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· 

   
 (γ) δήισζε ηνπ γεληθνχ ζπλέηαηξνπ φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ΟΔΔ θαη φηη αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ·  

   
   (δ)  δήισζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Νφκν, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ δελ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο θαηά ην άξζξν 23(2)·  

   
 (ε) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο 

ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·  
 (ζη) ζρέδην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· 
   
 (δ) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· 
   
 (ε) ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο.  
  
  (6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ εδαθίσλ (3) σο (5) δχλαηαη λα 

δεηεί θαη ηελ πξνζθφκηζε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο ή δηεπθξηληζηηθήο πιεξνθνξίαο, πέξαλ απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, εάλ θξίλεη απηή αλαγθαία ή ρξήζηκε, ψζηε λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ. 

  
  (7) Σα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζηα εδάθηα (3) έσο (6) ππνβάιινληαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο 

Γεκνθξαηίαο είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή είηε, αλ ε Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο ην εγθξίλεη, κφλν ζηελ Αγγιηθή. 

  
  (8) Έθαζηνο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ θαη ηνπο ΟΔΔ πνπ ζπληζηνχλ 

απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 
θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
εδάθην (1).   

  
  (9) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα εμεηδηθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη θαηά ηα εδάθηα (3) έσο (5) θαζψο θαη λα θαζνξίδεη ηππνπνηεκέλνπο κνξθφηππνπο, 
ππνδείγκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.   

   
Υνξήγεζε 
άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
ΟΔΔ.  

13.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12(2), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ κφλν εάλ εγθξίλεη ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά 
έγγξαθά ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο ζηελ αίηεζε.      

  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε δχλαηαη λα εμαξηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ 
απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία, νχηε δχλαηαη λα 
απαηηεί ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΔ ζε άιιν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή πνπ λα θαηάγεηαη απφ ηε 
Γεκνθξαηία. 

  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ΟΔΔ εάλ- 
   
 (α) θξίλεη φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ, ν νπνίνο θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία, δελ πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη - 
    
  (i) ζηνλ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εθφζνλ απηφο 

είλαη ΓΟΔΔ, θαη 
    
  (ii) ζηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εθφζνλ απηφο 

είλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, θαη 
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  (iii) ζην άξζξν 20(2) θαη (3), εθφζνλ απηφο είλαη ΔΠΔΤ· 
    
 (β) ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ, ν νπνίνο θαηάγεηαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, δελ έρεη ιάβεη 

ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ, άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2011/61/ΔΔ ή 
κε ηελ Οδεγία 2009/65/ΔΚ ή κε ηελ Οδεγία 2004/39/ΔΚ ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην άξζξν 
20(2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε· 

   
 (γ) ν αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 6(2)(β) ηνπ παξφληνο Νφκνπ εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ, 

εθφζνλ απνηειεί ΓΟΔΔ πνπ θαηάγεηαη απφ ηξίηε ρψξα, δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ· 

   
 (δ) ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε, ή ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ 
έρνπλ νξηζηεί, απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΟΔΔ δελ παξέρνπλ ερέγγπα ήζνπο ή δε δηαζέηνπλ επαξθή πείξα, κεηαμχ 
άιισλ θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ πξνο αδεηνδφηεζε ΟΔΔ· 

 (ε) ζε πεξίπησζε ΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε λνκνζεζία ηξίηεο 
ρψξαο πνπ δηέπεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κε ηα νπνία απηφ δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο 
ή νη δπζρέξεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο λνκνζεζίαο, εκπνδίδεη ηελ 
απνηειεζκαηηθή ελάζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

   
  (4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππφ ζχζηαζε 

απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ, ελεκεξψλεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
πιήξνπο θαθέινπ θαηά ην άξζξν 12(3), (4), (5) θαη (6), εάλ εγθξίλεηαη ή φρη ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ:  

  
      Ννείηαη φηη ε άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αηηηνινγείηαη δεφλησο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ΟΔΔ ζπζηαζεί ππφ ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηφλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη 
θαη ζηνλ Έθνξν. 

  
  (5) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πξνζθνκίδεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζηνλ ΟΔΔ, βεβαίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάζεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ

. 
ε βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη 

νξηζηεί ηέηνηνο ή απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 
  
  (6) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 8(7) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 

Δπελδχζεσλ Νφκνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε, ε δηαθήκηζε θαη ε δηαρείξηζε κεξηδίσλ 
ηνπ ΟΔΔ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ θαη, επηπιένλ, εθφζνλ ν ΟΔΔ έρεη ιάβεη ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεο πξνβιεπφκελεο βεβαίσζεο ζην εδάθην (5) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  

  
 Κεθάλαιο 3: Κοινέρ διαηάξειρ για ηην οπγάνυζη και ηη  

λειηοςπγία ηυν ΟΔΔ 

  
Αξρηθφ θεθάιαην 
ΟΔΔ. 

14.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηένπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ή πεξί 

Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξφξξπζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ, ην αξρηθφ θεθάιαην ηνπ ΟΔΔ 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ θαηά ην άξζξν 48(3)(ε), ην άξζξν 
55(2) θαη ην άξζξν 66(1)(ε), αληίζηνηρα, θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ 
έγγξαθα.  

  
  (2) Σν αξρηθφ θεθάιαην ηνπ ΟΔΔ απνηειείηαη είηε απφ κεηξεηά είηε απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

είλαη ζχκθσλα κε ηνλ επελδπηηθφ ζθνπφ ηνπ θαη είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνπο επηβάξπλζε.    
  
  (3) Οη εηζθνξέο ζε ΟΔΔ πνπ δελ είλαη ζε κεηξεηά, απνηεινχλ ππνρξεσηηθά, θαηά ην ρξφλν ηεο 

εηζθνξάο, αληηθείκελν απνηίκεζεο απφ αλεμάξηεην ειεγθηή, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 
47Β ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ. 

  
Δπελδπηηθή 
πνιηηηθή  
ηνπ ΟΔΔ. 
 

15.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα πξνβιέπεη επελδπηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

γηα ηνπο ΟΔΔ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία επελδχνπλ θαη ηνπο επελδπηέο ζηνπο 
νπνίνπο απεπζχλνληαη.   
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  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα πξνβαίλεη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΟΔΔ, 
κε θξηηήξην ηνλ επελδπηηθφ ηνπο ζθνπφ θαη ηε δηάξζξσζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο.  

  
  (3) Όηαλ ν ΟΔΔ επελδχεη ζε άιινπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ΟΔΔ, ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ή άιινο 
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ 
πξψην ΟΔΔ, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ 
επελδχζεσλ δελ εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή ή πξνκήζεηα εμαγνξάο, ηελ νπνία ζα εηζέπξαηηε.   

  
Γηαρείξηζε 
θηλδχλσλ.  
 

16.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 

Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαη ζηελ ίδηα 
ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ. 

  
  (2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, δηαζέηεη θαη εθαξκφδεη 

θαηάιιεια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαηά ηξφπν πνπ λα εληνπίδεη, λα κεηξά, λα δηαρεηξίδεηαη 
θαη λα παξαθνινπζεί δεφλησο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλεη θαη ηε 
ζπκβνιή απηψλ ησλ ζέζεσλ ζην ζπλνιηθφ πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ.   

  
  (3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ δηαζέηεη νξγαλσηηθή δνκή ηέηνηα πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ ΟΔΔ θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ 
πνπ αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ή πνπ ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηνλ ΟΔΔ, νη νπνίεο ζα 
κπνξνχζαλ λα απνβνχλ δεκηνγφλεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ

.
 ζε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο ηέηνηαο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν 
απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, δηαζθαιίδεη φηη απηή δηεπζεηείηαη κε ηξφπν πνπ δηαθπιάζζεη ηα ζπκθέξνληα 
ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ.  

  
  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα εμεηδηθεχεη πξαθηηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) θαη λα πξνβιέπεη γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ΟΔΔ, 
αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπο, φηη δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3).  

  
Απνηίκεζε.  
 

17.-(1) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ απνηηκψληαη ζε δίθαηε ηηκή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

εηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, θαηά πεξίπησζε.   
  
  (2) Ο ΟΔΔ δηελεξγεί απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηνπιάρηζηνλ- 
  
 (α) ζηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη δηάζεζε, εμαγνξά ή/θαη εμφθιεζε 

κεξηδίσλ ηνπ, θαη 
   
 (β) ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηήζηα θαη ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ, 

αληίζηνηρα, σο εκεξνκελίεο αλαθνξάο γηα ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία. 
  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα νξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ, θαη λα ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ηερληθά 
δεηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  
Γηνίθεζε θαη 
δηεχζπλζε. 

18.-(1) Ζ δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΟΔΔ δηελεξγείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ θπζηθά πξφζσπα, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία πξνο ηνχην εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε.  
  
  (2) Σα κέιε νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ, νη δηεπζχλνληεο ηνλ ΟΔΔ, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο θαη νη δηεπζχλνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πξφζσπα 
θνηλά κε ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ηνπο δηεπζχλνληεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα. 

  
  (3) Σα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη νη δηεπζχλνληεο ηνλ ΟΔΔ γλσζηνπνηνχλ ζην φξγαλν 

δηνίθεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηά ηνπο, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη  
θαηάζηαζε  ζχγθξνπζεο  ζπκθεξφλησλ  θαηά  ηελ  άζθεζε  ησλ  θαζεθφλησλ  ηνπο   σο  
 
ηέηνησλ, ηδίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή δηεπζπλφλησλ άιινπ ΟΔΔ ή 
νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ή άιινπ δηαρεηξηζηή, πέξα απφ απηφλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 
ζπγθεθξηκέλν ΟΔΔ. 

  
πλαιιαγέο.  19.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 

Δπελδχζεσλ Νφκνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ 
ΟΔΔ θαη ζηελ ίδηα ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ. 
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  (2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή επηρείξεζε ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν απηφο αλήθεη, θαζψο 

θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ, δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε ηνλ ΟΔΔ 
ή απνθνκίδνπλ φθεινο απφ ζπλαιιαγέο ηνπ ΟΔΔ κε αληηθείκελν πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, κφλν ζην 
κέηξν πνπ απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ 
ελδερφκελσλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απηά πεξηέρνπλ.  

  
  (3) Οπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή, κεηαμχ αθελφο ηνπ ΟΔΔ θαη αθεηέξνπ είηε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή 

ηνπ, ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ, ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζπκβνχινπ, ζπλεηαίξνπ, ή κε ζπλδεδεκέλν πξφζσπν 
κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δηελεξγείηαη ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (4), 
εθηφο εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (5) σο αθνινχζσο: 

  
 (α) Τπφ φξνπο πνπ ζεσξνχληαη ζπλήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή

.
 θαη   

   
 (β) κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ 

ΟΔΔ. 
  
  (4) Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3), ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ 

εδαθίνπ (5), πξνυπνζέηεη ηελ απνηίκεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο απφ αλεμάξηεην 
εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο ζα έρεη ππνδεηρζεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα ή απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή 
ηνπ ΟΔΔ εάλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κε ην ζεκαηνθχιαθα ή αλ δελ έρεη νξηζηεί ζεκαηνθχιαθαο.    

  
  (5) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε απνηίκεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4) δελ είλαη πξαθηηθά 

δπλαηφ λα ηεξεζεί, ν ζεκαηνθχιαθαο ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ εάλ ε ζπλαιιαγή 
δηελεξγείηαη κε ην ζεκαηνθχιαθα ή κε πξφζσπν ζπλδεδεκέλν κε απηφλ ή αλ δελ έρεη νξηζηεί 
ζεκαηνθχιαθαο, πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (3). 

  
  (6) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πηζαλνινγείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην εδάθην (3), ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ πεξηέρεη ζρεηηθή κλεία, ε δε εηήζηα θαη ε εμακεληαία 
έθζεζε ηνπ ΟΔΔ παξέρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, θαηαηάζζνληάο απηέο αλά θαηεγνξία, θαζψο θαη αλά 
ζπκβαιιφκελν κε ηνλ ΟΔΔ κέξνο θαη αλαθέξνληαο θαη ηηο ηπρφλ ακνηβέο ή πξνκήζεηεο πνπ ζα έρνπλ 
θαηαβιεζεί ζε θάζε ζπκβαιιφκελν ηνπ ΟΔΔ, ρσξηζηά γηα θάζε ζπλαιιαγή. 

  
 Κεθάλαιο 4: Δξυηεπικόρ διασειπιζηήρ ΟΔΔ 

   
Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία 
εμσηεξηθνχ 
δηαρεηξηζηή. 

20.-(1) Δπί πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ θαηά ην άξζξν 

6(2)(β) εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, σο πξνο ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν 
νθείιεη λα πιεξνί θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη, εηδηθφηεξα, σο πξνο ην χςνο θεθαιαίνπ ηνπ, ηα 
ίδηα θεθάιαηα, ηε ρνξήγεζε ζε απηφ άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή αλαζηνιή απηήο, 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηελ επζχλε πνπ θέξεη γηα ηελ 
άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο απηψλ ζε ηξίην πξφζσπν, νη δηαηάμεηο- 

  
 (α) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εθφζνλ έρεη 

ιάβεη ηε κνξθή ΓΟΔΔ, θαη  
 (β) ηνπ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εθφζνλ έρεη ιάβεη 

ηε κνξθή εηαηξείαο δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ.  
  
  (2) Δθφζνλ ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ είλαη ΔΠΔΤ πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ - 
  
 (α) ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή δηακνξθψλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην 

χςνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ππφ δηαρείξηζε ΟΔΔ· 
 (β) ηπρφλ αλάζεζε ζε ηξίηνλ, θαζεθφλησλ εθηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηαρεηξηζηή δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγίαλ εθαξκνδφκελα άξζξα 20 έσο 22 ηνπ 
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ· 

   
 (γ) ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ελεξγεί πάληνηε απνθιεηζηηθά κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ 

ησλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη, θαζψο θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπο θαη ιακβάλνληαο παξάιιεια 
ππφςε ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο, επζχλεηαη 
δε έλαληη ησλ κεξηδηνχρσλ ησλ ΟΔΔ γηα θάζε επηδεηθλπφκελε εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηα σο 
πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο· απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε ζπκβαηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 
πξναλαθεξφκελεο επζχλεο, είλαη δε άθπξνο νπνηνζδήπνηε φξνο, πεξί ηνπ πεξηνξηζκνχ 
απηήο ηεο πλζήθεο, ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ ΟΔΔ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη· 

   
 (δ) ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη- 
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  (i) δηαζέηεη θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, ξπζκίζεηο ειέγρνπ θαη 

αζθάιεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θαηάιιεινπο 
εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ηδίσο, θαλφλεο γηα ηηο 
πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή γηα ηελ θαηνρή 
ή δηαρείξηζε επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζθνπφ ηελ επέλδπζε γηα ίδην 
ινγαξηαζκφ θαη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ φηη, γηα θάζε ζπλαιιαγή ζηελ νπνία 
κεηέρεη OEE, είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζήο ηεο, ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, 
ηνπ ραξαθηήξα ηεο, θαζψο θαη ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, θαη φηη ηα 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ OEE πνπ δηαρεηξίδεηαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο, 
επελδχνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν,  θαη 

    
  (ii) δηαζέηεη δνκή θαη νξγάλσζε ηέηνηα ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο δεκίαο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ΟΔΔ ή/θαη ησλ πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή απφ 
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ- 

    
   (Α) ηνπ ΟΔΔ ή/θαη ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ αθελφο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή 

αθεηέξνπ, ή 
     
   (Β) δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ή 
     
   (Γ) πειάηε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ΟΔΔ, ή 
     
   (Γ) κεηαμχ ΟΔΔ, θαη 
    
  (iii) δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα δηεπζέηεζε ησλ 

παξαπφλσλ ησλ επελδπηψλ ζε κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ, θαη 
    
  (iv) δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαηά ην άξζξν 16, θαη 
   
  εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ην θάζκα, ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπκκφξθσζεο 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία. 

  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο, λα εμεηδηθεχεη θάζε ιεπηνκέξεηα ή ηερληθφ 

ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2). 
  
Παξαίηεζε 
εμσηεξηθνχ 
δηαρεηξηζηή  
 

21. Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα παξαηηεζεί απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ, κφλνλ εθφζνλ 

νξηζηεί αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαηά ην άξζξν 22, εθηφο εάλ ν ΟΔΔ, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
δηαρεηξηζηή ηνπ, θαηαζηεί απηνδηαρεηξηδφκελνο.  

Αληηθαηάζηαζε 
εμσηεξηθνχ 
δηαρεηξηζηή. 
 

22.-(1)  Ζ αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξνυπνζέηεη ηε 

ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία εγθξίλεη θαη ην λέν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξηδηνχρσλ.  

  
  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ηελ απφθαζή ηεο γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηαρεηξηζηή, δχλαηαη λα επηβάιεη νπνηνδήπνηε κέηξν ή φξν πξνο εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
κεξηδηνχρσλ θαη ησλ επελδπηψλ γεληθφηεξα. 

  
  (3) Ο λένο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απεξρνκέλνπ, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη καδί θαη μερσξηζηά κε ην λέν γηα ηηο φιεο ηηο πξάμεηο 
θαη παξαιείςεηο ηνπ κέρξη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απφ ην λέν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή. 

  
  (4) Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ απφ άιιν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή 

ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε πξνο αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ 
ηνπ ΟΔΔ, γλσζηνπνηείηαη δε ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ 
θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ, θαηά πεξίπησζε. 

  
 Κεθάλαιο 5 : Θεμαηοθύλακαρ ΟΔΔ 

  
Γηνξηζκφο 
ζεκαηνθχιαθα 
ΟΔΔ. 

23.-(1) Δπί ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ, ν νπνίνο είηε είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ είηε εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ απφ ΓΟΔΔ, εθαξκφδεηαη ην Σκήκα 4 ηνπ 
Κεθαιαίνπ III ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαζψο θαη ηα 
άξζξα 25(3), 27(2) θαη 29 έσο 31 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  
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  (2) Δπί ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ άιινπ απφ απηφλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
   
  (3) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπ ΟΔΔ θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά, 

ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ηνπ εδαθίνπ (4), ζε ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο - 
   
 (α) έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη 
ππνγξάςεη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο 
Πιεξνθνξηψλ, θαη 

   
 (β) είλαη είηε πηζησηηθφ ίδξπκα είηε επηρείξεζε επελδχζεσλ ή άιιε νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε 

πξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη δηαξθή επνπηεία θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηδξπκάησλ νη 
νπνίεο νξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαηαγσγήο ηεο σο επηιέμηκεο γηα ζεκαηνθχιαθεο. 

  
  (4) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), επηηξέπεηαη ζε ΟΔΔ λα κελ νξίζεη 

ζεκαηνθχιαθα ή λα νξίζεη σο ζεκαηνθχιαθα πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (5), ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΔΔ δελ είλαη δεθηηθφ θχιαμεο.  

  
  (5) Γηα ηε θχιαμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ πνπ δελ ζπληζηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ 
Νφκνπ φπσο απηφο δηνξζψζεθε, σο ζεκαηνθχιαθαο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (4), επηηξέπεηαη λα 
νξηζηεί νληφηεηα πνπ επηηειεί ιεηηνπξγίεο ζεκαηνθχιαθα ζην πιαίζην επαγγεικαηηθψλ ή 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ ε νληφηεηα απηή ππφθεηηαη ζε 
ππνρξεσηηθή επαγγεικαηηθή θαηαρψξηζε, αλαγλσξηζκέλε απφ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο 
δηαηάμεηο ή απφ θαλφλεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη εθφζνλ κπνξεί λα παξάζρεη επαξθείο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο εγγπήζεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη απνηειεζκαηηθά 
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη λα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ ελέρνπλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο.    

   
Καζήθνληα 
ζεκαηνθχιαθα 
ΟΔΔ. 

24. Ο ζεκαηνθχιαθαο ΟΔΔ έρεη ηα θαζήθνληα απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ πεξί ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

  
Αλάζεζε 
θαζεθφλησλ 
ζεκαηνθχιαθα. 
 

25.-(1) Ο ζεκαηνθχιαθαο ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη ηε θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ζε ηξίην πξφζσπν, λνκηκνπνηνχκελν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 
θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ, λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ 
θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ πνπ ην επηηξέπεη.  

  
  (2) Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζεκαηνθχιαθα θαηά ην εδάθην (1)  γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εμσηεξηθφ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο.  
  
  (3) Ο ζεκαηνθχιαθαο επηηξέπεηαη, νπνηεδήπνηε λα αλαθαιεί ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαηά ην 

εδάθην (1), ε αλάζεζε δε απηή παχεη λα ηζρχεη κε ην πέξαο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα σο 
ηέηνηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

  
  (4) Ο ζεκαηνθχιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη ζε ηξίην ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ. 
  
  (5) Ο ηξίηνο, ζηνλ νπνίν αλαηίζεληαη ιεηηνπξγίεο ζεκαηνθπιαθήο θαηά ην εδάθην (1), επηηξέπεηαη λα 

αλαζέηεη πεξαηηέξσ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαηά κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε άιιν πξφζσπν, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε πεξαηηέξσ αλάζεζε

 
ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκθσλεζεί ε 

αξρηθή αλάζεζε
.
 ην άξζξν 27(3) εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξαηηέξσ 

αλάζεζε. 
  
  (6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη κε νδεγία ηεο 
   
 (α) ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ζεκαηνθχιαθαο, ν νπνίνο νξίδεηαη 

θαηά ην εδάθην (1), γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ σο ηέηνηνο, θαη 
   
 (β) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα. 
  
Δηδηθέο 
ππνρξεψζεηο 
ζεκαηνθχιαθα. 

26.-(1) Ο ζεκαηνθχιαθαο κεξηκλά ψζηε ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ 

είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, λα παξέρεη ζ’ απηφλ θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή εάλ ν 
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ: 
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  Ννείηαη φηη, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, 

παξέρνπλ ζην ζεκαηνθχιαθα πιήξε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ΟΔΔ. 
  
  (2) Ο ζεκαηνθχιαθαο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη χζηεξα 

απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ζεκαηνθχιαθαο θαηά ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο επί 
ηνπ ΟΔΔ. 

  
  (3) Ο δηνξηζκφο ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ πξνυπνζέηεη έγγξαθε ζχκβαζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΔΔ, φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, ε νπνία ξπζκίδεη ηε 
ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ν ζεκαηνθχιαθαο λα κπνξέζεη λα 
επηηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζεκαηνθπιαθήο πνπ πξνβιέπνληαη - 

  
 (α) ζηνλ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν εμσηεξηθφο 

δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ,  ή 
 (β) ζηνλ παξφληα Νφκν, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 
  
  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ή ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ πξνο θχιαμε ζε 
ζεκαηνθχιαθα, ή γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη απηφο ν ζεκαηνθχιαθαο πξνο εθπιήξσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ΟΔΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηε 
ζπκθσλία πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3). 

  
Δπζχλε 
ζεκαηνθχιαθα. 

27.-(1) Ο ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ επζχλεηαη, ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην, έλαληη ηνπ ΟΔΔ, ησλ 

κεξηδηνχρσλ ηνπ ή ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, γηα θάζε δεκία πνπ πθίζηαληαη απφ παξάβαζε 
ππνρξέσζήο ηνπ.  

  
  (2) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ ΟΔΔ έρνπλ αηνκηθφ δηθαίσκα έγεξζεο αγσγήο θαηά ηνπ ζεκαηνθχιαθα γηα ηε 

δεκία πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
.
 νη κεξηδηνχρνη ηνπ 

ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ αμηψζεηο έλαληη ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ κφλν έκκεζα, δηα 
κέζνπ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο 
ηνπ ΟΔΔ παξαιείςεη λα εγείξεη αμηψζεηο ζε βάξνο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ζε απηφλ ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο κεξηδηνχρνπ, ν ηειεπηαίνο δχλαηαη λα εγείξεη ν ίδηνο 
αμίσζε έλαληη ηνπ ζεκαηνθχιαθα.  

  
  (3) Ζ επζχλε ηνπ ζεκαηνθχιαθα παξακέλεη αθέξαηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαζέηεη ζε ηξίηνλ ηε 

θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη ππφ ηε θχιαμή ηνπ
. 
 ν 

ζεκαηνθχιαθαο επζχλεηαη καδί θαη μερσξηζηά κε ην ηξίην πξφζσπν γηα ηε δεκία πνπ πξνθαιεί ν ηξίηνο 
ζε πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1). 

  
  (4) Ο ζεκαηνθχιαθαο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ 

εδαθίνπ (4) θαη ην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκνπ, πνπ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία. 

  
Αλεμαξηεζία ηνπ 
ζεκαηνθχιαθα 
θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ 
δηαρεηξηζηή  
ηνπ ΟΔΔ. 

28.-(1) Σ ίδην πξφζσπν απαγνξεχεηαη λα αζθεί θαζήθνληα εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαη 

ζεκαηνθχιαθα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ.  
 
 

  (2) Ο ζεκαηνθχιαθαο θαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ελεξγνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην κεηαμχ ηνπο θαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. 

  
Παξαίηεζε 
Θεκαηνθχιαθα. 

29.-(1) Ο ζεκαηνθχιαθαο, ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα παξαηηεζεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, γλσζηνπνηεί 

γξαπηψο ηελ πξφζεζή ηνπ απηή ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ, ή ζηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη 
απηνδηαρεηξηδφκελνο, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ παξαίηεζή ηνπ. 

  
  (2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, 

γλσζηνπνηεί άκεζα ην γεγνλφο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη πξνηείλεη είηε λέν ζεκαηνθχιαθα, 
πνπ λα πιεξνί ην άξζξν 23(3), ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο είηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΔ ρσξίο 
ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ ν ΟΔΔ πιεξνί ην άξζξν 23(4).    

  
  (3) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ είλαη 

απηνδηαρεηξηδφκελνο, θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα λα πξνηείλεη λέν ζεκαηνθχιαθα, ηε ζρεηηθή πξφηαζε, ε 
νπνία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23(3), δηελεξγεί ν ππφ παξαίηεζε ζεκαηνθχιαθαο. 
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  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ 

ρσξίο ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 23(4), θαη, ζε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε, απαηηεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ, ή απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη 
απηνδηαρεηξηδφκελνο, ή απφ ηνλ ππφ παξαίηεζε ζεκαηνθχιαθα, λα πξνηείλεη άιιν λέν ζεκαηνθχιαθα. 

  
  (5) Μεηά ην δηνξηζκφ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα, ν παξαηηεζείο ζεκαηνθχιαθαο παξαδίδεη ζην λέν 

ζεκαηνθχιαθα ηα ππφ ηε θχιαμή ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν 
αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα.   

  
  (6) Ο ζεκαηνθχιαθαο πνπ ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζπλερίδεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

κέρξη ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα.  
  
  (7) Ζ παξαίηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε πξνο αλάινγε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ.   
  
Αληηθαηάζηαζε 
ζεκαηνθχιαθα. 

30.-(1) Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε ζχκβαζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο επηινγήο 
λένπ ζεκαηνθχιαθα, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ ρσξίο 
ζεκαηνθχιαθα, θαηά ην άξζξν 23(4). 

  
  (2) ε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή πξνο πξνζηαζία 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ, αλ ν ζεκαηνθχιαθαο δελ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ πξνο 
ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηεί απφ 
ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ, ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 23(3), ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ απφ λέν ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο 
έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

  
  (3) Αίηεζε πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα, δχλαηαη λα ππνβάιεη, ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 

23(3), θαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, σο εθπξφζσπνο ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ 
φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο. 

  
  (4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, εάλ δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα, νθείιεη λα πξνηείλεη λέν ζεκαηνθχιαθα πνπ λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 23(3), ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη λα ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά ηνλ ππφ αληηθαηάζηαζε ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ. 

  
  (5) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ νη 

δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (4) έσο (7) ηνπ άξζξνπ 29. 
  
Λήμε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ 
ζεκαηνθχιαθα. 

31. Σα θαζήθνληα ηνπ ζεκαηνθχιαθα παχνπλ- 

 (α) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
ηεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ απφ λέν ζεκαηνθχιαθα (εθφζνλ απαηηείηαη ηέηνηνο), ελψ κέρξη 
ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα, ν παιαηφο εμαθνινπζεί λα ελεξγεί σο 
ηέηνηνο θαη λα ππφθεηηαη ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ, φπσο 
απηέο πξνβιέπνληαη απφ- 

    
  (i) ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνο, εάλ ν 

εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή 
 
 

    
  (ii) ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε∙ 
   
 (β) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Θεκαηνθχιαθα ή θήξπμήο ηνπ ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ή δηαρείξηζεο ή άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο·  
   
 (γ) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΟΔΔ ή απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαηά ην άξζξν 
30(2)· 

   
 (δ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ.   
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 Κεθάλαιο 6: Γιάθεζη και εξαγοπά μεπιδίυν ΟΔΔ 

  
Μεξίδηα ΟΔΔ. 
 

32.-(1) Σα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα κεξίδηα, αζθνχληαη ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηφ επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία 
αζθνχληαη κε βάζε νιφθιεξν κεξίδην. 

  
  (2) Σα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθά θαη δελ έρνπλ νλνκαζηηθή αμία. 
  
  (3) Ζ έθδνζε θαη ε εμαγνξά κεξηδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαη πνπ ελδερφκελα εμεηδηθεχνληαη ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ 
δειηίν.   

  
  (4) Ο ίδηνο ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα εθδίδεη κεξίδηα δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ. 
   
Καλφλεο γηα  
ηε δηάζεζε 
κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

33.-(1)  Γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ θαη ηελ απφθηεζή ηνπο απφ ην κεξηδηνχρν απαηηείηαη - 

 (α) αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνλ ίδην 
ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, γξαπηψο ή κε ειεθηξνληθφ ηξφπν· 

   
 (β) απνδνρή ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ· 
   
 (γ) νινζρεξήο θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ, φπσο απηφ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο ζε κεηξεηά ή, εθφζνλ δερζεί ηνχην ν εμσηεξηθφο 
δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν  απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, ζε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα επελδχεη ν ΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ θαη ηα 
νπνία απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθνηέξσο νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα 
θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα.  

  
  (2) Δθφζνλ έρεη νξηζηεί ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ θαη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε 

κεξηδίσλ δελ θαηαβιήζεθε ζε απηφλ, ην ελ ιφγσ πνζφ θαηαηίζεηαη ζην ζεκαηνθχιαθα ην αξγφηεξν 
εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο

.
 ζε θάζε πεξίπησζε, ε θαηαβνιή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πιελ 

κεηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), σο αληίηηκν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΔΔ, 
δηελεξγείηαη ζην ζεκαηνθχιαθα εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο.  

  
  (3) Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ππνινγίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ
.
 

ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνπλ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία κέρξη ηελ 
νπνία επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο δηάζεζεο κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ, ψζηε ηα κεξίδηα λα ιάβνπλ 
ηελ ηηκή δηάζεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε αίηεζε ε νπνία ππνβιήζεθε κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. 

  
  (4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ΟΔΔ, παξαδίδεη δσξεάλ ζηνλ αηηεηή ην ελεκεξσηηθφ δειηίν 
ηνπ ΟΔΔ, ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθά ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία εηήζηα θαη εμακεληαία έθζεζή 
ηνπ θαη ηνπ γλσζηνπνηεί, βάζεη ηεο θαηά ην άξζξν 17 απνηίκεζεο, ηελ ηειεπηαία θαζαξή αμία 
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ ή ηελ ηειεπηαία ηξέρνπζα (αγνξαία) ηηκή ησλ κεξηδίσλ ηνπ

.
 εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ΟΔΔ ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ ή γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)( iii) 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν επελδπηήο ιακβάλεη, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
ΟΔΔ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 30(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ

.
 ΟΔΔ αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο 

επελδπηέο εθδίδεη έγγξαθν βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 583/2010 θαη ην νπνίν παξαδίδεηαη απφ ηνλ 
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ δσξεάλ ζηνλ αηηνχληα 
ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΔΔ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο.  

  
  (5) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα δηαζέηνπλ 

κεξίδηα απηνχ θαη δηα κέζνπ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, 
εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο πνπ δηέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη ΓΟΔΔ.  
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  (6) Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ απφ πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (5) ή απφ άιια πξφζσπα 
πνπ ελεξγνχλ σο αληηπξφζσπνη απηψλ ησλ πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ φπσο απηφο 
δηνξζψζεθε, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ ππφ ηελ 
επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.    

  
  (7) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγία ηεο - 
  
 (α) ηερληθά ζέκαηα ή ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (5), ηα πξνζφληα θαη ηε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, 
θαζψο θαη γεληθφηεξα ηα πξνζφληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ πξνζψπσλ· 

   
 (β) ηηο πξνυπνζέζεηο, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ 

κε ειεθηξνληθφ κέζν, εμεηδηθεχνληαο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία ππνρξενχηαη λα 
ιακβάλεη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. 

  
Έθδνζε δσξεάλ 
κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

34. Ζ έθδνζε δσξεάλ κεξηδίσλ ΟΔΔ, επηηξέπεηαη εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ 

θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ. 
  
Δλεκέξσζε ησλ 
επελδπηψλ γηα 
ηελ θαζαξή ηηκή, 
ηηκή δηάζεζεο  
ή εμαγνξάο 
κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

35. Ο θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ζηνπο 

επελδπηέο ηεο θαζαξήο ηηκήο, ηεο ηηκήο δηάζεζεο θαη ηεο ηηκήο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ. 
 

  
Γηάζεζε ζε 
επαγγεικαηίεο 
επελδπηέο ζηε 
Γεκνθξαηία 
κεξηδίσλ ΟΔΔ.  

36. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο πνπ 

νη ΟΔΔ πξέπεη λα ηεξνχλ θαηά ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ζηε 
Γεκνθξαηία. 
 

  
Γηάζεζε ζε 
ηδηψηεο θαη 
επαξθψο 
ελεκεξσκέλνπο 
επελδπηέο ζηε 
Γεκνθξαηία 
κεξηδίσλ ΟΔΔ.  

37.-(1) ΟΔΔ, ν νπνίνο είλαη είηε απηνδηαρεηξηδφκελνο θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii) είηε εμσηεξηθά 

δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ απφ ΓΟΔΔ, επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη ηα κεξίδηά ηνπ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ ζηε 
Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

    (2) Ζ δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ δελ εκπίπηεη ζην εδάθην (1), ζε ηδηψηεο ή/θαη επαξθψο 
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο ζηε Γεκνθξαηία, ιακβάλεη ρψξα κφλνλ θαηφπηλ άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο

.
 σο ηέηνηα  άδεηα  λνείηαη  ε  άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ιακβάλεη ν ΟΔΔ θαηά ην  άξζξν 13.  

  
    Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ 

απηψλ ησλ ΟΔΔ ζηε Γεκνθξαηία. 
  
Γηάζεζε 
κεξηδίσλ ΟΔΔ 
ζε άιιν θξάηνο 
κέινο ή ηξίηε 
ρψξα. 

38.-(1) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ δχλαηαη λα δηαζέηεη 

ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη ζε επαξθψο 
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο ή ηεο 
ρψξαο, αληίζηνηρα, ή ζε ηδηψηεο επελδπηέο, θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο:  

  
 (α) ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ΓΟΔΔ ή 

κεξηδίσλ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii), εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην 
άξζξν 39 δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο·   

   
 (β) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα, κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ δελ 

εκπίπηεη ζηελ παξάγξαθν (α), θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζεζήο ηνπ ζηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ: 

    
  (i) ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο ζηελ νπνία ν ΟΔΔ ζθνπεχεη λα δηαζέηεη 

κεξίδηα ηνπ, θαη  
  (ii) πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δηεπζεηήζεηο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ ζην άιιν 

θξάηνο. 
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  (2) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ ζην θξάηνο κέινο ή ζηελ ηξίηε ρψξα, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β), ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο 
ΟΔΔ πξνζθνκίδεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ απηνχ ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο γηα ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ ζε απηφ.  

  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα ξπζκίδεη θάζε ηερληθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
  
Δμαγνξά ή 
εμφθιεζε 
κεξηδίσλ ΟΔΔ. 
 

39.-(1) Ζ εμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ δηελεξγείηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, φπσο απηνί, ελδερφκελα λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ 
ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ δειηίν

.
 ηα κεξίδηα εμαγνξάδνληαη ζηελ ηηκή εμαγνξάο κεξηδίσλ ηεο επφκελεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο εμαγνξάο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμαγνξάο, φπσο απηή ε ηηκή 
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα

.
 ν 

θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνπλ ην απψηαην ρξνληθφ ζεκείν κέρξη ηνπ 
νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ, ψζηε ηα εμαγνξαδφκελα κεξίδηα 
λα ιάβνπλ ηελ ηηκή εμαγνξάο ηεο επφκελεο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, πξνγξακκαηηζκέλεο 
εκεξνκελίαο εμαγνξάο. 

  
  (2) Γηα ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ ΟΔΔ, ν κεξηδηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ, γξαπηψο ή ειεθηξνληθά:  
  
   Ννείηαη φηη είλαη άθπξε νπνηαδήπνηε αίηεζε εμαγνξάο ππφ αίξεζε. 
  
  (3) Ζ αμία ησλ εμαγνξαδφκελσλ κεξηδίσλ ΟΔΔ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά, ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δηαπξαγκαηεχζηκν ΟΔΔ, ζε αμίεο ζε αληηζηνηρία κε ηε ζχλζεζε ηνπ αλαπαξαγφκελνπ ζην ραξηνθπιάθην 
ηνπ ΟΔΔ δείθηε

.
 Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή δηελεξγείηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθά ηνπ ΟΔΔ. 
  
  (4) Ζ αίηεζε κεηαθνξάο απφ επελδπηηθφ ηκήκα ΟΔΔ ζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ, ή απφ 

ΟΔΔ ζε άιιν ΟΔΔ, ηζνδπλακεί κε αίηεζε εμαγνξάο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αξρηθφ ΟΔΔ ή ζε επελδπηηθφ 
ηκήκα ηνπ, θαη κε απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζην λέν ΟΔΔ ή ζην λέν επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ. 

   
Αλαζηνιή 
εμαγνξάο ή 
εμφθιεζεο 
κεξηδίσλ ΟΔΔ. 
 

40.-(1) Ζ αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, ή ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο απφ απηέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ 
απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ

.
 ηέηνηα αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο 

πξνυπνζέηεη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ 
απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ θαη ηε ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, γλσζηνπνηείηαη δε ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ, ζηελ επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ

.
 ε 

πξναλαθεξφκελε απφθαζε πξνζδηνξίδεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ηζρχεη ε αλαζηνιή 
εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, ηπρφλ δε παξάηαζε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ ηήξεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ελψ αλεμάξηεηα απφ ηελ 
ηξίηε πξφηαζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ 
παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ 
ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ θαη απφ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
αγνξάο.  

  
  (2) ε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε 

ε αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο 
αλαζηνιήο, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ αλαθαιεί ηελ 
αλαζηνιή θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ, 
ζηελ επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη κεξίδηά ηνπ. 

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη: 
  
 (i) Nα απνθαζίζεη φηη γηα φζν δηάζηεκα θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ 

ηνπ ΟΔΔ ή ε δηαθχιαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο ή 
εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, φηαλ δελ ηεξνχληαη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ηνπ 
θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ, ή άιιεο ζπκθσλίεο πνπ δηέπνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

   
 (ii) λα παξαηείλεη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο ή 

εμφθιεζεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε, γηα φζν δηάζηεκα θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεη ην 
ζπκθέξνλ ησλ επελδπηψλ ή ε δηαθχιαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο

. 
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 (iii) λα αλαθαιέζεη ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, εάλ δηαπηζηψζεη φηη, πξηλ απφ ηελ 

πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο αλαζηνιήο, ή ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, έπαπζαλ λα 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο είρε απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή:  

   
     Ννείηαη φηη θάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο βάζεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 

γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ 
απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ. 

  
  (4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, δελ επηηξέπεηαη ε 

ππνβνιή αίηεζεο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, νχηε ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε κεξηδίσλ απφ κεξηδηνχρνπο. 
Χζηφζν, ηθαλνπνηνχληαη ησλ αηηήζεσλ εμαγνξάο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη εθθξεκνχλ πξηλ απφ ηε 
ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ ή, ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ εδαθίνπ (3), ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ αλαζηνιή. 

  
Απαγφξεπζε 
έθδνζεο θαη 
εμαγνξάο ή 
εμφθιεζεο 
κεξηδίσλ ΟΔΔ. 

41. Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε, εμαγνξά θαη εμφθιεζε κεξηδίσλ- 

 (α) γηα φζν δηάζηεκα ν ΟΔΔ πνπ δελ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, δελ έρεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή∙  
   
 (β) γηα φζν δηάζηεκα ν ΟΔΔ δελ έρεη ζεκαηνθχιαθα, παξφιν πνπ έρεη απηή ηελ ππνρξέσζε 

ζχκθσλα-  
    
  (i) κε ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν 

εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή 
    
  (ii) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε∙   
   
 (γ) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ πνπ δελ είλαη 

απηνδηαρεηξηδφκελνο ή ν ζεκαηνθχιαθαο ΟΔΔ πνπ ππνρξενχηαη λα έρεη ηέηνην, δηαιπζεί ή 
ηεζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, δηαρείξηζεο ή αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα έρεη νξηζηεί 
αληηθαηαζηάηεο ηνπ. 

   
   
 Κεθάλαιο 7: Διδικέρ Γιαηάξειρ 

 

Σκήκα 1: Ακνηβαίν Κεθάιαην 
   
Γεληθέο 
ξπζκίζεηο  
γηα ην ακνηβαίν 
θεθάιαην. 

42.-(1)  Σν ακνηβαίν θεθάιαην ζπληζηά νκάδα πεξηνπζίαο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα: 

 

 (α) Απνηειεί αληηθείκελν ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πξνο φθεινο ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, νη νπνίνη 
είλαη ζπγθχξηνη θαζελφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα πεξηνπζίαο, επζχλνληαη 
δε κέρξη ηνπ χςνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, πνπ εθθξάδεηαη ζε κεξίδηα ηνπ θεθαιαίνπ· 

   
 (β) δηαρσξίδεηαη απφ ην θνξέα πνπ ην δηαρεηξίδεηαη θαη δελ είλαη ππέγγπν γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

απηνχ ηνπ θνξέα ή ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, αιιά ππφθεηηαη κφλν ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 
έμνδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Νφκνπ ή αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ 
θαλνληζκφ ηνπ· 

   
 (γ) έρεη ιάβεη άδεηα λα ιεηηνπξγεί σο ακνηβαίν θεθάιαην θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ. 
   
  (2) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ αζθείηαη ππνρξεσηηθά απφ εμσηεξηθφ 

δηαρεηξηζηή θαηά ην άξζξν 6(2)(β). 
  
  (3) Σν ακνηβαίν θεθάιαην ζηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, νη δε κεξηδηνχρνη ηνπ 

εθπξνζσπνχληαη δηθαζηηθά θαη εμψδηθα απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, σο πξνο ηηο έλλνκεο 
ζρέζεηο απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ: 

  
  Ννείηαη φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο φηαλ εθπξνζσπεί ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ, ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ, επηζεκαίλνληαο πάλησο φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ:  
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  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο δηαρεηξίδεηαη ην ακνηβαίν θεθάιαην κε απνθιεηζηηθφ 

γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, αζθεί δε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

  
  (4) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ λα κελ επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
.
 ην ακνηβαίν 

θεθάιαην δελ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη ηνπ 
ζεκαηνθχιαθα.   

  
  (5) Ζ πεξηνπζία ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ λα δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθά κεξίδηα ή θιάζκαηα κεξηδίσλ, 

πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην θαζέλα, ην ίδην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ
.
 ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα κεξίδηα, αζθνχληαη ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηφ επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία αζθνχληαη 
κε βάζε νιφθιεξν κεξίδην. 

  
Μεηξψν 
Μεξηδηνχρσλ 
ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 
 

43.-(1) Σα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ, ην νπνίν 

ηεξεί ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ θαη παξαθνινπζνχληαη κε θαηαρσξίζεηο ζε απηφ, κε απηή δε ηελ 
θαηαρψξηζε απνδεηθλχεηαη ε ζπκκεηνρή ζην ακνηβαίν θεθάιαην, ελψ ην ελ ιφγσ Μεηξψν επηηξέπεηαη 
λα ηεξείηαη θαη ππφ ηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ. 

    (2) ην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ δηελεξγείηαη απηνηειήο θαηαρψξηζε θάζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεξηδηνχρνπ 
ή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ.  

  
    (3) Σν Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
   
 (α) Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ κεξηδηνχρνπ, ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηελ 

επσλπκία ηνπ· 
   
 (β) ηε δηεχζπλζε ηνπ κεξηδηνχρνπ ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ην εγγεγξακκέλν 

γξαθείν ηνπ ή, γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ηελ έδξα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ 
εγγξαθήο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ εηαηξηθνχ κεηξψνπ, εάλ πθίζηαηαη ηέηνηνο·  

   
 (γ) ηνλ αξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ κεξηδηνχρνπ·  
   
 (δ) ηνλ αξηζκφ κεξηδίσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ζπκκεηνρή· 
   
 (ε) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ απνηειεί ην ειάρηζην πεξηερφκελν γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ 

κεξηδηνχρνπ θαη ησλ κεξηδίσλ ηνπ: 
  
   Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα κεξίδηα αλήθνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζε πεξηζζφηεξα θπζηθά 

πξφζσπα, θαηαρσξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία φισλ ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ θαηαρσξνχληαη 
ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ.  

  
  (4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δηαζθαιίδεη ζην ζεκαηνθχιαθα πιήξε θαη 

δηαξθή πξφζβαζε ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ. 
  
πλδηθαηνχρνη 
κεξηδίσλ 
ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 
 

44.-(1) ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη πεξηζζφηεξα θπζηθά 

πξφζσπα, σο ζπλδηθαηνχρνη απηψλ, θαζέλαο απφ απηνχο δχλαηαη λα θάλεη κεξηθή ή νιηθή ρξήζε ησλ 
κεξηδίσλ ηεο θνηλήο κεξίδαο ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ ππνινίπσλ, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη 
θαηά ην άλνηγκα ηεο κεξίδαο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ, απφ φινπο ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ή απφ εθείλνλ απφ 
ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ακνηβαίν θεθάιαην θαη  θαηαβάιιεη  ηελ  
 
αμία ησλ απνθηψκελσλ κεξηδίσλ

.
 κε ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ χζηεξα απφ αίηεκα ζπλδηθαηνχρνπ, ν 

νπνίνο επηηξέπεηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ κεξηδίσλ ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ ππφινηπσλ, ν εμσηεξηθφο 
δηαρεηξηζηήο ηνπ  ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ν ζεκαηνθχιαθαο απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ ηελ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ έλαληη ησλ ινηπψλ ζπλδηθαηνχρσλ σο πξνο ηα 
εμαγνξαζζέληα κεξίδηα.: 

  
  (2) Καηά ην άλνηγκα ηεο θνηλήο κεξίδαο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), επηηξέπεηαη 

λα νξηζηεί φηη, κε ην ζάλαην νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο, ηα κεξίδηά ηνπ πεξηέξρνληαη 
απηνδηθαίσο ζηνπο ινηπνχο επηδψληεο ζπλδηθαηνχρνπο ηεο κεξίδαο, κέρξη ηνλ ηειεπηαίν απφ απηνχο

.
 

γηα ηελ πεξηέιεπζε ησλ κεξηδίσλ ζηνπο ινηπνχο επηδψληεο ζπλδηθαηνχρνπο θαηά ην παξφλ εδάθην, δελ 
νθείιεηαη θφξνο θιεξνλνκίαο ή νπνηνδήπνηε ηέινο. 

  
  (3) Γηα ηελ πξνζζήθε λένπ δηθαηνχρνπ, απαηηείηαη έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή 

ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη φισλ ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ηεο κεξίδαο, ελψ γηα ηελ αθαίξεζε πθηζηάκελνπ 
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ζπλδηθαηνχρνπ πξνυπνηίζεηαη ε ξεηή γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπ. ην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ θαηαρσξνχληαη 
θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ζπλδηθαηνχρνπ ησλ κεξηδίσλ ελψ δηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεξηδηνχρνπ 
πνπ έπαπζε λα είλαη ζπλδηθαηνχρνο. 

  
  (4) ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ εδάθηνπ (1), γηα ηηο κεξίδεο ζπλδηθαηνχρσλ εθδίδεηαη βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο αλά κεξίδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45, κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ 
ζπλδηθαηνχρσλ. 

  
Βεβαίσζε 
ζπκκεηνρήο  
ζε ακνηβαίν 
θεθάιαην. 
 

45.-(1) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ εθδίδεη, χζηεξα απφ αίηεζε κεξηδηνχρνπ ή 

ζπλδηθαηνχρνπ κεξηδίσλ, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην ακνηβαίν θεθάιαην
. 

αληίζηνηρε βεβαίσζε 
επηηξέπεηαη λα δεηήζεη ν κεξηδηνχρνο θαη γηα ηελ εμαγνξά ή ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελερπξίαζεο κεξηδίσλ 
ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ. Σελ έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελερπξίαζεο κεξηδίσλ ζην 
Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ επηηξέπεηαη λα δεηήζεη θαη ν ελερπξνχρνο δαλεηζηήο.   

  
  (2) Ζ θαηά ην εδάθην (1) βεβαίσζε, ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ν εμσηεξηθφο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ αλάινγα θαη κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθδίδεηαη, απνδεηθλχεη ηε 
ζπκκεηνρή ζην ακνηβαίν θεθάιαην ή ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελερπξίαζεο κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 
ζην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ

.
 ζε πεξίπησζε απφθιηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βεβαίσζεο θαη ηεο 

θαηαρψξηζεο ζην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ, ππεξηζρχεη ε ηειεπηαία. 
  
  (3) Ζ θαηά ην εδάθην (1) βεβαίσζε επηηξέπεηαη λα απεηθνλίδεη θαη ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηνρψλ ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο. 
  
Μεηαβίβαζε 
κεξηδίσλ 
ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 

46.-(1) Σα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη ειεπζέξσο κεηαβηβάζηκα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε 
ησλ κεξηδίσλ. 

    (2) Ζ κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, 
ηζρχεη δε έλαληη απηνχ απφ ηεο αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεσο, εθηφο εάλ ε κεηαβίβαζε δηελεξγείηαη 
ρξεκαηηζηεξηαθά σο πξνο ηα κεξίδηα πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εηζαγσγήο ζε αγνξά πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε, νπφηε απηή ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γηα ηέηνηα ζπλαιιαγή γεληθέο θαη 
εηδηθέο δηαηάμεηο.  

  
  (3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ελεκεξψλεη ην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ γηα ηε 

κεηαβίβαζε, δηαγξάθνληαο ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα απφ ηε κεξίδα ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη 
θαηαρσξίδνληάο ηα ζηε κεξίδα ηνπ απνθηψληνο. 

  
  (4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ  ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ εθδίδεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

απνθηψληνο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην φλνκά ηνπ θαηά ην άξζξν 45. 
  
Δλέρπξν επί 
κεξηδίσλ 
ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 

47.-(1) Σα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη δπλαηφ λα ελερπξηάδνληαη πξνο εμαζθάιηζε 

απαίηεζεο.  
 

  (2) Έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ  ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ε ελερπξίαζε ηζρχεη θαη παξάγεη 
απνηειέζκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ε πξάμε ζχζηαζεο ελερχξνπ ζε απηφλ θαη, 
εάλ ηα κεξίδηα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εηζαγσγήο ζε αγνξά πξνο δηαπξαγκάηεπζε, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί νη αλαγθαίεο δηαηππψζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ 
ελερχξνπ ζηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο αγνξάο

.
 ν εμσηεξηθφο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ  ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαρσξεί ηε ζχζηαζε ελερχξνπ ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ.  
  
  (3) Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελερπξηνχρνπ δαλεηζηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ πνπ 

έρνπλ ελερπξηαζηεί θαη κε ηελ απφδνζε ζηνλ ελερπξηνχρν δαλεηζηή ηεο αμίαο ηνπο, κέρξη ηελ εμαγνξά 
ηνπ ζπλφινπ ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ.  

  
  (4) ε πεξίπησζε πνπ δελ εμαγνξαζηεί ην ζχλνιν ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ ηνπ  ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ, ν ελερπξηνχρνο δαλεηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ απφ ην ελέρπξν σο πξνο ηα ππφινηπα 
ελερπξηαζκέλα κεξίδηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλαςε θαη αλαθνίλσζε λέαο ζχκβαζεο ελερπξίαζεο. 

  
  (5) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαρσξεί ζην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ ηελ 

ηπρφλ εμάιεηςε ηνπ ελερχξνπ.  
  
Καλνληζκφο  
ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 

48.-(1) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη εληαίνο αθφκα θαη φηαλ ην ακνηβαίν 

θεθάιαην ζπλίζηαηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα
. 
ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο θαηαξηίδεηαη 

απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο.  
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  (2) Με ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν κεξηδηνχρνο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί 

ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 
  
  (3) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο ζπλππνγξάθεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθά ηνπ, 

εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
   
 (α) Σελ νλνκαζία ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ επσλπκία ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ 

θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ·  
   
 (β) ηνλ επελδπηηθφ ζθνπφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη 

επελδπηηθνί ηνπ ζηφρνη θαη ε επελδπηηθή ηνπ πνιηηηθή· 
   
 (γ) ηελ θαηεγνξία επελδπηψλ, ζηνπο νπνίνπο ην ακνηβαίν θεθάιαην απεπζχλεηαη· 
   
 (δ) ηε δηάξθεηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή κλεία φηη ε δηάξθεηά ηνπ είλαη αφξηζηνπ ρξφλνπ·  
   
 (ε) ην αξρηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη 

πέληε ρηιηάδεο επξψ, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο ηηκήο, ηεο ηηκήο δηάζεζεο 
εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ 
απηψλ ζηνπο επελδπηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη δε γηα ακνηβαίν θεθάιαην πνπ ηειεί ππφ ηε 
δηαρείξηζε ΓΟΔΔ, επηπιένλ, ηα πξνβιεπνκελα ζην άξζξν 19(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·  

   
 (ζη) ηνπο φξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, αθχξσζεο, εμαγνξάο θαη/ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ, θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε εμαγνξά θαη ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ κπνξεί λα αλαζηαιεί 
θαη κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα 
απνθαζηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία· 

   
 (δ) ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηφο ηνπ·  
   
 (ε) ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 

ζεκαηνθχιαθά ηνπ, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ακνηβψλ·  
   
 (ζ) ηηο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ην ακνηβαίν θεθάιαην·  
   
 (η) ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή ησλ πξνζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 

ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, ηδίσο ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο· 
   
 (ηα) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ· 
   
 (ηβ) ηνπο ιφγνπο δηάιπζεο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 
  
  (4) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, ε δε 

ηξνπνπνίεζή ηνπ είλαη έγθπξε εθφζνλ πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

  
   Ννείηαη φηη νη έγθπξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηνπο 

κεξηδηνχρνπο ηνπο νπνίνπο θαη δεζκεχνπλ. 
 

  (5) Οη κεξηδηνχρνη, εθφζνλ ην ακνηβαίν θεθάιαην είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ 
εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ, φπσο ν θαλνληζκφο ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπ - 

   
 (α) εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε 

εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε·  
   
 (β) εληφο ελφο κελφο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε 

εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εβδνκαδηαία βάζε· 
   
 (γ) έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζεπφκελε πξνγξακκαηηζκέλε 

εμαγνξά ή εμφθιεζε, εάλ ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ζε κεληαία 
βάζε·  
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 (δ) έσο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηνπο κεξηδηνχρνπο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο 
ησλ κεξηδίσλ ηνπο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ φπσο απηφο ίζρπε πξηλ απφ ηελ 
έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπ, παξεκβάιινληαη ηξηάληα εκέξεο.  

  
  (6) Οη κεξηδηνχρνη, εθφζνλ ην ακνηβαίν θεθάιαην είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ φπσο απηφο 
ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο έγθπξεο 
ηξνπνπνίεζεο ζε απηνχο. 

  
  (7) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαξηίδεηαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο 

είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή είηε κφλν ζηελ Αγγιηθή, εθφζνλ ηα ζηνηρεία 
ηνπ άξζξνπ 12 έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κφλν ζηελ Αγγιηθή θαηά ην άξζξν 
12(7).  

Γηάιπζε θαη 
εθθαζάξηζε  
ηνπ ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 

49.-(1) Σν ακνηβαίν θεθάιαην δηαιχεηαη κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 (α) Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50·  

 
(β) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, εθφζνλ απηφο θξίλεη φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δελ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ 
κεξηδηνχρσλ ηνπ·  

 
(γ) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ, εθηφο εάλ 

ν θαλνληζκφο ηνπ ηξνπνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ, ψζηε ε δηάξθεηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ λα παξαηαζεί ή λα θαηαζηεί αφξηζηεο 
δηάξθεηαο·  

 
(δ) εθφζνλ επέιζεη γεγνλφο πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, 

επηθέξεη ηε δηάιπζή ηνπ·  
   
 (ε) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο, παξαίηεζεο, ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ δελ νξηζηεί 
αληηθαηαζηάηεο ηνπο·  

   
 (ζη) κε ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξηδίσλ ηνπ·  
   
 (δ) κε απφθαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, εάλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ κεησζεί ζην έλα ηέηαξην 

ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ, απηή δε ε κείσζε δηαηεξεζεί γηα 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ·  

 
(ε) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα ιάβεη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ κεησζεί ψζηε λα θαηαζηεί 
κηθξφηεξν ησλ δχν ηξίησλ ηνπ νξίνπ γηα ην ειάρηζην ελεξγεηηθφ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη 
ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ: 

   Ννείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη γηα ην γεγνλφο 
ηεο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

  
  (2) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, φπσο θαη νη δαλεηζηέο ηνπο, δε δηθαηνχληαη λα 

δεηήζνπλ ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή ηε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  
  
  (3) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1), ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 

αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηνπ, ε νπνία απνιήγεη ζε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, 
κε επζχλε ηνπ εθθαζαξηζηή ηνπ

.
 σο εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ ε δηάιπζε νθείιεηαη ζε γεγνλφο απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 
(ε) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ, νπφηε ν εθθαζαξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 
νξίδεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα

.
 ζε πεξίπησζε πνπ ην γεγνλφο απφ απηά πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ζπληξέρεη θαη ζην πξφζσπν ηνπ ζεκαηνθχιαθα, φπσο θαη εάλ ην 
ακνηβαίν θεθάιαην δελ έρεη ζεκαηνθχιαθα, ν εθθαζαξηζηήο ηνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, κε απφθαζή ηεο. ζε απηή ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 22

.
 εάλ ν εθθαζαξηζηήο δελ αζθεί πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηνπ, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνχην, 
νξίδεη αληηθαηαζηάηε ηνπ εθθαζαξηζηή.  
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  Ννείηαη φηη ν εθθαζαξηζηήο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη θαζήθνληά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε 

ζε ηξίην πξφζσπν. 
  
  (4) Απφ ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε λέσλ κεξηδίσλ ηνπ, παξά 

κφλν εθφζνλ κε απηή ηελ έθδνζε εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο
.
 ε εμαγνξά κεξηδίσλ 

παξακέλεη δπλαηή, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεξηδηνχρσλ
.
 ν 

ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη νη κεξηδηνχρνη ηθαλνπνηνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, χζηεξα 
απφ ηελ εμφθιεζε θάζε είδνπο απαίηεζεο πνπ πθίζηαηαη έλαληη ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.   

  
  (5) Σν απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ εκθαλίδεηαη ζε εηδηθή 

έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, ε νπνία θνηλνπνηείηαη, απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ή ηνλ εμσηεξηθφ 
δηαρεηξηζηή, ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ φπνπ δηαηίζεληαη 
κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ηίζεηαη δε ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ζηα ζεκεία δηάζεζεο 
ησλ κεξηδίσλ ηνπ:  

  
  Ννείηαη φηη ν ειεγθηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο εδαθίνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
  
  (6) Ζ δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, φπσο θαη ν ιφγνο απηήο, γλσζηνπνηνχληαη, απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή άκεζα, ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ θαη 
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο:   

  
  Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη ακειιεηί απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή 

αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνπο κεξηδηνχρνπο θαη ην ζεκαηνθχιαθα. 
  
  (7) Δάλ ην ακνηβαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα, ε δηάιπζή ηνπ 

επέξρεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηφο ηνπ.  
  
Αλάθιεζε 
άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ. 

50.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί δεζκεπηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 

- 

 (α) εάλ ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα ηε βεβαίσζε γηα ηελ 
θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 13(5)· 

   
 (β) εάλ δηαπηζησζεί φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγήζεθε ζην ακνηβαίν θεθάιαην κε βάζε ςεπδή 

ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν.  
   
  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ: 
   
 (α) εάλ ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηπρφλ φξνπο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, 
φπσο απηέο απνξξένπλ -  

    
  (i) απφ ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν 

εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή 
    
  (ii) απφ ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν 

εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο, ή  
    
  (iii) απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε· 
   
 (β) εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, δελ ηθαλνπνηείηαη πιένλ.  
 

 (3) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ηάμεη πξνζεζκία ζηνλ 
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πξνο ζπκκφξθσζή ηνπ

.
 παξάιεηςε ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηαρεηξηζηή λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε δεζκεπηηθή 
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 
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 (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (3), θνηλνπνηεί ηελ 
απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο 
ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ: 

  
      Ννείηαη φηη ζην ακνηβαίν θεθάιαην, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο αλάθιεζεο, ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ      άξζξνπ 29. 
  
 Σκήκα 2: Δηαηξείεο επελδχζεσλ ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ 
  
Γεληθέο δηαηάμεηο 
γηα ηελ εηαηξεία 
επελδχζεσλ. 

51.-(1) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ, ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ 

θεθαιαίνπ, κπνξεί δε είηε λα είλαη απηνδηαρεηξίδφκελε είηε λα νξίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηεο εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2). 

  
  (2) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο 

θαη έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα δηαρεηξίδεηαη είηε ε ίδηα εθφζνλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε, είηε κέζσ 
εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ζπιινγηθά, ην δηθφ ηεο ραξηνθπιάθην, πξνβαίλνληαο ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο 
πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ ηεο.  

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία 

επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, ε δηαδηθαζία αχμεζεο θαη κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
θαζνξίδεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα. 

  
  (4) Τθηζηάκελε εηαηξεία, ε νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

είλαη εγγεγξακκέλε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξηψλ Νφκν, νη ηίηινη ηεο νπνία είλαη εηζεγκέλνη ζε 
νξγαλσκέλε, ή κε αγνξά ζηε Γεκνθξαηία σο εγθεθξηκέλνο επελδπηηθφο νξγαληζκφο ή επελδπηηθφο 
νξγαληζκφο, δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ θαη λα ιεηηνπξγεί 
σο ΟΔΔ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ιήςεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ην νπνίν ζε ηέηνηα πεξίπησζε 
εθαξκφδεηαη επ’ απηήο σο εάλ ε ελ ιφγσ εηαηξεία λα ήηαλ ΟΔΔ. 

  
Δθαξκνγή ηνπ 
πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ θαη 
εηδηθέο ξπζκίζεηο 
εηαηξηθνχ 
δηθαίνπ. 
 

52.-(1) Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ, ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ
.
 επί ησλ εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ, δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 32 θαη 78 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ γηα ηηο δηαζπάζεηο

.
 επί ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, δελ 

εθαξκφδνληαη επηπιένλ ηα άξζξα 3(1), 4Α, 5, 7(2) έσο (7), 31, 31Α, 38 θαη 39, 41 έσο 47Α, 47Γ έσο 
51, 55 έσο 57, 57Α έσο 57Σ, 60 έσο 69, 84, 108, 158 έσο 169, 169Γ θαη 355 έσο 361 ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ

.
 επί ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη επηπιένλ ηα 

άξζξα 4Α, 31, 31Α, 38 θαη 39, 41 έσο 51, 55 έσο 57, 57Α έσο 57Σ, 84, 105 έσο 117, 158 έσο 169, 
169Γ θαη 355 έσο 361 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ. 

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, νη εηαηξείεο επελδχζεσλ δελ 

ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ηνπο ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη 
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ θαη ηελ έθζεζε ησλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο

. 

εθφζνλ φκσο κέηνρνο δεηήζεη λα ιάβεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ε εηαηξεία επελδχζεσλ ππνρξενχηαη λα 
ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα απηφ, παξέρνληαο θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα αηηνχκελα ζηνηρεία είηε ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή είηε ζε έληππε, εθηφο εάλ ν κέηνρνο δεηήζεη λα ιάβεη ηα ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, νπφηε ε 
εηαηξεία επελδχζεσλ νθείιεη λα ηνπ ηα παξάζρεη ζε απηή ηε κνξθή.  

  
  (3) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηε ζχγθιεζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά εηαηξεηψλ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα ηηο 
εηαηξείεο επελδχζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηέο έρνπλ εηζαρζεί ή φρη ζε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

  
  (4) Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ δελ ππνρξενχληαη λα δεκηνπξγνχλ απνζεκαηηθά. 
  
Απηνδηαρεηξηδφ-
κελε εηαηξεία 
επελδχζεσλ. 

53.-(1) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ επηηξέπεηαη λα κελ νξίδεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6(2)(α)
.
 ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20, ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία 

επελδχζεσλ δελ έρεη νξίζεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, νη αλαθνξέο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε εμσηεξηθφ 
δηαρεηξηζηή, ζε ζρέζε κε εηαηξεία επελδχζεσλ, ζεσξνχληαη σο αλαθνξέο ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία 
επελδχζεσλ. 

  
  (2) ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία επελδχζεσλ δελ έρεη νξίζεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 6(2)(α)(i) θαη (ii)- 
   
 (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί ζε απηήλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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  (i) Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζπλνδεχεηαη απφ πξφγξακκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή 
ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, 

    
  (ii) νη δηεπζχλνληεο ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα 

ερέγγπα ήζνπο θαη πείξαο θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
πνπ απηή αζθεί· γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα νλφκαηα ησλ δηεπζπλφλησλ, 
θαζψο θαη θάζε δηαδφρνπ ηνπο γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο· νη εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δηεπζχλνληαη απφ 
δχν ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν, 

    
  (iii) εάλ πθίζηαληαη ζηελνί δεζκνί κεηαμχ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη 

άιισλ πξνζψπσλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα κφλν 
εθφζνλ νη ζηελνί δεζκνί δελ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ελάζθεζε 
ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ, 

    
  (iv) ε εηαηξεία επελδχζεσλ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κεηνρηθή ζχλζεζε, ηελ 

απαξαίηεηε νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε, θαζψο θαη ηα θαηάιιεια 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά κέζα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ

.
 γηα ην ζθνπφ 

απηφ, γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην 
νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή 
ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία επελδχζεσλ, ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 
λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο· 

   
 (β) ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (α), εθαξκφδνληαη, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13· 
   
 (γ) ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή αλαιακβάλεη λα αζθεί ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ην νπνίν νξίδεη σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο 
ηνπιάρηζηνλ έλα πξφζσπν πνπ λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

    
  (i) λα έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή ηεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε, 

  (ii) λα έρεη εγγξαθεί ζην δεκφζην κεηξψν θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζην άξζξν 53 
ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ 
Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο δηνξζψζεθαλ· 

 (δ) ε εηαηξεία επελδχζεσλ, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ην θάζκα, ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ή εθφζνλ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο, 
ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, νη 
νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηεο· 

   
 (ε) ε εηαηξεία επελδχζεσλ ππφθεηηαη ζηα θαη’ αλαινγίαλ εθαξκνδφκελα άξζξα 20 έσο 22 ηνπ 

πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα 
θαη’ αλαινγίαλ εθαξκνδφκελα άξζξα 75 έσο 82 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 231/2013. 
 

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii), ε ίδηα ε εηαηξεία ζεσξείηαη ΓΟΔΔ θαη ππφθεηηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζην βαζκφ πνπ νη ηειεπηαίεο δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

   
Πξνυπνζέζεηο 
αλάιεςεο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

54.-(1) Ζ αλάιεςε δξαζηεξηφηεηαο εηαηξείαο επελδχζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε - 

 (α) ηα άξζξα 12(1) θαη (4) θαη 53(2), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία 
επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) θαη (ii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

   
 (β) ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ 

Νφκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 
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 (γ) ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 
  
  (2) Οη απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) θαη (ii) ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, απαγνξεχεηαη λα αλαπηχζζνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 6(1) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ελψ νη απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαγνξεχεηαη λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο άιιεο απφ απηέο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6(4) θαη (5) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

  
  (3) Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

Γεκνθξαηίαο.   
  
  (4) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 53, ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ αλαηίζεηαη ζε 

εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή.  
  
 
Κεθάιαην 5, 
Μέξνο ΗΗ. 

 (5) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 23(4), ε θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εηαηξείαο 
επελδχζεσλ αλαηίζεηαη ζε ζεκαηνθχιαθα θαηά ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 5 ηνπ Μέξνπο II. 

  
Δπσλπκία, 
δηαθξηηηθφο 
ηίηινο, θεθάιαην 
θαη κεηνρέο. 

55.-(1) Ζ επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δηακνξθψλνληαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(2)(β).    

  (2) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαηφ ηεο είλαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ

.
 ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε, ην ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ είλαη εθαηφλ είθνζη 
πέληε ρηιηάδεο επξψ:   

  
 Ννείηαη φηη, εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, ην 

ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην πνπ, θαηά πεξίπησζε, ζην παξφλ εδάθην, ηζρχεη γηα θαζέλα απφ απηά ηα 
επελδπηηθά ηκήκαηα. 

  
  (3) Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δηαηξείηαη ζε κεηνρέο ρσξίο νλνκαζηηθή αμία, νη νπνίεο 

είλαη νλνκαζηηθέο θαη πιήξσο απνπιεξσζείζεο, δελ αλαγλσξίδνληαη δε θιάζκαηα κεηνρψλ.  
  
  (4) Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε κεηξψν κεηφρσλ, ζην νπνίν 

εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγίαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43
.
 ε εηαηξεία επελδχζεσλ εθδίδεη, χζηεξα απφ 

αίηεζε κεηφρνπ ηεο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελν 
άξζξν 45. Ζ ηηκή δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεηνρψλ εηαηξείαο επελδχζεσλ ζπληζηά ην 
απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί, πιένλ ησλ πξνκεζεηψλ δηάζεζεο ή αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνκεζεηψλ εμαγνξάο ή 
εμφθιεζεο, θαηά πεξίπησζε.  

  
  (5) ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

44, 46 θαη 47.  
  
Πεξηερφκελν 
θαηαζηαηηθψλ 
εγγξάθσλ θαη 
ηδξπηηθνχ 
εγγξάθνπ 
εηαηξείαο 
επελδχζεσλ. 

56.-(1) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, πξέπεη λα είλαη εληαία θαη φηαλ απηή 

ζπλίζηαηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαηαξηίδνληαη- 
 

 (α) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε, απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία 
επελδχζεσλ· 

   
 (β) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, απφ ηνλ 

ηειεπηαίν.  
   
  (2) Με ηελ απφθηεζε κεηνρψλ εηαηξείαο επελδχζεσλ, ν κεξηδηνχρνο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί 

ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ. 
  
  (3) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, επηπξνζζέησο ησλ απαηηνχκελσλ απφ 

ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ζηνηρείσλ, πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
  
 (α) Σελ ηδηφηεηα ηεο εηαηξείαο σο κεηαβιεηνχ ή ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηελ επσλπκία 

ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί·  
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 (β) ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη επελδπηηθνί 

ηεο ζηφρνη θαη ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο· 
   
 (γ) ηελ θαηεγνξία επελδπηψλ, ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία επελδχζεσλ απεπζχλεηαη· 
   
 (ε) ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο ή κλεία φηη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ· 
   
 (ε) ην αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο 
θαζαξήο ηηκήο, ηεο ηηκήο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή ηεο εμφθιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο θαζψο 
θαη ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ ζηνπο επελδπηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη δε γηα 
απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ ή γηα εηαηξεία επελδχζεσλ πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ, 
επηπξνζζέησο, ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·  

   
 (ζη) ηνπο φξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, αθχξσζεο, εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο κεηνρψλ, θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εμαγνξά θαη ε εμφθιεζε κπνξεί λα αλαζηαιεί θαη κλεία ηνπ 
γεγνλφηνο φηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα απνθαζηζηεί απφ ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία·  

   
 (δ) ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηφο ηνπ· 
   
 (ε) ηηο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ 

έρνπλ νξηζηεί ηέηνηνη, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ακνηβψλ θαη 
πξνκεζεηψλ· 

   
 (ζ) ηε ζρέζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηεο θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθά 

ηεο, ηδίσο θαηά πφζνλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 
28· 

   
 (η) ηηο δαπάλεο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ· 
   
 (ηα) ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ζηνπο κεηφρνπο ηεο, ηδίσο ην ρξφλν 

θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο·  
   
 (ηβ) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ· 
   
 (ηγ) ηνπο ιφγνπο δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ. 
   
  (4) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(4)(α) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ην ηδξπηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο 
επελδχζεσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, αλαθέξεη ηα 
αθφινπζα: 

   
 (α) φηη ην εθδνζέλ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη κεηαβιεηφ θαη είλαη ίζν πξνο ηελ εθάζηνηε 

θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο·  
 

   
 (β) φηη ην εθάζηνηε θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ππνδηαηξείηαη ζε αξηζκφ κεηνρψλ ρσξίο νλνκαζηηθή 

αμία·  
   
 (γ) φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εμαγνξάδνληαη, θαη’ αίηεζε ησλ κεηφρσλ απφ απηήλ, άκεζα ή 

έκκεζα, απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 
  
  (5) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηαξηίδνληαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο 

Γεκνθξαηίαο είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή είηε κφλν ζηελ Αγγιηθή, 
εθφζνλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 θαη, θαηά πεξίπησζε, ζην άξζξν 53 ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί 
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 
επελδχζεσλ, κφλν ζηελ Αγγιηθή. 

  
Σξνπνπνίεζε 
θαηαζηαηηθψλ 
εγγξάθσλ 
εηαηξείαο 
επελδχζεσλ. 

57.-(1)  Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) ή (ii) ή (β)- 

 
 
 
 



887 
 

 (α) θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ είλαη έγθπξε 
εθφζνλ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο

.
 γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο 

ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ην θαηά πφζν ιακβάλεηαη επαξθήο κέξηκλα 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ ηεο·  

   
 (β) νη έγθπξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηνπο νπνίνπο θαη δεζκεχνπλ.  
   
  (2) Οη κέηνρνη, εθφζνλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ  είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εγγξάθσλ, φπσο 
ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπο- 

   
 (α) εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο 

ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε·  
   
 (β) εληφο ελφο κελφο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε εμαγνξά 

ή ε εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ επί εβδνκαδηαίαο βάζεο·  
   
 (γ) έσο ηελ εκεξνκελία κέρξη ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζεπφκελε πξνγξακκαηηζκέλε 

εμαγνξά ή εμφθιεζε, εάλ ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ δηελεξγείηαη επί κεληαίαο 
βάζεο· 

   
 (δ) έσο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο 
ζηνπο κεηφρνπο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ φπσο απηά ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έγθπξε 
ηξνπνπνίεζή ηνπο, παξεκβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο. 

   
  (3) Οη κέηνρνη, εθφζνλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ 
εγγξάθσλ, φπσο απηά ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο 
γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο ζε απηνχο. 

  
  (4) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, ε ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο εγγξάθσλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ

.
 

σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, εθαξκφδεηαη φκσο ε παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  
Αιιαγή 
πξνζψπσλ  
πνπ δηνηθνχλ 
ηελ εηαηξεία 
επελδχζεσλ. 

58.-(1) ηελ πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(i) ή (ii) ή (β)- 

 

 (α) θάζε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ δηεπζπλφλησλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, αλαθνηλψλεηαη 
απφ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ελ 
πάζε πεξηπηψζεη ην αξγφηεξν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο·  

   
 (β) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θξίλεη φηη ηα πξφζσπα πνπ 

δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία θαη 
επαγγεικαηηθή πείξα, θαιεί ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή 
ηνπο, ε δε εηαηξεία επελδχζεσλ νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ακέζσο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

   
  (2) ε πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, θάζε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηηο εξγαζίεο απηήο, ππφθεηηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8(2)(γ) θαη 10 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 
 

Μείσζε 
θεθαιαίνπ 
εηαηξείαο 
επελδχζεσλ. 

59.-(1) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θεθάιαην εηαηξείαο επελδχζεσλ κεησζεί θάησ απφ ηα δχν 

ηξίηα ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα, ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, γηα λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά κε ηε δηάιπζή ηεο

.
 ε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη 

απαξηία, κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ ζηε ζπλέιεπζε, κεηφρσλ. 
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  (2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θεθάιαην εηαηξείαο επελδχζεσλ κεησζεί θάησ απφ ην έλα 

ηέηαξην ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα, ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, γηα λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά κε ηε δηάιπζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη απαξηία, κε ηελ 
ςήθν ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ησλ ςήθσλ ησλ παξηζηακέλσλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ ζηε ζπλέιεπζε 
κεηφρσλ. 

  
  (3) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ε ζπλέιεπζε πξέπεη λα ζπγθαιείηαη εληφο ζαξάληα 

εκεξψλ απφ ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηα δχν ηξίηα ή ην έλα ηέηαξην, θαηά 
πεξίπησζε.  

  
  (4) Δάλ ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δελ πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο γλσζηνπνηεί ππνρξεσηηθά ηε 
κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαηά ηα δχν ηξίηα ή ην έλα ηέηαξην, θαηά πεξίπησζε, ζηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ηε 
ζέζε ηεο ππφ ζε εθθαζάξηζε. 

  
Δθθαζάξηζε 
εηαηξείαο 
επελδχζεσλ. 

60.-(1)  Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε- 

 (α) εάλ αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο· ή 
   
 (β) κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηάο ηεο, εθφζνλ ηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα πξνβιέπνπλ 

θαζνξηζκέλε δηάξθεηα, εθηφο εάλ απηά ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηεο 
εηαηξείαο επελδχζεσλ ή απηή λα θαηαζηεί αφξηζηεο δηάξθεηαο· ή 

   
 (γ) εάλ ζπκβεί θαζνξηζκέλν ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν επηθέξεη ηελ 

εθθαζάξηζή ηεο· ή 
   
 (δ) κε ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο· ή 
   
 (ε) θαηφπηλ απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ· ή  
   
 (ζη) κε ηε δηάιπζε, ηελ παξαίηεζε, ηε ζέζε ππφ δηαρείξηζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εάλ 
δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο 
απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ή  εηαηξείαο επελδχζεσλ ρσξίο ζεκαηνθχιαθα.  

  
  (2) ε πεξίπησζε αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζην Γηθαζηήξην γηα εθθαζάξηζε θαη γηα ην δηνξηζκφ 
εθθαζαξηζηή ή πξνζσξηλνχ εθθαζαξηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ. 

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία επελδχζεσλ ηίζεηαη ππφ  εθθαζάξηζε, εθαξκφδνληαη 

επηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη θαη’ αλαινγίαλ, νη δηαηάμεηο πεξί εθθαζάξηζεο 
ζην Μέξνο V ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 
  (4) Δάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, ε 

δηάιπζή ηεο επέξρεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηφο ηεο.   
  
Αλάθιεζε 
άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
εηαηξείαο 
επελδχζεσλ. 

61.-(1) Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

6(2)(α)(i) ή (ii) ή (β), απνθαζίδεηαη δεζκεπηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 (α) Δάλ ε εηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο, εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε 
απηήλ ηεο άδεηαο, ή παξαηηεζεί ξεηά απφ απηήλ, ή εάλ παχζεη λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα 
πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ άδεηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηνπο έμη κήλεο· 

   
 (β) εάλ ε άδεηα ρνξεγήζεθε θαηφπηλ ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ 

ηξφπν· 
   
 (γ) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 

ρνξεγήζεθε ε άδεηα· 
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 (δ) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ δειψζεη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηη επηζπκεί 

ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
  
  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη, επηπξνζζέησο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ       εδαθίνπ (1), 

λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(2)(α)(i) ή 
(ii) ή (β) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εάλ απηή ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο ή/θαη 
επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Αλνηθηνχ 
Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε. 

  
  (3) Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γίλεηαη θαηά ην άξζξν 12 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

  
  (4) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (3), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηνλ Έθνξν 

ηελ απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηελ εηαηξεία επελδχζεσλ, φπσο θαη ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ, ζηα νπνία δηαηίζεληαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ

.
 ε εηαηξεία 

επελδχζεσλ, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηήλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάθιεζεο, ηίζεηαη ππφ 
εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
 Σκήκα 3: πλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
   
Γεληθέο δηαηάμεηο 
γηα ηνλ 
ζπλεηαηξηζκφ. 
 

62. Δθφζνλ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, έρεη ηε 

λνκηθή κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ εγγεγξακκέλνπ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ 
Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπο θαη έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα δηαρεηξίδεηαη 
ζπιινγηθά, δηά κέζνπ ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, ην δηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην, πξνβαίλνληαο ζηηο ζρεηηθέο 
πξάμεηο πξνο φθεινο ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπ

. 
ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηαρεηξηζηή αλαιακβάλεη θαη αζθεί ν γεληθφο ζπλεηαίξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
 
 Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ ν ΟΔΔ έρεη 

ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, απηή ζεσξείηαη σο αλαθνξά ζηνλ γεληθφ ζπλεηαίξν. 

Δθαξκνγή  

ηνπ πεξί 
Οκνξξχζκσλ 
θαη 
Δηεξνξξχζκσλ 
θαη Δκπνξηθψλ 
Δπσλπκηψλ 
Νφκνπ.  

63.-(1) ηνπο ΟΔΔ πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ δε 
ξπζκίδνληαη απφ ην παξφληα Νφκν, νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ θαη 
Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδάθηνπ (1), ζηνπο ΟΔΔ πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 
ππφ ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 3(2), 51 έσο 
53, 54(1) θαη 60 ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκσλ. 

  
Γεληθφο 
ζπλεηαίξνο 
ΟΔΔ. 

64. Δθφζνλ ν ΟΔΔ ιακβάλεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, έρεη 

ππνρξεσηηθά έλαλ κφλν γεληθφ ζπλεηαίξν, ν νπνίνο- 

   
 (α) αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη εθπξνζσπεί απηφλ έλαληη παληφο ηξίηνπ· θαη 
   
 (β) επζχλεηαη γηα φια ηα ρξέε θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· θαη 
   
 (γ) αζθεί ηα θαζήθνληα θαη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, νξίδεηαη δε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6(2)(β). 
   
πλεηαίξνη 
πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο. 

65. Οη ζπλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο -  

 (α) δελ επζχλνληαη γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πέξαλ απφ ην πνζφ 
πνπ εηζέθεξαλ ζε απηφλ, κε ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ην άξζξν 33 θαη πέξαλ 
απφ ηελ αμία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 34 κεξηδίσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη· θαη 

   
 (β) δε ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· θαη  
   
 (γ) δελ εθπξνζσπνχλ απηφλ έλαληη ησλ ηξίησλ. 
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πκθσλία 
ζπλεηαηξηζκνχ. 

66.-(1) Ζ ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη εληαία θαη φηαλ ν ζπλεηαηξηζκφο ζπλίζηαηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, 
θαηαξηίδεηαη, σο αξρηθφ θείκελν απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν, εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, δεζκεχεη ηνπο ινηπνχο ζπλεηαίξνπο, ζεσξείηαη πσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ 
απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζπλεηαηξηζκφ, θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ - 

  
 (α) ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ σο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο θαη ηελ 

επσλπκία ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα·  
   
 (β) ην ζθνπφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη επελδπηηθνί ηνπ 

ζηφρνη θαη ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ· 
   
 (γ) ηελ θαηεγνξία επελδπηψλ ζηνπο νπνίνπο ν ζπλεηαηξηζκφο απεπζχλεηαη· 
   
 (δ) ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή κλεία φηη ε δηάξθεηά ηνπ είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ·  
   
 (ε) ην ειάρηζην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην νπνίν 

είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδεο επξψ, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο 
ηηκήο, ηηκήο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 
γλσζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ ζηνπο ζπλεηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ 
πξφθεηηαη δε γηα ζπλεηαηξηζκφ πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ, επηπιένλ, ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ· 

   
 (ζη) ηνπο φξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, αθχξσζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ, θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε κπνξεί λα αλαζηαιεί θαη κλεία ηνπ 
γεγνλφηνο φηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα απνθαζηζηεί απφ ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία·  

   
 (δ) ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηφο ηνπ·  
   
 (ε) ηηο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρεη 

νξηζηεί ηέηνηνο, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ακνηβψλ θαη πξνκεζεηψλ·  
   
 (ζ) ηε ζρέζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ, 

ηδίσο, ην εάλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 28·  

   
 (η) ηηο δαπάλεο νη νπνίεο βαξχλνπλ ην ζπλεηαηξηζκφ· 
   
 (ηα) ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηνπο ζπλεηαίξνπο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδίσο ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο·  
   
 (ηβ) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ·  

 
 (ηγ) ηνπο ιφγνπο δηάιπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
  
  (2) Με ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ν ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί ηε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ.  
  
  (3) Ζ ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ θαηαξηίδεηαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο είηε ζε 

επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή, είηε κφλν ζηελ Αγγιηθή, εθφζνλ ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, κφλν ζηελ Αγγιηθή. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ζπκθσλίαο 
ζπλεηαηξηζκνχ. 

67.-(1) Ζ ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ ηξνπνπνηείηαη απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν, ε δε ηξνπνπνίεζή ηεο 

είλαη έγθπξε εθφζνλ πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο. Οη έγθπξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο 
ζηνπο ζπλεηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπο νπνίνπο θαη δεζκεχνπλ.  

  
  (2) Οη ζπλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, 

δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηεο – 
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 (α) εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, εάλ ε εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη 

ζε θαζεκεξηλή βάζε·  
   
 (β) εληφο ελφο κελφο, εάλ ε εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ επί 

εβδνκαδηαίαο βάζεο·  
   
 (γ) έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζεπφκελε 

πξνγξακκαηηζκέλε εμαγνξά ή εμφθιεζε, εάλ ε εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ 
δηελεξγείηαη επί κεληαίαο βάζεο·  

   
 (δ) έσο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηνπο ζπλεηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο 
ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηεο παξεκβάιινληαο 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.  

   
  (3) Οη ζπλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, 

δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηεο, εληφο ηξηψλ 
κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο ζε απηνχο. 

  
Μεηξψν 
Μεξηδηνχρσλ, 
ζπλδηθαηνχρνη 
κεξηδίσλ θαη 
βεβαίσζε 
ζπκκεηνρήο. 

68. Σα άξζξα 43 έσο 45 εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ ζηνπο ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, σο πξνο ηελ ηήξεζε Μεηξψνπ Μεξηδηνχρσλ, ηελ χπαξμε 
ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο.  

  
Μεηαβίβαζε 
κεξηδίσλ 
ζπλεηαηξηζκνχ 
πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο. 

69.-(1)Σα κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη ειεπζέξσο κεηαβηβάζηκα ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηεο ζπκθσλίαο ησλ ζπλεηαίξσλ, ε νπνία επηηξέπεηαη λα πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζηε 
κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ.   

  (2) Ζ κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο γλσζηνπνηείηαη ζην γεληθφ 
ζπλεηαίξν, ηζρχεη δε έλαληη απηνχ απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε. 

  
  (3) Ο γεληθφο ζπλεηαίξνο ελεκεξψλεη ην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ γηα ηε κεηαβίβαζε, δηαγξάθνληαο 

ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα απφ ηε κεξίδα ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη θαηαρσξίδνληάο ηα ζηε κεξίδα ηνπ 
απνθηψληνο. 

  
Δλέρπξν επί 
κεξηδίσλ. 

70.-(1)Σα κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο επηηξέπεηαη λα ελερπξηάδνληαη πξνο 

εμαζθάιηζε απαίηεζεο.  
  
  (2) Έλαληη ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, ε ελερπξίαζε ηζρχεη θαη παξάγεη απνηειέζκαηα απφ ηε ζηηγκή 

πνπ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ε πξάμε ζχζηαζεο ελερχξνπ ζε απηφλ
.
 ν γεληθφο ζπλεηαίξνο θαηαρσξεί 

ηε ζχζηαζε ελερχξνπ ζην κεηξψν κεξηδηνχρσλ.  
  
  (3) Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελερπξηνχρνπ δαλεηζηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ 

πνπ έρνπλ ελερπξηαζηεί θαη κε ηελ απφδνζε ζηνλ ελερπξηνχρν δαλεηζηή ηεο αμίαο ηνπο, κέρξη ηελ 
εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ.  

  
  (4) ε πεξίπησζε πνπ δελ εμαγνξαζηεί ην ζχλνιν ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ ηνπ  

ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν ελερπξηνχρνο δαλεηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ απφ ην 
ελέρπξν σο πξνο ηα ππφινηπα ελερπξηαζκέλα κεξίδηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλαςε θαη αλαθνίλσζε 
λέαο ζχκβαζεο ελερπξίαζεο.  

   
 
 

 (5) Σν εδάθην (2) εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε εμάιεηςεο ηνπ ελερχξνπ επί θπθινθνξνχλησλ 
κεξηδίσλ  ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.   

   
Ννκηθέο 
δηαδηθαζίεο. 
 

71.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (2), λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε ή δηθαίσκα ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 
γηα ηελ εθηέιεζε αιινδαπήο ή εκεδαπήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ελαληίνλ ή ππέξ ζπλεηαηξηζκνχ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, επηηξέπεηαη λα εγεξζνχλ απφ ή ελαληίνλ ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ:     
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  Ννείηαη φηη, νπδείο ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απνηειεί κέξνο ή θαηνλνκάδεηαη ζε απηέο 

ηηο δηαδηθαζίεο.  
  
  (2) πλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο επηηξέπεηαη, κε ηελ άδεηα ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

επαξρίαο φπνπ ν ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ, λα εγείξεη 
αγσγή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, εάλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα εγείξεη 
ηέηνηεο δηαδηθαζίεο αξλείηαη λα ελεξγήζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ην Γηθαζηήξην απνθαζίδεη φηη απηή ε 
άξλεζή ηνπ είλαη αδηθαηνιφγεηε, ή είλαη ελαληίνλ ησλ κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαίξνπ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο. 

  
Γηάιπζε θαη 
εθθαζάξηζε 
ζπλεηαηξηζκνχ 
πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο. 

72.-(1) Ο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δηαιχεηαη κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 
 

 (α) Δάλ αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ην άξζξν 73·  
   
 (β) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, εθφζνλ ε ζπκθσλία 

ζπλεηαηξηζκνχ πξνβιέπεη θαζνξηζκέλε δηάξθεηα, εθηφο εάλ απηή ηξνπνπνηεζεί πξηλ απφ 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ψζηε απηή ε δηάξθεηα λα παξαηαζεί 
ή ν ζπλεηαηξηζκφο λα θαηαζηεί αφξηζηεο δηάξθεηαο·  

   
 (γ) εθφζνλ επέιζεη γεγνλφο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ επηθέξεη ηε 

δηάιπζή ηνπ·  
   
 (δ) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο, παξαίηεζεο, ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ δελ νξηζηεί 
αληηθαηαζηάηεο ηνπο·   

   
 (ε) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ ζπλεηαίξσλ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δχν 

ηξίησλ επί ησλ θπθινθνξνχλησλ κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ν γεληθφο ζπλεηαίξνο έρεη εθθέξεη ζεηηθή ςήθν πξνο ηνχην·   

   
 (ζη) κε απφθαζε ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, εάλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ κεησζεί ζην έλα ηέηαξην ηνπ 

ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ, απηή δε ε κείσζε δηαηεξεζεί γηα 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ·  

   
 (δ) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα ιάβεη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κεησζεί ψζηε λα θαηαζηεί κηθξφηεξν 
ησλ δχν ηξίησλ ηνπ νξίνπ γηα ην ειάρηζην ελεξγεηηθφ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηε 
ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ

.
 ζε θάζε πεξίπησζε, ν γεληθφο ζπλεηαίξνο ελεκεξψλεη γηα ην 

γεγνλφο ηεο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
 

  (2) ε πεξίπησζε δηάιπζεο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ 
εδαθίνπ (1), ν γεληθφο ζπλεηαίξνο κεξηκλά λα δεκνζηεπηεί ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.   

  
  (3) Σε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηνπ, ε νπνία 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη 
Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ

.
 ε εθθαζάξηζε απνιήγεη ζε δηαλνκή ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε επζχλε ηνπ εθθαζαξηζηή ηνπ, ελψ εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη ν γεληθφο 
ζπλεηαίξνο, εθηφο εάλ ε δηάιπζε νθείιεηαη ζε γεγνλφο απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 
(δ) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ, νπφηε ν εθθαζαξηζηήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 
νξίδεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα

.
 ζε πεξίπησζε πνπ έλα γεγνλφο απφ απηά πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ζπληξέρεη θαη ζην πξφζσπν ηνπ ζεκαηνθχιαθα, φπσο θαη εάλ ν 
ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δελ έρεη ζεκαηνθχιαθα, ν εθθαζαξηζηήο ηνπ νξίδεηαη κε 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 22

. 
εάλ ν εθθαζαξηζηήο δελ αζθεί πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηνπ, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνχην, νξίδεη 
αληηθαηαζηάηε ηνπ εθθαζαξηζηή:  

  
  Ννείηαη φηη ν εθθαζαξηζηήο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη θαζήθνληά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε 

ζε ηξίην πξφζσπν. 
  
  (4) Απφ ηε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο-  
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 (α) απαγνξεχεηαη ε έθδνζε λέσλ κεξηδίσλ ηνπ, εθηφο εάλ κε απηή ηελ έθδνζε εμππεξεηείηαη ν 

ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο· θαη 
   
 (β) ε εμαγνξά κεξηδίσλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

κεξηδηνχρσλ. 
  
 Ο ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ην 

πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ:  
  
  Ννείηαη φηη νη κεξηδηνχρνη ηθαλνπνηνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, χζηεξα απφ ηελ 

εμφθιεζε θάζε είδνπο απαίηεζεο πνπ πθίζηαηαη έλαληη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.   
  
  (5) Σν απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

εκθαλίδεηαη ζε εηδηθή έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ φπνπ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 
ηίζεηαη δε ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ:  

  
  Ννείηαη φηη ν ειεγθηήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

εδαθίνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
  
  (6) Ζ δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, φπσο θαη ν ιφγνο απηήο, 

γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν, ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, ζηνλ Έθνξν θαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε 
δε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη ακειιεηί απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν αληίγξαθν ηεο 
πξναλαθεξφκελεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνπο κεξηδηνχρνπο θαη ην ζεκαηνθχιαθα.  

  
  (7) Δάλ ν ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά 

ηκήκαηα, ε δηάιπζή ηνπ επέξρεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηφο ηνπ.  
  
Αλάθιεζε 
άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
ζπλεηαηξηζκνχ 
πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο.  

73.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε απφθαζή ηεο, αλαθαιεί δεζκεπηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο - 
 

 (α) εάλ ν ζπλεηαηξηζκφο δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο, εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο άδεηαο ή παξαηηεζεί ξεηά απφ απηή ή εάλ παχζεη λα αζθεί 
δξαζηεξηφηεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ άδεηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηνπο έμη 
κήλεο·  

   
 (β) εάλ ε άδεηα ρνξεγήζεθε θαηφπηλ ςεπδψλ ή παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ ή κε νπνηνδήπνηε 

άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν· 
   
 (γ) εάλ ν ζπλεηαηξηζκφο δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε 

άδεηα· 
   
 (δ) εάλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο δειψζεη γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηη επηζπκεί 

ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
  
  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο - 
   
 (α) εάλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηπρφλ φξνπο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γεληθνχ 
ζπλεηαίξνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνλ πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν θαη ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ 
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, θαηά πεξίπησζε· 

   
 (β) εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, δελ ηθαλνπνηείηαη πιένλ. 
   
  (3) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ηάμεη πξνζεζκία ζην 

γεληθφ ζπλεηαίξν πξνο ζπκκφξθσζε
.
 παξάιεηςε ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο 

εληφο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε δέζκηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ. 
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  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (3) θνηλνπνηεί ηελ 

απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζην γεληθφ ζπλεηαίξν, ζηνλ Έθνξν θαη ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ

.
 ν ζπλεηαηξηζκφο κε 

ηελ θνηλνπνίεζε ζην γεληθφ ζπλεηαίξν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάθιεζεο, ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72. 

  
 Κεθάλαιο 8: Τποσπεώζειρ ζσεηικά με ηην ενημέπυζη  

ηυν επενδςηών  

  
Δλεκεξσηηθφ 
δειηίν, 
εμακεληαία θαη 
εηήζηα έθζεζε, 
εηήζηνη 
ινγαξηαζκνί  
θαη νηθνλνκηθφ 
έηνο ΟΔΔ. 

74.-(1) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ε ίδηα ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ 

θαηά ην άξζξν 6(2)(α), θαηαξηίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο- 

 (α) ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ· θαη 
   
 (β) ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ αλά νηθνλνκηθφ έηνο· θαη 
   
 (γ) ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
   
  (2) Ζ εηήζηα θαη ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ επελδπηψλ ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ, εληφο ησλ αθφινπζσλ 
πξνζεζκηψλ: 

   
 (α) έμη κήλεο απφ ην πέξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ εηήζηα έθζεζε· 
   
 (β) δχν κήλεο απφ ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ γηα ηελ εμακεληαία έθζεζε.   
  
  (3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ε ίδηα ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά 

ην άξζξν 6(2)(α), νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, ε ηειεπηαία εηήζηα θαη 
εμακεληαία έθζεζή ηνπ θαζψο θαη ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα παξαδίδνληαη ζηνπο 
επελδπηέο, ρσξίο επηβάξπλζή ηνπο, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζηνλ ΟΔΔ. 

  
  (4) Ο ΟΔΔ απνζηέιιεη ζηνπο επελδπηέο, ρσξίο επηβάξπλζή ηνπο, ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο.  
 

  (5) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη’ εθαξκνγή ηνπ Μέξνπο ΗΗ 
ησλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκσλ, κφλν νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 77 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δελ πεξηέρνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν, 
δεκνζηνπνηνχληαη, είηε ρσξηζηά είηε σο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζην δειηίν. 

  
  (6) Δάλ ν ΟΔΔ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαηαξηίδεηαη εληαίν 

ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη εληαίεο εθζέζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ. 
  
  (7) Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ ΟΔΔ έρεη δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ 

πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ΟΔΔ ην νπνίν ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ ηνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

  
Δμακεληαία 
έθζεζε ΟΔΔ. 

75.-(1) Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 34, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαη 
πεξηιακβάλεη ελδηάκεζεο κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

   
  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη κε νδεγία ηεο ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο 

εμακεληαίαο έθζεζεο ησλ ΟΔΔ. 

Δηήζηα  
έθζεζε ΟΔΔ. 
 

76.-(1) Ζ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θαηαξηίδεηαη, ειέγρεηαη, ππνβάιιεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ην θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελν άξζξν 29 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

  
  (2) Οη ΟΔΔ θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 

ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, γηα ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο 
θαηέρνπλ ζπκκεηνρή γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο.      
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Δλεκεξσηηθφ 
δειηίν ΟΔΔ. 
 

77.-(1) Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελν άξζξν 30(1) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκνπ. Σν ελ ιφγσ ελεκεξσηηθφ δειηίν πεξηέρεη κλεία, ζε εκθαλέο κέξνο ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηνπ, πσο ν ΟΔΔ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή/θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο 
επελδπηέο ή ζε ηδηψηεο επελδπηέο, θαηά πεξίπησζε.  

  
  (2) Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ΟΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο θαη κε βάζε ηελ 

αθνινπζνχκελε απφ ηνλ ΟΔΔ επελδπηηθή πνιηηηθή, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν, επηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1), πξέπεη - 

   
 (α) λα πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ζηηο νπνίεο ν ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα επελδχεη θαη 

λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαη ζαθή αλαθνξά ζηνπο ζπλδεφκελνπο κε θάζε κία απφ 
απηέο θηλδχλνπο (πξνθίι θηλδχλνπ) θαη ζηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ ε 
αθνινπζνχκελε επελδπηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα επηθέξεη·  

   
 (β) λα πεξηέρεη εηδηθή κλεία ζηελ πηζαλφηεηα δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ θαη ζην ελδερφκελν κε 

χπαξμεο ζεηηθψλ απνδφζεσλ, θαζψο θαη ξεηή πξνηξνπή πξνο ηνπο επελδπηέο γηα 
αλαδήηεζε ζπλδξνκήο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο ζχκβνπιν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
επέλδπζεο ζηνλ ΟΔΔ·    

   
 (γ) λα πεξηιακβάλεη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ αλαπαξάγεη ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε, ξεηή 

δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη νη επελδπηέο λα 
επηδεηθλχνπλ σο πξνο ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΔΔ·  

   
 (δ) λα πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζαξή αμία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εκθαλίζεη πςειή αζηάζεηα, ιφγσ ηεο 
ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηερληθήο, 
εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζε απηφ ην ελδερφκελν·  

   
  λα αλαγξάθεη ξεηά θαη κε επθξηλή ηξφπν, ζε εκθαλέο ζεκείν, φηη είλαη δηαζέζηκν ζηνπο 

επελδπηέο ζε φια ηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εμσηεξηθνχ 
δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηεο ίδηαο ηεο απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηά ην 
άξζξν 6(2)(α).  

   
  (3) ε πεξίπησζε ΟΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή/θαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν, επηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
εδάθην (1), πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλδεημε φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία γηα ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, δελ εθαξκφδνληαη ζηνλ ΟΔΔ. 

  
  (4) Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ ζπληάζζεηαη ζε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Αγγιηθή, 

εθφζνλ ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ έρνπλ ζπληαρζεί επίζεο ζηελ Αγγιηθή, 
πεξηέρεη δε θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο επελδπηέο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνβνχλ ζε αμηνινγηθή θξίζε γηα ηελ επέλδπζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΔΔ, ηδίσο αληηιακβαλφκελνη 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη απηή ε επέλδπζε. 

  
  (5) Σα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη επηθαηξνπνηεκέλα. 
  (6) Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, φπσο θαη νη κεηαγελέζηεξεο ελεκεξψζεηο ηνπ, θνηλνπνηνχληαη 

ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πξηλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπο, γηα ζθνπνχο ελεκέξσζήο ηεο. 
  
Δηήζηνη 
ινγαξηαζκνί 
ΟΔΔ. 
 

78. Αλεμάξηεηα απφ ην άξζξν 152 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, νη ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

εηαηξείεο επελδχζεσλ, δελ ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ηελ 
έθζεζε δηαρείξηζεο ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, καδί κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ 
δε πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθεη φηη νη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ αληίγξαθν απηψλ ησλ 
ζηνηρείσλ θαη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνλ ηφπν απφ φπνπ νη κέηνρνη κπνξνχλ λα 
πξνκεζεπηνχλ απηά ηα ζηνηρεία.   

  
Έιεγρνο ησλ 
εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ 
θαη ηεο εηήζηαο 
έθζεζεο ΟΔΔ. 

79.-(1) Ο ειεγθηήο, πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ σο πξνο ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη 

ε εηήζηα έθζεζε, νθείιεη λα επηζεκάλεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, άκεζα- 
 

 (α) θάζε γεγνλφο ή απφθαζε πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ΟΔΔ, φηαλ απηφ ην γεγνλφο ή απηή ε απφθαζε 
ελδέρεηαη – 
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  (i) λα απνηειεί νπζηψδε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ 

πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, 
ή 

    
  (ii) λα επεξεάδεη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ, ή 
    
  (iii) λα επεξεάδεη νπζησδψο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΟΔΔ λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ή λα ζπκκνξθψλεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ παξφληα Νφκν, ή 
ηνλ θαλνληζκφ, ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα ή ηε ζπκθσλία 
ζπλεηαηξηζκνχ, ή 

    
  (iv) λα νδεγεί ζε άξλεζε πηζηνπνίεζεο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΟΔΔ 

ή ζηελ έθθξαζε αξλεηηθήο γλψκεο γηα απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο· 
    
 (β) θάζε γεγνλφο ή απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ΟΔΔ θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) 

θαη πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ειέγρνπ άιιεο 
επηρείξεζεο πνπ επξίζθεηαη ζε ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ ΟΔΔ, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ 
ζρέζε ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ ΟΔΔ θαη ηεο επηρείξεζεο, ή θαηά ηελ άζθεζε άιινπ θαζήθνληνο 
πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή ηελ επηρείξεζε.  

   
  (2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ειεγθηήο θξίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 

εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ή ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ δελ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηνπζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΔΔ, ελεκεξψλεη ζρεηηθψο θαη άκεζα ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

  
  (3) Ο ειεγθηήο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε πιεξνθνξία πνπ απηή δεηά, ζρεηηθά 

κε νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ αλάγεηαη ζε πιεξνθνξία ηελ νπνία ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε ή έπξεπε λα 
γλσξίδεη, εμαηηίαο ηεο ελάζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΔΔ.  

  
  (4) Ο ειεγθηήο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ηνπ 

ΟΔΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ 
θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ή ηνπ ελεκεξσηηθνχ ηνπ δειηίνπ.  

  
  (5) Ζ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαη’ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (1) έσο (4) δε 

ζπληζηά παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο πνπ βαξχλεη ηνλ ειεγθηή, γηα ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, ή άιινπ πεξηνξηζκνχ ή απαγφξεπζεο πεξί ηεο θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη 
επηβιεζεί κε ζχκβαζε ή άιιε ζπκθσλία, ν δε ειεγθηήο δελ ππέρεη επζχλε εμαηηίαο ηεο αλσηέξσ 
ελεκέξσζεο. 
 

  (6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ειεγθηή λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζρεηηθά κε 
έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 
ΟΔΔ, κε έμνδα ηνπ ηειεπηαίνπ.  

   

Γαπάλεο 
δεκνζηεχζεσλ 
ΟΔΔ. 

80. Με εμαίξεζε ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ηνλ παξφληα Νφκν δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 

ΟΔΔ, θάζε δεκνζίεπζε ηνπ ΟΔΔ βαξχλεη ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ. 

  
Αλαθνηλψζεηο 
ΟΔΔ. 
 

81.-(1) Όιεο νη αλαθνηλψζεηο ηνπ ΟΔΔ πξνο ηνπο επελδπηέο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, ζαθείο θαη κε 

παξαπιαλεηηθέο, εθφζνλ πξφθεηηαη δε γηα δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε, απηή πξέπεη επηπιένλ λα είλαη 
ζε ζέζε λα γίλεη αληηιεπηή σο ηέηνηα.  

  
  (2) Οη πιεξνθνξίεο θαη νη δειψζεηο πνπ πεξηέρεη θάζε αλαθνίλσζε δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κε πξφζθιεζε γηα αγνξά κεξηδίσλ ΟΔΔ δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε ή λα ππνβαζκίδνπλ ην 
πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθηίζεληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαηά ην άξζξν 77.  

  
  (3) Δθφζνλ ν ΟΔΔ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο, επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) 

θαη (2) – 
 

   
 (α) θάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα αλαθέξεη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 77(2)(γ) θαη (δ), ηνλ ηφπν θαη ηε γιψζζα φπνπ είλαη δηαζέζηκν 
ζηνπο επελδπηέο ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ΟΔΔ·    
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 (β) θάζε αλαθνίλσζε, φπσο θαη θάζε έληππν ή κήλπκα πνπ πεξηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, 
πξφζθιεζε πξνο δηάζεζε κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αλαξηψληαη 
ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα αλαθέξεη κε επθξηλή ζηνηρεία θαη ζε επρεξψο νξαηφ ζεκείν φηη ε 
επέλδπζε ζε κεξίδηα ΟΔΔ δελ έρεη εγγπεκέλε απφδνζε θαη φηη νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο 
δελ δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο∙ ζε πεξίπησζε ΟΔΔ εγγπεκέλεο απφδνζεο, ε 
πξναλαθεξφκελε αλαθνξά πεξηνξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο δελ 
δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο∙ 

   
 (γ) θάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ 

αλαπαξάγεη ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε, ξεηή δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζνρή πνπ πξέπεη νη επελδπηέο λα επηδεηθλχνπλ σο πξνο ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ 
ΟΔΔ∙ 

   
 (δ) θάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ ελδέρεηαη λα εκθαλίζεη πςειή 
αζηάζεηα, ιφγσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
δηαρεηξηζηηθήο ηερληθήο, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζε απηφ ην ελδερφκελν. 

   
  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγίεο ηεο λα θαζνξίδεη εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα ηεξεί ν ΟΔΔ θαηά ηε δεκνζίεπζε δηαθεκηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, θαη λα εμεηδηθεχεη, 
σο πξνο ηνπο ΟΔΔ πνπ απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο, θάζε εηδηθφηεξν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (3).   

  
 Κεθάλαιο 9: ςγσυνεύζειρ 

  
Γπλαηφηεηα 
ζπγρψλεπζεο 
ΟΔΔ. 
 

82.-(1)  Δπηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε, κε κία απφ ηηο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 83, ΟΔΔ 

κε άιινλ ή άιινπο ηέηνηνπο ΟΔΔ, εθφζνλ απηνί ιεηηνπξγνχλ κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ ή ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φινη νη κεηέρνληεο ζηε 
ζπγρψλεπζε ΟΔΔ απεπζχλνληαη ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, επαγγεικαηίεο, επαξθψο 
ελεκεξσκέλνπο ή ηδηψηεο,  ηεξνπκέλνπ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

  
  (2) Σα άξζξα 201Α έσο 201ΚΓ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο δελ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ επελδχζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε. 
  
Μνξθέο 
ζπγρψλεπζεο 
ΟΔΔ. 

83. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ- 

 

 «ζπγρψλεπζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο: 
   
 (α) πξάμε κε ηελ νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη ΟΔΔ ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπο («νη 

απνξξνθψκελνη ΟΔΔ») δηαιχνληαη ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε θαη κεηαθέξνπλ ην  
 
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζε άιινλ πθηζηάκελν ΟΔΔ 
ή ζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ («ν απνξξνθψλ ΟΔΔ»), κε αληάιιαγκα ηελ έθδνζε, γηα ηνπο 
κεξηδηνχρνπο ηνπο, κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηαβνιή 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ 
εθάζηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ· 

   
 (β) πξάμε κε ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξνη ΟΔΔ ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπο («νη 

απνξξνθψκελνη ΟΔΔ») δηαιχνληαη, ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε θαη κεηαθέξνπλ ην 
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζε έλα λενζπζηαζέληα 
ΟΔΔ ή έλα λενζπζηαζέλ επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ («ν απνξξνθψλ ΟΔΔ»), κε αληάιιαγκα 
ηελ έθδνζε, γηα ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο, κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηεο 
θαζαξήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ εθάζηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ· 

   
 (γ) πξάμε κε ηελ νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη ΟΔΔ ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπο («νη 

απνξξνθψκελνη ΟΔΔ»), πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη έσο φηνπ εθπιεξσζνχλ νη 
ππνρξεψζεηο ηνπο, κεηαθέξνπλ ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπο ζε άιιν επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ 
ίδηνπ ΟΔΔ ή άιινπ πθηζηάκελνπ ΟΔΔ, ή ζε έλα λενζπζηαζέληα ΟΔΔ ή ζε έλα 
λενζπζηαζέλ επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ («ν απνξξνθψλ ΟΔΔ»)∙ 

  
 «απνξξνθψλ ΟΔΔ» ζεκαίλεη πθηζηάκελν ΟΔΔ, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ απνξξνθά άιινλ ή λέν 

ΟΔΔ, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ΟΔΔ· 
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 «απνξξνθψκελνο ΟΔΔ» ζεκαίλεη πθηζηάκελν ΟΔΔ, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ απνξξνθάηαη απφ 
άιινλ πθηζηάκελν ΟΔΔ ή απφ ΟΔΔ πνπ ζπζηήλεηαη σο λένο, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, εμαηηίαο ηεο 
ζπγρψλεπζεο. 

  
Άδεηα γηα ηε 
ζπγρψλεπζε. 

84.-(1) Ζ ζπγρψλεπζε ΟΔΔ ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

  (2) Με επηκέιεηα ελφο απφ ηνπο ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε, ή, εάλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, 
ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είηε ζε επίζεκε 
γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε ζηελ Αγγιηθή εθφζνλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 
ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε, ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ παξφληα Νφκν ζηνηρεία είραλ 
ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κφλν ζηελ Αγγιηθή, ηα αθφινπζα: 

   
 (α) ην θνηλφ ζρέδην ζπγρψλεπζεο, εγθεθξηκέλν δεφλησο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

ζπγρψλεπζε ΟΔΔ ή απφ ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ηνπο, εάλ έρνπλ νξηζηεί ηέηνηνη·  
   
 (β) ε έγγξαθε ζπλαίλεζε θαζελφο απφ ηνπο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ απνξξνθψληνο θαη ηνπ 

απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί ηέηνηνη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
ζπγρψλεπζεο· 

   
 (γ) νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε, ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα 

παξάζρνπλ ν απνξξνθψλ θαη ν απνξξνθψκελνο ΟΔΔ ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο. 
  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εάλ εθηηκά φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηεο ππνβιήζεθαλ θαηά ην εδάθην 

(2) δελ είλαη πιήξε, απαηηεί πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ, 
θαη’ αλψηαην φξην, απφ ηελ παξαιαβή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

   
  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εμεηάδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο 

ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, ψζηε λα εθηηκήζεη θαηά πφζν 
παξέρνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο επαξθείο πιεξνθνξίεο. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θξίλεη 
αλαγθαίν ή ζθφπηκν, δχλαηαη λα απαηηήζεη - 

   
 (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ 

απνξξνθψληνο θαη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ· θαη 
   
 (β) ζε πξνζεζκία δέθα πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη’ αλψηαην φξην, απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2), απφ ηνλ απνξξνθψληα ή ηνλ απνξξνθψκελν 
ΟΔΔ, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο 
κεξηδηνχρνπο ηνπ. 

   
  (5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηνπο κεηέρνληεο ζηε ζπγρψλεπζε ΟΔΔ, εληφο είθνζη 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ θαηά ην εδάθην (2), εάλ παξέρεη ή φρη 
άδεηα γηα ηε ζπγρψλεπζε. 

  
Απφθαζε γηα  
ηε ζπγρψλεπζε. 

85.-(1) Δθφζνλ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ε ζπγρψλεπζή ηνπ κε 

άιινλ ΟΔΔ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ. Δάλ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία 
επελδχζεσλ, ε απφθαζε γηα ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε άιινλ ΟΔΔ ιακβάλεηαη απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο, κε εηδηθφ ςήθηζκα, εθηφο εάλ ηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα πξνβιέπνπλ φηη ε ζρεηηθή 
απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην, νξίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην 
απαξηία ή/θαη πιεηνςεθία. Ζ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ιακβάλεηαη 
κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ζηε ζπλέιεπζε ςήθσλ. Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο 
εηαηξείαο επελδχζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα πξνβιέπνπλ πςειφηεξε πιεηνςεθία απφ ην 75% ησλ 
εθπξνζσπνχκελσλ ζηε ζπλέιεπζε ςήθσλ.  

   
  (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά 

ηκήκαηα, σο κέηνρνη λννχληαη εθείλνη ηνπ ηκήκαηνο πνπ κεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε, εθηφο εάλ ν 
θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 

  
  (3) Γηα ηε ζπγρψλεπζε ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ, παξαδίδεηαη 

επίζεκν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ζηνλ Έθνξν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 
365Α ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο επηζπλάπηεηαη ζε θάζε 
αληίγξαθν ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο επελδχζεσλ. 
 

ρέδην 
ζπγρψλεπζεο. 

86.-(1) Ο απνξξνθψκελνο θαη ν απνξξνθψλ ΟΔΔ θαηαξηίδνπλ θνηλφ ζρέδην ζπγρψλεπζεο, ην 

νπνίν πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
   
 (α) αλαθνξά ηεο κνξθήο ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζε απηήλ· 
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 (β) ην πιαίζην θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο· 
   
 (γ) ηνλ αλακελφκελν αληίθηππν ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ 

απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ· 
   
 (δ) ηα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπ παζεηηθνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο· 
   
 (ε) ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο· 
   
 (ζη) ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα γηα ηε κεηαθνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ 

αληαιιαγή κεξηδίσλ∙  
   
 (δ) ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο θαηά ην άξζξν 83(β) ή (γ), ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά 

έγγξαθα ηνπ λενζπζηαζέληνο απνξξνθψληνο ΟΔΔ. 
   
 (ε) ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηεο 

ζπγρψλεπζεο· 
   
  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη φπσο ην ζρέδην ζπγρψλεπζεο πεξηέρεη 

πξφζζεηα ζηνηρεία, επηπιένλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1).    
  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα ξπζκίδεη ηερληθά ζέκαηα ή λα εμεηδηθεχεη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
   
Έιεγρνο ηεο 
ζπγρψλεπζεο 
απφ ην 
ζεκαηνθχιαθα. 
 

87. Οη ζεκαηνθχιαθεο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί 

ηέηνηνη, επαιεζεχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 86(1)(α), (ζη) 
θαη (δ) κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ 
αληίζηνηρνπ γηα θάζε ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί ζεκαηνθχιαθαο γηα 
θάπνηνλ απφ ηνπο ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξάμε, ηελ πξναλαθεξφκελε επαιήζεπζε δηελεξγεί, γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ, ειεγθηήο θαηά ην άξζξν 88. 

  
Διεγθηέο. 88.-(1) Ο απνξξνθψκελνο θαη ν απνξξνθψλ ΟΔΔ αλαζέηνπλ ζε αλεμάξηεην ειεγθηή ηελ 

επηθχξσζε ησλ αθφινπζσλ: 
   
 (α) ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπ παζεηηθνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο·  
   
 (β) εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ αλά κεξίδην·  

 
 (γ) ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο, θαζψο θαη ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο 

αληαιιαγήο. 

 (2) Ο ειεγθηήο ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ, φπσο θαη ν ειεγθηήο ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, 
ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1). 

  
    (3) Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή δηαηίζεηαη, δσξεάλ, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, 

ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο. 

  
Δλεκέξσζε θαη 
δηθαηψκαηα ησλ 
κεξηδηνχρσλ. 

89.-(1) Ο απνξξνθψκελνο θαη/ ν απνξξνθψλ ΟΔΔ παξέρνπλ, ν θαζέλαο ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, 

θαηάιιειεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε, θαηά ηξφπν ψζηε νη 
κεξηδηνχρνη λα είλαη ζε ζέζε: 

   
 (α) λα έρνπλ άπνςε θαη λα ιάβνπλ απφθαζε, έρνληαο πιήξε γλψζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο 

πξφηαζεο ζηελ επέλδπζή ηνπο∙ θαη 
   
 (β) λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 85 θαη 90. 

 
  (2) Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εδαθίνπ (1) πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
   
 (α) ην πιαίζην θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο· 
 

(β) ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ φπνησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 
επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή, ην θφζηνο, ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, ηελ πεξηνδηθή 
ππνβνιή  εθζέζεσλ,  θαζψο  θαη  ηελ  πηζαλή  κείσζε  ηεο απφδνζεο αλά κεξίδην θαη, θαηά  
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πεξίπησζε, ζαθή πξνεηδνπνίεζε ησλ επελδπηψλ γηα ηελ ελδερφκελε αιιαγή ηεο 
θνξνινγηθήο ηνπο κεηαρείξηζεο κεηά ηε ζπγρψλεπζε· 

 
(γ) ηα φπνηα εηδηθά δηθαηψκαηα έρνπλ νη κεξηδηνχρνη, ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ηνπ δηθαηψκαηνο λα ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο έθζεζεο 
ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεηνχλ ηελ 
εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ή, φηαλ έρεη εθαξκνγή, θαη ηελ ηειεπηαία 
εκεξνκελία άζθεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο· 

   
 (δ) ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηεο ζπγρψλεπζεο·  
   
 (ε) αληίγξαθν ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ. 
   
  (3) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ απνξξνθψληνο θαη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ, ή ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΔΔ εάλ 
πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α), θαη παξέρνληαη ζηνπο 
κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη κε νδεγία 
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κφλνλ εθφζνλ ε Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη ηε ζπγρψλεπζε θαηά ην 
άξζξν 84. Οη πξναλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία γηα ηελ αίηεζε εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, ή, φηαλ έρεη εθαξκνγή, κεηαηξνπήο, 
ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε, θαηά ην άξζξν 90(1). 

  
 (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) έσο (3).   
  
Γηθαίσκα 
εμαγνξάο, 
εμφθιεζεο ή 
κεηαηξνπήο 
κεξηδίσλ. 
 

90.-(1) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ, 

ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε, πέξαλ απφ απηήλ πνπ παξαθξαηά ν ΟΔΔ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 
απνεπέλδπζεο, ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ή, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, ηε κεηαηξνπή 
ηνπο ζε κεξίδηα άιινπ ΟΔΔ κε παξεκθεξή επελδπηηθή πνιηηηθή, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο 
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ή άιιε εηαηξεία κε ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ζπλδέεηαη κε θνηλή 
δηαρείξηζε ή έιεγρν, ή εηδηθή ζπκκεηνρή. Σν αλσηέξσ δηθαίσκα ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 
κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ 
πξνηεηλφκελε ζπγρψλεπζε θαη παχεη λα ηζρχεη πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο. 

  
 (2)(α) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλεμάξηεηα απφ ην άξζξν 7(1), 

νη ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε επηηξέπεηαη λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζσξηλή 
αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, χζηεξα  
 
απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, εθφζνλ απηή ε αλαζηνιή επηβάιιεηαη 
γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ κεξηδηνχρσλ. 

   
 (β) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο παξαγξάθνπ (α), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα 

απνθαζίζεη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ 
ΟΔΔ πνπ κεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε εθφζνλ θξίλεη φηη ε αλαζηνιή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο 
πξνζηαζίαο ησλ κεξηδηνχρσλ. 

  
Γαπάλεο. 
 

91. Με ηελ επηθχιαμε απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ θαηά ην άξζξν 6(2)(α), νη δαπάλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ηδίσο νη λνκηθέο, 
ζπκβνπιεπηηθέο ή δηνηθεηηθέο δαπάλεο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ απνξξνθψκελν ή ηνλ απνξξνθψληα 
ΟΔΔ ή ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο. 

   
Πξαγκαηνπνίεζ
ε θαη ζέζε ζε 
ηζρχ ηεο 
ζπγρψλεπζεο. 

92.-(1) Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ θαη ε 

εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ κε κεξίδηα 
ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, θαζψο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαζνξηζκνχ ηεο θαζαξήο αμίαο 
ελεξγεηηθνχ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ, νξίδεηαη ζην ζρέδην ζπγρψλεπζεο. Απηέο νη εκεξνκελίεο 
πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξεο ηεο ηπρφλ πξνβιεπφκελεο έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηνπο 
κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ. 

  
 (2) Ζ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηεο ζπγρψλεπζεο γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

απνξξνθψληα ΟΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο, κε ζηαζεξφ 
κέζν. 

  
Απνηειέζκαηα 
ηεο 
ζπγρψλεπζεο. 

93.-(1) Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ζπγρψλεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 83(α), έρεη 

ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 
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 (α) ην ελεξγεηηθφ ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ απνξξνθψληα ΟΔΔ∙ θαη 
   
 (β) νη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ θαζίζηαληαη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ 

θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, δηθαηνχληαη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηείραλ ζηνλ 
απνξξνθψκελν ΟΔΔ∙ θαη 

   
 (γ) ν απνξξνθψκελνο ΟΔΔ παχεη λα πθίζηαηαη, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπγρψλεπζεο. 
   
   (2) Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ζπγρψλεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 83(β), έρεη ηηο 

αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 
   
 (α) ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ απνξξνθψκελσλ ΟΔΔ 

κεηαβηβάδνληαη ζην λέν ηδξπφκελν απνξξνθψληα ΟΔΔ· θαη 
   
 (β) νη κεξηδηνχρνη ησλ απνξξνθψκελσλ ΟΔΔ θαζίζηαληαη κεξηδηνχρνη ηνπ λένπ ηδξπφκελνπ 

απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, δηθαηνχληαη λα αλαιάβνπλ 
ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηείραλ 
ζηνλ απνξξνθψκελν ΟΔΔ· θαη 

   
 (γ) νη απνξξνθψκελνη ΟΔΔ παχνπλ λα πθίζηαληαη, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπγρψλεπζεο. 
   
 (3) Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ζπγρψλεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 83(γ), έρεη ηηο 

αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 
 

 (α) ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ απνξξνθψληα ΟΔΔ· 
θαη 

   
 (β) νη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ θαζίζηαληαη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψληνο 

ΟΔΔ· θαη 
   
 (γ) ν απνξξνθψκελνο ΟΔΔ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, κέρξηο φηνπ εθπιεξσζνχλ φιεο νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 
   
 (4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ δηαβεβαηψλεη ην ζεκαηνθχιαθα ηνπ 

απνξξνθψληνο ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, φηη έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ  θαη,  εθφζνλ   ζπληξέρεη   ηέηνηα   πεξίπησζε,  ε   αλαδνρή   ηνπ   παζεηηθνχ.   Όηαλ   ν  

 
απνξξνθψλ ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη δελ έρεη νξίζεη εμσηεξηθφ 
δηαρεηξηζηή, παξέρεη ν ίδηνο ηελ πξναλαθεξφκελε δηαβεβαίσζε ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ 
απνξξνθψληνο ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο. 

  
Φνξνινγηθέο 
δηαηάμεηο  
πεξί ηεο 
ζπγρψλεπζεο 
ΟΔΔ. 

94.-(1) Ζ κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ ΟΔΔ, εμαηηίαο ηεο 

ζπγρψλεπζεο, απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ή εηζθνξά.  

 
118(Η) ηνπ 2002 
230(Η) ηνπ 2002 
162(Η) ηνπ 2003 
195(Η) ηνπ 2004 

92(Η) ηνπ 2005 
113(Η) ηνπ 2006 

80(Η) ηνπ 2007 
138(Η) ηνπ 2007 

32(Η) ηνπ 2009 
45(Η) ηνπ 2009 

      74(Η) ηνπ 2009 
110(Η) ηνπ 2009 

41(Η) ηνπ 2010 
133(Η) ηνπ2010 

116(Η) ηνπ 2011 
197(Η) ηνπ 2011 
102(Η) ηνπ 2012 
188(Η) ηνπ 2012 

  
(2) ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ΟΔΔ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο V ησλ πεξί 

Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ αλαθνξηθά κε ηηο αλαδηνξγαλψζεηο εηαηξεηψλ θαη νη αληίζηνηρεο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ.   
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19(Η) ηνπ 2013 
26(Η) ηνπ 2013 
27(Η) ηνπ 2013 

17(Η) ηνπ 2014. 
 

117(Η) ηνπ 2002 
223(Η) ηνπ 2002 
188(Η) ηνπ 2003 
178(Η) ηνπ 2007 

23(Η) ηνπ 2009 
44(Η) ηνπ 2009 
75(Η) ηνπ 2009 

111(Η) ηνπ 2009 
40(Η) ηνπ 2010 

132(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2011 
190(Η) ηνπ 2011 

72(Η) ηνπ 2013 
29(Η) ηνπ 2013. 

   
Δμνπζηνδνηηθή 
δηάηαμε. 
 

95. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ ινηπψλ εμνπζηνδνηήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο δχλαηαη λα ξπζκίδεη 
πεξαηηέξσ ηερληθά δεηήκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ άξζξσλ 
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ: ΓΙΑΘΔΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΟΔΔ ΑΛΛΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ  

Ή ΣΡΙΣΗ ΥΩΡΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
Γηάζεζε ζηε 
Γεκνθξαηία 
κεξηδίσλ ΟΔΔ 
πνπ θαηάγνληαη 
απφ άιιν 
θξάηνο θαη 
εκπίπηνπλ  
ζην πεδίν 
εθαξκνγήο  
ηνπ πεξί ησλ  
 
Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ 
Νφκνπ. 

96.-(1) Οη ΟΔΔ, νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ή απφ ηξίηε ρψξα θαη εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, 
επηηξέπεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Νφκνπ. 

  (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ 
πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην (1) ΟΔΔ 
ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ κε απηνχο 
δηαηάμεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ. 

  
Γηάζεζε ζηε 
Γεκνθξαηία 
κεξηδίσλ ΟΔΔ 
πνπ θαηάγνληαη 
απφ άιιν 
θξάηνο θαη δελ 
εκπίπηνπλ ζην 
πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ  
πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ 
Νφκνπ. 

97.-(1) Οη ΟΔΔ, νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ή απφ ηξίηε ρψξα θαη δελ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, 
επηηξέπεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, κφλνλ 
εθφζνλ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαξθνχο πξνιεπηηθήο επνπηείαο απηνχ ηνπ θξάηνπο, ζην θξάηνο 
θαηαγσγήο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηε Γεκνθξαηία. 
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(2) Ζ δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα αξρίζεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ.   
  
  (3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ, θαηά πεξίπησζε, γλσζηνπνηεί άκεζα 

ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί 
άδεηα θαηά ην εδάθην (1). 

  
  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε απφθαζή ηεο αλαθαιεί δεζκίσο ηελ άδεηα πνπ έρεη ρνξεγήζεη 

ζηνλ ΟΔΔ εθφζνλ - 
  
 (α) δηαπηζησζεί φηη ε άδεηα ειήθζε κε βάζε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν· 
   
 (β) ν ΟΔΔ ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηπρφλ φξνπο ηεο 

άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1)· 
   
 (γ) νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο θαηά ην εδάθην (1) δελ ηθαλνπνηείηαη πιένλ. 
  
 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ηάμεη 

πξνζεζκία ζηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ πξνο ζπκκφξθσζε. Παξάιεηςε πιήξνπο 
ζπκκφξθσζεο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε δέζκηα αλάθιεζε ηεο αλαθεξφκελεο 
ζην εδάθην (1) άδεηαο. 

  
  (5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε κέηξσλ έλαληη ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην (1) ΟΔΔ, θαζψο θαη έλαληη ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν 
δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ κε απηνχο δηαηάμεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ. 

  
  (6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα 

γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηά ην εδάθην (1), ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ν ΟΔΔ γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο θαη, γεληθφηεξα, πξνψζεζεο, ησλ κεξηδίσλ ηνπ ζηε 
Γεκνθξαηία. 

  
Κνηλέο δηαηάμεηο 
γηα ηνπο ΟΔΔ 
πνπ δηέπνληαη 
απφ ηα άξζξα 
96 θαη 97. 

98.-(1) Οη ΟΔΔ, θαηά ηελ πξνψζεζε, δηαθήκηζε θαη  δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο θαζψο θαη σο 

πξνο ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο πξνο ηνπο επελδπηέο, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ. 
Σν άξζξν 33 εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία ζηνπο ΟΔΔ. 

  (2) Οη ΟΔΔ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 
επελδπηψλ ζηε Γεκνθξαηία νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο ζχκθσλα κε ηε 
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπο. Οη παξερφκελεο ζηνπο επελδπηέο ζηε Γεκνθξαηία 
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Αγγιηθή. 
Τπεχζπλνο γηα ηε κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη ν ΟΔΔ, ε δε κεηάθξαζε απνδίδεη πηζηά 
ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ζην πξσηφηππν. 

  
  (3) Ζ ζπρλφηεηα δεκνζίεπζεο ηεο ηηκήο έθδνζεο, δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ 

κεξηδίσλ ησλ ΟΔΔ ζηε Γεκνθξαηία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ 
ΟΔΔ.    

  
  (4) Οη ΟΔΔ, γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηε Γεκνθξαηία, νθείινπλ λα ηεξνχλ ην 

άξζξν 81(1), (2) θαη (3), θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο, νη νπνίεο εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 81(4). Κάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 
ΟΔΔ αλαθέξεη επίζεο θαη ηνλ ηφπν θαη ηε γιψζζα φπνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επελδπηέο ην 
ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ. 

  
  (5) Οη ΟΔΔ νθείινπλ λα ππνδείμνπλ πηζησηηθφ ίδξπκα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζηνπο 

κεξηδηνχρνπο πνπ επξίζθνληαη ζηε Γεκνθξαηία, νη πιεξσκέο, ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ, 
θαη λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε επηβαιιφκελε ζηνλ ΟΔΔ ππνρξέσζε γηα 
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζηε Γεκνθξαηία. 

  
  (6) Οη ΟΔΔ πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηά ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, επηηξέπεηαη λα 

κλεκνλεχνπλ ζηελ επσλπκία ή ηελ νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε Γεκνθξαηία, κλεία ηεο λνκηθήο 
ηνπο κνξθήο, φπσο «εηαηξεία επελδχζεσλ» ή «ακνηβαίν θεθάιαην», φπσο ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζην 
θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο. 
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  (7) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαηεξεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ζε επίζεκε γιψζζα ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, νη 
νπνίεο αθνξνχλ εηδηθά ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε, ζηελ 
επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα. Ζ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

  
  (8) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη - 
   
 (α) ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ, ηδίσο ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο 

ζε ΟΔΔ θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο επελδπηέο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο∙ 
   
 (β) ηηο ππνρξεψζεηο ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο απηήο ηεο ελεκέξσζεο∙    
   
 (γ) ηα πξνζφληα θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν 

δηάζεζεο κεξηδίσλ ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ηα 
πξνζφληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ πξνζψπσλ∙ 
    

 (δ) ηηο ππνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο δηάζεζεο κεξηδίσλ ησλ ΟΔΔ ζηελ 
επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
  (9) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζε ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 96 ή 97. 
   

 

 

ΜΔΡΟ IV : ΔΠΟΠΣΔΙΑ – ΚΤΡΩΔΙ  
Κεθάλαιο 1: Δποπηεία ηυν ΟΔΔ 

  
Πεδίν 
εθαξκνγήο. 
 

99. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο 

επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζην βαζκφ πνπ δε ζπγθξνχνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο 76 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ 
Νφκνπ. 

   
Δπνπηηθέο 
αξκνδηφηεηεο 
Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο. 

100.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νξίδεηαη σο ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα λα αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 

  
 
 
 (2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ ηε 

Γεκνθξαηία θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε 
δξαζηεξηφηεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ ΟΔΔ.     

  
  (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο ή επνπηηθέο αξρέο 

ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιισλ ρσξψλ, ζην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ζε ΟΔΔ θαη, νπνηεδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν γηα ζθνπνχο δηαθξίβσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο 
ΟΔΔ, δηεπζπληή ηνπ ή ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ησλ πξνσζνχλησλ κεξίδηα 
ΟΔΔ ή ηηο επελδχζεηο ηνπο, ή ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ.   

  
  (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθεί ηελ επνπηεία ησλ ΟΔΔ, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ 

ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ην Μέξνο III θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 
ηνπ άξζξνπ 97(6) θαη ηνπ άξζξνπ 98(8) θαη, γεληθφηεξα, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο θππξηαθήο 
λνκνζεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο. 
 

Δμνπζίεο 
Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο. 

101.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθεί ηηο εμνπζίεο ηεο - 

 

 (α) άκεζα· ή/θαη  
   
 (β) ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο αξρέο ή πξφζσπα· ή/θαη   
   
 (γ) ππφ ηελ επζχλε ηεο, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζε άιιεο αξρέο ή 

πξφζσπα· ή/θαη  
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 (δ) χζηεξα απφ αίηεζε πξνο ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο. 
  
 (2) Οη εμνπζίεο πνπ δηαζέηεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ην εδάθην (1), πεξηιακβάλνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
   
 (α) απαίηεζε ηεο δηαθνπήο θάζε πξάμεο ή ηεο απνρήο απφ θάζε πξάμε ή πξαθηηθή πνπ 

είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή κε δηαηάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία· 

   
 (β) επηβνιή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηά  ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν: 
    
  (i) ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαπηζηψζεη φηη πξφζσπν 

ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή θαλνληζηηθήο πξάμεο πνπ 
εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, δχλαηαη  λα επηβάιεη ζην πξφζσπν απηφ 
πξνζσξηλή απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε κέξεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, γηα 
κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, δηάξθεηαο πέληε ή ιηγφηεξσλ εκεξψλ, γηα 
ηεξκαηηζκφ ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο, 

    
  (ii) ην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε πην πάλσ απαγφξεπζε, νθείιεη θαηά 

ην ρξφλν πνπ ηζρχεη ε απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα άξζε ησλ ιφγσλ, γηα ηνπο 
νπνίνπο επηβιήζεθε ε απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, 

    
  (iii) εάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηθαλνπνηεζεί φηη νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ 

απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμέιεηπαλ πξηλ απφ 
ηελ εθπλνή ηεο πξψηεο ή νπνηαζδήπνηε πελζήκεξεο πεξηφδνπ, δχλαηαη λα 
επηηξέςεη ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηνλ 
θαζνξηζκέλν ρξφλν εθπλνήο·  

   
 (γ) ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη εηαηξείεο επελδχζεσλ θαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 
ΟΔΔ, ζπκκνξθψλνληαη θάζε ζηηγκή κε ηνλ παξφληα Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ θεθαιαηαγνξά·  
 

 (δ) απαίηεζε αλαζηνιήο ηεο δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, φηαλ κε απηή 
ηελ αλαζηνιή εμππεξεηείηαη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ΟΔΔ ή ηνπ επελδπηηθνχ 
θνηλνχ.  

  
 (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ειεγθηέο ή 

εκπεηξνγλψκνλεο ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, γεληθνχ ή εηδηθνχ, ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ, ζε εηαηξεία 
επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκφ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 
ΟΔΔ, γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή άιιεο δηάηαμεο πνπ 
εληάζζεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγία ηα άξζξα 50 θαη 51 ησλ πεξί ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ. 

 (4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαζθαιίδεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε απφ απφζηαζε ή κε 
ειεθηξνληθά κέζα, ζε πιήξεηο, ζαθείο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα Νφκν, 
ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
θαη άιιεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ΟΔΔ, ζε επίζεκε γιψζζα 
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή. 
 

πκπιεξσκαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

102. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ, 

πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ επνπηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηελ εμνπζία ηεο 
λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, λα δηελεξγεί έξεπλεο θαη ειέγρνπο, λα επηβάιιεη θπξψζεηο, λα ζπλεξγάδεηαη 
κε αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη φξγαλα άιισλ θξαηψλ θαη γεληθά φιεο νη αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο, 
επζχλεο θαη θαζήθνληά ηεο, θαηά ηνπο ελ ιφγσ Νφκνπο, εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά, σο πξνο ηελ 
επνπηεία πνπ αζθεί ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν. 

   
Δμνπζία 
έθδνζεο 
νδεγηψλ. 
 

103.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ άιιεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε 

νδεγίαο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγία γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ξπζκίδεηαη 
ζηνλ παξφληα  Νφκν, εθφζνλ απηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, απαηηεί πεξαηηέξσ ξχζκηζε ή 
εμεηδίθεπζε. 
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 (2) Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηα πξφζσπα πξνο ηα νπνία απεπζχλνληαη.  
  
Δπαγγεικαηηθφ 
απφξξεην θαη 
ζπλεξγαζία κε 
αξκφδηεο αξρέο 
θαη νξγαληζκνχο 
ηεο αιινδαπήο. 

104. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ, 

πνπ δηέπνπλ -  

 (α) ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ έλαληη ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο απφ ηα επνπηεπφκελα θαη ειεγρφκελα απφ απηή πξφζσπα θαη ηηο 
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, 
θαη  

   
 (β) ηε ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη 

νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο,  
   
 εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη θαηά ηελ άζθεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν. 
  
Τπνρξέσζε 
ππνβνιήο 
δεκνζηεχζεσλ 
θαη ζηνηρείσλ 
ΟΔΔ. 

105.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή 

ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ θαη εθζέζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φιεο νη δεκνζηεχζεηο, 
θαηαρσξίζεηο θαη ελ γέλεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, 
ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δηελεξγνχληαη γηα 
δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο.    

  
 (2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ε ίδηα ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ, θαηά 

πεξίπησζε, πξνβαίλνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε δηθά ηνπο 
έμνδα, ζε δηεπθξηληζηηθέο ή δηνξζσηηθέο δεκνζηεχζεηο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηθαηνχηαη λα 
απαηηήζεη ηελ άκεζε δηαθνπή ή απφζπξζε δεκνζίεπζεο ή αλαθνίλσζεο, κέρξηο φηνπ ν εμσηεξηθφο 
δηαρεηξηζηήο ή ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε δηεπθξηληζηηθήο ή 
δηνξζσηηθήο δεκνζίεπζεο, θαηά ηα πξναλαθεξφκελα. 
 

 (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ ίδηα ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία 
επελδχζεσλ, θαη θάζε πξφζσπν πνπ αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ΟΔΔ, ηελ παξνρή 
νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ή πιεξνθνξίαο πνπ θξίλεη αλαγθαίν ή ρξήζηκν γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο. 

  
 (4) Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξεο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΔ, 
αλαθνηλψλεηαη ακειιεηί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη, ζην 
πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη 
κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 
αγνξάο, λα απαγνξεχζεη ηε κεηαβνιή, ή λα ηελ εμαξηήζεη ππφ φξνπο ηνπο νπνίνπο θαη εμεηδηθεχεη, ή 
αθφκε θαη λα επηβάιεη ηελ άξζε ηεο κεηαβνιήο. 

   
Τπνβνιή 
ζηνηρείσλ  
ΟΔΔ. 
 

106. Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ηεο Γεκνθξαηίαο, άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο, γηα 
ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη κε νδεγία ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο.  

   
Αξρείν ησλ 
ΟΔΔ. 

107.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεξεί αξρείν ησλ ΟΔΔ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξάζρεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο. Σν πξναλαθεξφκελν αξρείν πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ - 
  
 (α) ηελ επσλπκία ή ηελ νλνκαζία ηνπ ΟΔΔ θαη ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί· 
   
 (β) ηνλ αξηζκφ άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία παξνρήο απηήο ηεο άδεηαο·   
   
 (γ) ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, εθφζνλ πθίζηαηαη ηέηνηνο·   
   
 (δ) ην ζεκαηνθχιαθά ηνπ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί·  
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 (ε) εθφζνλ ν ΟΔΔ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ, ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ, εάλ ν ΟΔΔ είλαη 

ακνηβαίν θεθάιαην ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, εάλ δε ν ΟΔΔ 
έρεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηε δηεχζπλζε ηνπ θχξηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ.  

  
 (2) Ζ θαηαρψξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην εδάθην (1) ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη εληφο ηξηψλ 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

  
 (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαζθαιίδεη φηη νη επελδπηέο θαη θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν έρνπλ πξφζβαζε, ρσξίο επηβάξπλζε, ζην πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) αξρείν, 
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Οη επελδπηέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο αληίγξαθν θαηαρψξεζεο ή θαηαρσξήζεσλ ζην αξρείν, θαηαβάιινληαο ην αλάινγν 
δηνηθεηηθφ θφζηνο, ην νπνίν νξίδεηαη κε νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.   

  
Γηθαηψκαηα  
θαη εηήζηεο 
εηζθνξέο. 

108.-(1) Με νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη 

ΟΔΔ ηνπ Νφκνπ ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπο θαηαβάιινπλ - 

 (α) δηθαηψκαηα ππέξ απηήο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαζψο θαη ην 
χςνο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ· θαη 

   
 (β) εηήζηεο εηζθνξέο, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαζψο θαη ην χςνο απηψλ ησλ εηζθνξψλ. 
  
 Οη παξάγξαθνη (α) θαη (β) δελ εθαξκφδνληαη ζηηο απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαηά 

ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηηο νπνίεο θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 73 ηνπ πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

  
 (2) Σα ηέιε θαη νη εηζθνξέο, πνπ θαηαβάιινληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ινγίδνληαη 

σο έζνδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπο, 
ιακβάλνληαη, επηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, 
κέηξα πξνο είζπξαμή ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ 
Νφκνπο, φπσο δηνξζψζεθαλ. 

 
Αηηηνινγία 
απνθάζεσλ. 
 

109. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αηηηνινγεί γξαπηψο θάζε απφθαζε κε ηελ νπνία απνξξίπηεη 

αίηεζε ρνξήγεζεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα Νφκν άδεηαο, ή κε ηελ νπνία αλαθαιεί ηέηνηα άδεηα, 
θαζψο θαη θάζε αξλεηηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ νδεγηψλ ηεο, 
αλαθνηλψλεη δε θάζε ηέηνηα απφθαζε ζηνλ αηηεηή ή ζηνλ ελδηαθεξφκελν ΟΔΔ. 

  
 Κεθάλαιο 2: Ποινικέρ διαηάξειρ και διοικηηικέρ κςπώζειρ 

  
Γηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο. 

110. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή νδεγίαο, εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

 (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ παξαβάηε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, 
κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ, ζε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο, 
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο 
παξάβαζεο·  

   
 (β) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ν ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο 

πξνζπνξίζηεθε φθεινο απφ απηήλ, ή επέηξεςε ζε άιιν πξφζσπν λα πξνζπνξηζηεί 
φθεινο εμαηηίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ 
πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ νθέινπο πνπ ν ππαίηηνο πξνθάιεζε κε ηε δηελέξγεηα 
ηεο παξάβαζεο· 
 

 (γ) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκνζηνπνηεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε θάζε ηξφπν πνπ 
θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, θαηάιιειν, νπνηνδήπνηε κέηξν ή νπνηαδήπνηε θχξσζε πνπ 
επηβάιιεη θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, ζε ΟΔΔ πνπ δηαζέηεη ηα κεξίδηά ηνπ ζηελ επηθξάηεηα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηά 
ηνπ ΟΔΔ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο∙ ε δεκνζηνπνίεζε κέηξνπ ή θχξσζεο 
παξαιείπεηαη κφλν εθφζνλ απηή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ 
αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ, ή λα 
πξνθαιέζεη δπζαλάινγε δεκία ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε· 

   
 (δ) ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο πιεξσκήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ιακβάλνληαη κέηξα πξνο 

είζπξαμή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ 
Νφκνπο, φπσο δηνξζψζεθαλ· 
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 (ε) ζε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα 

επηβάιιεη ην θαηά ηελ παξάγξαθν (α) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη ζε- 
    
  (i) λνκηθφ πξφζσπν∙ 
    
  (ii) ζχκβνπιν, δηεπζπληή ή αμησκαηνχρν ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε παξάβαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
νθεηιφηαλ ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, εζθεκκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα. 

  
Πνηληθά 
αδηθήκαηα. 

111.-(1) Πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ -  
   
 (α)  πξνβαίλεη ζε δήισζε, ή ππνβνιή εγγξάθσλ ή αλαθνίλσζε, πνπ είλαη ςεπδήο, 

παξαπιαλεηηθή ή απαηειή σο πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο, ή 
   
 (β) απνθξχπηεη ζηνηρείν ή παξαιείπεη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

παξεκπνδίδεη ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή ηελ άκεζε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή 
εηζφδνπ ή έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

  
 δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο. 
  
 (2) Πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί επσλπκία ή νλνκαζία ή πεξηγξαθή, πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε 

φηη πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, ρσξίο λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο σο ΟΔΔ θαηά 
ηνλ παξφληα Νφκν, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
πέληε έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη  ηηο ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε 
ακθφηεξεο ηηο πνηλέο. 

  
 (3) Πξφζσπν πνπ ελ γλψζεη ηνπ εθδίδεη, ζέηεη ζε θπθινθνξία ή δηαλέκεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ή 

έληππα αηηήζεσλ ή δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζε ΟΔΔ, ρσξίο ν παξψλ Νφκνο λα ηνπ επηηξέπεη λα 
δηαζέηεη κεξίδηά ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ ή ζε 
ακθφηεξεο ηηο πνηλέο. 

  
 (4) ε πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηεηαη πνηληθφ αδίθεκα, θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, απφ λνκηθφ 

πξφζσπν ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη απνδεηθλχεηαη είηε φηη έρεη 
δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε ή ζπλελνρή ή έγθξηζε είηε φηη έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ επηδερζείζα 
ακέιεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ, θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, θαηέρεη ζέζε 
κέινπο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, αμησκαηνχρνπ, ζπκβνχινπ, γεληθνχ δηεπζπληή, δηεπζπληή, γξακκαηέα, 
ζπλεξγάηε ή άιιε παξφκνηα ζέζε ζην λνκηθφ πξφζσπν ή εκθαλίδεηαη φηη ελεξγεί κε ηέηνηα ηδηφηεηα, 
ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν είλαη έλνρν ηνπ ίδηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα ην αδίθεκα απηφ. 

  
 (5) Πξφζσπν πνπ, θαηά ην εδάθην (4), ππέρεη πνηληθή επζχλε γηα ηα ηεινχκελα απφ λνκηθφ 

πξφζσπν πνηληθά αδηθήκαηα, επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην λνκηθφ πξφζσπν γηα 
θάζε δεκία πνπ επέξρεηαη ζε ηξίην εμαηηίαο ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ε νπνία ζηνηρεηνζεηεί ην 
αδίθεκα. 

  
 ΜΔΡΟ V: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΔΔ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
Μεηαθνξά ΟΔΔ 
θαηαζηαηηθήο 
κνξθήο πξνο  
 
θαη απφ ηε 
Γεκνθξαηία . 

112.-(1) Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 354Α έσο 354ΗΖ ηνπ Μέξνπο VIII ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ εηαηξείαο άιινπ θξάηνπο ζηε Γεκνθξαηία 
κε   ηε   ζπλέρηζε   ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο   εηαηξείαο σο λνκηθήο νληφηεηαο ππφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ή ηε  

 
δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο φπνπ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν κεηαθέξεηαη, εθαξκφδνληαη θαη θαη’ αλαινγία 
ζηνπο ΟΔΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα. 

  
 (2) Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 354Α έσο 354ΗΖ ηνπ Μέξνπο VIII ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ εηαηξείαο ζε άιιν θξάηνο κε ηε ζπλέρηζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο σο λνκηθήο νληφηεηαο ππφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ή ηε δηθαηνδνζία ηνπ 
θξάηνπο φπνπ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν κεηαθέξεηαη, εθαξκφδνληαη θαη θαη’ αλαινγία ζηηο εηαηξείεο 
επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) ή (ii) ή (2)(β) ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
 (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο 

νπνίεο ρνξεγείηαη άδεηα γηα κεηαθνξά εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ απφ θαη πξνο ηε Γεκνθξαηία, θαηά ην 
εδάθην (1) ή (2) θαζψο θαη λα εμεηδηθεχεη ηελ αθνινπζνχκελε, θαηά πεξίπησζε, δηαδηθαζία. 
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Μεηαθνξά ΟΔΔ 
ζπκβαηηθήο 
κνξθήο. 

113.-(1) Ακνηβαία θεθάιαηα, πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά παξφληα Νφκν, επηηξέπεηαη λα 

ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε άιιν θξάηνο σο νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζπκβαηηθήο 
κνξθήο ππαγφκελνη ζηε λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο. 

  
 (2) ΟΔΔ ζπκβαηηθήο κνξθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιν θξάηνο, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε Γεκνθξαηία σο ΟΔΔ, 
ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε 
δηαδηθαζία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ θαηά ην εδάθην (1) ή (2).   

  
 ΜΔΡΟ VI: ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΜΔ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΟΩΠΩΝ 

  
Υαξαθηεξηζηηθά 
ηνπ νξγαληζκνχ 
ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ 
πξνζψπσλ. 

114.-(1) Δπηηξέπεηαη ε ζχζηαζε νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ, εθφζνλ απηφο δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ νχηε ηίζεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ θαη, 
επηπξφζζεηα, ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα ή ε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ-  

  
 (α) νξίδνπλ ξεηά φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο απεπζχλεηαη κφλν ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο· θαη 
   
 (β) πεξηνξίδνπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεξηδηνχρσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ, ζην κέγηζην φξην ησλ 
75 πξνζψπσλ· θαη 

   
 (γ) απαγνξεχνπλ ηελ έθδνζε κεξηδίσλ ζηνλ θνκηζηή. 
  
 (2) Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνζψπσλ είλαη άθπξε, εθφζνλ παξαβηάδεηαη ν πξνβιεπφκελνο ζην εδάθην (1) πεξηνξηζκφο 
σο πξνο ην κέγηζην φξην ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ.  

  
 (3) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε νξγαληζκνχο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνζψπσλ: 
  
  Ννείηαη φηη νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί ππφθεηληαη- 
   
 (α) ζην παξφλ Μέξνο θαη ζηα Μέξε VII θαη VIII· θαη 
   
 (β) ζηα θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελα άξζξα 43, 51(3), 52(1), 63, 101 έσο 104 θαη 107 έσο 

109. 
  
 (4) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ νξίδνπλ ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ θαηά ην 
εδάθην (1) πεξηνξηζκνχ σο πξνο ην κέγηζην φξην αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ.  

  
 (5) Δπηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία ππφθεηηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, σο απηνηειήο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. Οξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα ζπληζηά εληαία λνκηθή νληφηεηα. ηνπο 
νξγαληζκνχο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο: 

   
 (α) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ αξηζκνχ ησλ κεξηδηνχρσλ θαηά ην εδάθην (1), 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ κεξηδηνχρσλ φισλ ησλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ· 

   
 (β) θάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνζψπσλ εθδίδεη κεξίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ 
ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, ε δε αμία ησλ κεξηδίσλ επηηξέπεηαη λα δηαθέξεη αλά επελδπηηθφ 
ηκήκα·  
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 (γ) νη κεξηδηνχρνη έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ κεξίδηα έρνπλ απνθηήζεη, θάζε δε επελδπηηθφ 
ηκήκα είλαη ππέγγπν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχζηαζε, ηε 
ιεηηνπξγία ή ηε δηάιπζή ηνπ:  

   
    Ννείηαη φηη ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη λα νξίδνπλ παξεθθιίζεηο 
απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν· 

   
 (δ) ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνζψπσλ πεξηέρνπλ κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφο ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα 
ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα· 

   
 (ε) έλα ηκήκα (ζην εμήο «ην ηκήκα-επελδπηήο») ελφο νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ 

κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη λα επελδχζεη ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ 
νξγαληζκνχ (ζην εμήο «ην ηκήκα-ζηφρνο»), εθφζνλ απηή ε δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη ζηα 
θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα θαη κε ηελ ηήξεζε, ησλ αθφινπζσλ ππνρξεψζεσλ: 

    
  (i) ην ηκήκα επελδπηήο επελδχεη ζπλνιηθά κέρξη 35% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ζε ηκήκα-ζηφρν, 
    
  (ii) ην ηκήκα ζηφρνο δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεξίδηα ηνπ ηκήκαηνο-

επελδπηή, 
    
  (iii) αλαζηέιινληαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα 

κεξίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ζπκκεηνρή ηκήκαηνο-επελδπηή ζε 
ηκήκα-ζηφρν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα πθίζηαηαη ε ακνηβαία 
ζπκκεηνρή, 

    
  (iv) ε αμία ησλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επελδχζεηο θαηά ηελ 

ππνπαξάγξαθν (i) δελ ιακβάλεηαη ππφςε δχν θνξέο γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, 
 

  (v) δελ θαηαινγίδνληαη ακνηβέο ή πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη 
εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, νχηε έμνδα γηα ηε δηάζεζε θαη ηελ εμαγνξά ή 
εμφθιεζε, σο πξνο ηηο επελδχζεηο ηκήκαηνο-επελδπηή ζε ηκήκα-
ζηφρν· 

   
 (ζη) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ 
κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο θαηά 
πεξίπησζε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ρσξίο λα αλαθαιέζεη θαη ηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ· 

   
 (δ) θάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ δηαιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απηνηειψο, ρσξίο 
ε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζή ηνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε άιισλ 
ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ·  

   
 (ε) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγίεο ηεο ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά 
ηκήκαηα, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε 
δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε ηέηνηνπ νξγαληζκνχ. 

  
 (6) Κάζε νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ 

ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ, νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 
 (α) «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ»· 
 (β) «ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ»· 
 (γ) «ΟΔΔΠΑΠ». 
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χζηαζε ηνπ 
νξγαληζκνχ 
ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ 
πξνζψπσλ. 

115.-(1) Οξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη 

λα ζπζηαζεί:  
 

 (α) σο εηαηξεία, κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά κεηνρέο πνπ 
είλαη αλαγλσξηζκέλε λα ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ 
θεθαιαίνπ·  

   
 (β) σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.    
  
 (2) Ζ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ 

πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 
  
 (3) Ο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κε 
βάζε ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα θαηά ην εδάθην (2).   

  
 (4) Απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε κεξηδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο άδεηαο 
θαηά ην εδάθην (2).     

  
  (5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη κε νδεγία ηεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία 

θαη ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηά 
ην εδάθην (2), θαζψο θαη λα θαζνξίδεη ηππνπνηεκέλνπο κνξθφηππνπο, ππνδείγκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ ππνβνιή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ.   

  
Λεηηνπξγία θαη 
νξγάλσζε ηνπ 
νξγαληζκνχ 
ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ 
πξνζψπσλ. 

116.-(1) Ζ ιεηηνπξγία θαη ε νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνζψπσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ εθφζνλ απηφο ν νξγαληζκφο 
έρεη ιάβεη ηε κνξθή εηαηξείαο, ή ησλ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ 
Δπσλπκηψλ Νφκσλ εθφζνλ απηφο ν νξγαληζκφο έρεη ιάβεη ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο.  

  (2) Ο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζπληάζζεη 
εηήζηα έθζεζε, ε νπνία ειέγρεηαη απφ αλεμάξηεην ειεγθηή θαη ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη, θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηελ νπνία θαιχπηεη ε έθζεζε, απηφο ν νξγαληζκφο πιεξνχζε θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 114, ππνβάιιεη δε απηή ηελ έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εληφο 
ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ηεο. 

  
  (3) Ο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ έρεη ιάβεη 

ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο κπνξεί είηε λα είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο θαηά ηελ αθφινπζε παξάγξαθν (α) 
είηε λα ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε δηαρεηξηζηή θαηά ηελ αθφινπζε παξάγξαθν (β), ελψ ν νξγαληζκφο 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ έρεη ιάβεη ηε κνξθή ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ δηαζέηεη πάληνηε δηαρεηξηζηή θαηά ηελ αθφινπζε παξάγξαθν (β), ν νπνίνο 
αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ ζπλεηαίξνπ: 

  
 (α) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελν νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ- 
    
  (i) ε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ αζθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηνπ 

ζπκβνχιην, θαη πξνθχπηεη απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα φηη έρεη σο 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαη  

    
  (ii) εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ην θάζκα, ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ιεηηνπξγίεο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία θαη δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ, νη νπνίεο επηηξέπεηαη λα αζθνχληαη απφ ην ίδην πξφζσπν· 

    
 (β) ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ δηαρεηξηζηή, ηα θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή αλαιακβάλεη λα 

αζθεί – 
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  (i) εθφζνλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εηαηξεία δηαρείξηζεο θαηά ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ 
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, ΔΠΔΤ ή/θαη εηαηξεία πνπ 
θαηάγεηαη απφ ηξίηε ρψξα, εθφζνλ έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο 
δηαρείξηζεο επελδχζεσλ θαη ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο πξνιεπηηθήο επνπηείαο 
γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο, ή 

    
  (ii) εθφζνλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα, νπνηαδήπνηε εηαηξεία ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ηεο 
έγγξαθα, έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο 
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ· ζηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 
νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ 
θξίλεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε βάζε ηα 
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνλ 
νξγαληζκφ απηφ· θάζε κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ, ζην νπνίν 
αλαηίζεληαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή, γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

  
  (4) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
εδαθίνπ (5), ζε ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν 
θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη 
κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ θαη ν 
νπνίνο είλαη είηε πηζησηηθφ ίδξπκα είηε επηρείξεζε επελδχζεσλ ή άιιε νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε 
πξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη δηαξθή επνπηεία θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηδξπκάησλ νη νπνίεο 
νξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαηαγσγήο ηεο σο επηιέμηκεο γηα ζεκαηνθχιαθεο. Ο πξναλαθεξφκελνο 
ζεκαηνθχιαθαο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ νξγαληζκνχ 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεηξεηψλ, πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ ηε θχιαμή ηνπ. Κάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
ζεκαηνθχιαθα γλσζηνπνηείηαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.   

  
  (5) Αλεμάξηεηα απφ ην εδάθην (4), επηηξέπεηαη νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ λα κελ νξίζεη ζεκαηνθχιαθα- 
 

  
 (α) εθφζνλ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, ή ην ηζνδχλακν απηνχ ηνπ πνζνχ ζε άιιν λφκηζκα· ή 
   
 (β) εθφζνλ ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ή ε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ 

ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, έσο πέληε πξφζσπα· γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ αξηζκνχ ησλ κεξηδηνχρσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
επελδπηηθά ηκήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ κεξηδηνχρσλ φισλ ησλ επελδπηηθψλ 
ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ· ή 

   
 (γ) ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ δελ είλαη δεθηηθφ θχιαμεο.    
  
  (6) Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ή απφ ηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαζψο θαη απφ άιια πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ σο 
αληηπξφζσπνη απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 
θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ 
επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξεο 
δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαη ηελ απφθηεζή ηνπο απφ ην κεξηδηνχρν απαηηείηαη - 

  
 (α) αίηεζε δηάζεζεο κεξηδίσλ, πνπ ππνβάιιεηαη γξαπηψο ή κε ειεθηξνληθφ ηξφπν·  
   
 (β) απνδνρή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ· 
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 (γ) νινζρεξήο θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ, φπσο απηφ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο, ζε κεηξεηά ή, εθφζνλ δερζεί ηνχην ν 
δηαρεηξηζηήο ή ν ίδηνο ν  απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ζε άιιεο αμίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο απνηηκεζεί απφ αλεμάξηεην ειεγθηή.  

  
  (7) Πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ 

κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ απφ ηνλ ππνςήθην επελδπηή, παξέρεηαη ζηνλ ηειεπηαίν, κέζσ 
ζηαζεξνχ κέζνπ, ελεκεξσηηθφ δειηίν. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαζψο θαη 
ηπρφλ άιιεο ιεπηνκέξεηεο θαη ηερληθά δεηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εδαθίνπ θαζνξίδνληαη 
κε νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

  (8) Ζ εμαγνξά ή ε εμφθιεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ πξνζψπσλ δηελεξγείηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθά ηνπ, 
φπσο απηνί ηπρφλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ δειηίν. 

  
  (9) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ 

ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηαζέηεη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 114(1) 
σο πξνο ην κέγηζην αξηζκφ πξνζψπσλ ηα νπνία επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, ζε 
άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα, κεξίδηα ηνπ νξγαληζκνχ ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο 
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζεζήο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, δηα ηεο ππνβνιήο ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ: 

  
 (α)   ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο, ζηελ νπνία ν νξγαληζκφο  ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζθνπεχεη λα δηαζέηεη κεξίδηα ηνπ· 
   
 (β) πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ξπζκίζεηο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζην άιιν θξάηνο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα 
κέζα κε ηα νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν 114(1) σο πξνο ην κέγηζην 
αξηζκφ πξνζψπσλ ηα νπνία επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. 

  
 (10) Πξνθεηκέλνπ έλαο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ 

λα ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ νξγαληζκνχ 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, εθφζνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νξγαληζκφο ππαρζεί ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ  

 
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, απηφο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο ΟΔΔ, θαηά ην Μέξνο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, θαζψο θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. 

  
  (11) Ο απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ θαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ πξνζψπσλ ππφθεηληαη ζε θαηαρψξεζε, θαηά ην άξζξν 4(3) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ξπζκίδεη κε νδεγία ηεο 
θάζε ηερληθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εδαθίνπ. 

  
 (12) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ, ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ πξνζψπσλ, θαηά πεξίπησζε, επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ 
νξγαληζκνχ απηνχ ζε ηξίην, εθφζνλ ν ηξίηνο έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 
δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ππφθεηηαη ζε δηαξθή πξνιεπηηθή επνπηεία γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο, ζην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο. 

  
 (13) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο θάζε εηδηθφηεξν ζέκα πνπ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζηε 
Γεκνθξαηία, ηνλ νξηζκφ ζεκαηνθχιαθα θαη δηαρεηξηζηή γηα ηε θχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ζε 
επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο.    

   
Δπνπηεία ησλ 
νξγαληζκψλ 
ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε 
πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ 
πξνζψπσλ.  

117.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ηνπ 
ζεκαηνθχιαθά ηνπο θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ απηά νξίδνπλ σο δηαρεηξηζηή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.    
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 (2) Ζ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ 
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελα άξζξα 101 έσο 104, 107 θαη 109.    

  
 (3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη 

νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπο 
θαηαβάιινπλ-   

  
 (α) δηθαηψκαηα ππέξ απηήο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ην 

χςνο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ· θαη 
   
 (β) εηήζηεο εηζθνξέο, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ην χςνο απηψλ ησλ εηζθνξψλ. 
  
 Σα πξναλαθεξφκελα ηέιε θαη νη εηζθνξέο ζεσξνχληαη έζνδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπο, ιακβάλνληαη, επηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, κέηξα πξνο είζπξαμή ηνπο θαηά ηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπο φπσο δηνξζψζεθαλ. 

  
Γηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο θαη 
πνηληθά 
αδηθήκαηα. 
 

118.-(1) ε πεξίπησζε παξάβαζεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ αθνξά νξγαληζκνχο 

ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη 
λα επηβάιεη ζηνλ παξαβάηε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ, ζε 
πεξίπησζε δε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ, 
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο.  

  
 (2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ν ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο πξνζπνξίζηεθε 

φθεινο απφ απηή, ή επέηξεςε ζε άιιν πξφζσπν λα πξνζπνξηζηεί φθεινο εμαηηίαο απηήο, ε Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ νθέινπο πνπ ν 
ππαίηηνο πξνθάιεζε κε ηε δηελέξγεηα ηεο παξάβαζεο. 

  
 (3) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πιεξσκήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ιακβάλνληαη κέηξα πξνο 

είζπξαμή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπο, φπσο 
δηνξζψζεθαλ. 
 

 (4) ε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα 
επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη ζε - 

  
 (α) λνκηθφ πξφζσπν∙  
   
 (β) ζχκβνπιν, δηεπζπληή ή αμησκαηνχρν ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί φηη ε παξάβαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, νθεηιφηαλ ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, 
εζθεκκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα. 

  
 (5) Πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ - 
  
 (α) πξνβαίλεη ζε δήισζε, ή ππνβνιή εγγξάθσλ ή αλαθνίλσζε, πνπ είλαη ςεπδήο, παξαπιαλεηηθή 

ή απαηειή σο πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο, ή 
   
 (β) απνθξχπηεη ζηνηρείν ή παξαιείπεη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

παξεκπνδίδεη ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή ηελ άκεζε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή εηζφδνπ ή 
έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

  
 δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο. 
  
  (6) Πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί επσλπκία ή νλνκαζία ή πεξηγξαθή πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε 

φηη πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαηά ηνλ 
παξφληα Νφκν, ρσξίο απηφο ν νξγαληζκφο λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο σο νξγαληζκφο 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, δηαπξάηηεη 
πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή 
κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο. 

  
  (7) ε πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηεηαη πνηληθφ αδίθεκα, θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, απφ λνκηθφ 

πξφζσπν ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη απνδεηθλχεηαη είηε φηη έρεη 
δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε ή ζπλελνρή ή έγθξηζε είηε φηη έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ επηδερζείζα 
ακέιεηα  θπζηθνχ  πξνζψπνπ  πνπ,  θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, θαηέρεη ζέζε  
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κέινπο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, αμησκαηνχρνπ, ζπκβνχινπ, γεληθνχ δηεπζπληή, δηεπζπληή, γξακκαηέα, 
ζπλεξγάηε ή άιιε παξφκνηα ζέζε ζην λνκηθφ πξφζσπν ή εκθαλίδεηαη φηη ελεξγεί κε ηέηνηα ηδηφηεηα, 
ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν είλαη έλνρν ηνπ ίδηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα ην αδίθεκα απηφ. 

  
  (8) Πξφζσπν πνπ, θαηά ην εδάθην (7), ππέρεη πνηληθή επζχλε γηα ηα ηεινχκελα απφ λνκηθφ 

πξφζσπν αδηθήκαηα, επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εμ νινθιήξνπ κε ην λνκηθφ πξφζσπν γηα θάζε δεκία 
πνπ επέξρεηαη ζε ηξίην εμαηηίαο ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ε νπνία ζηνηρεηνζεηεί ην αδίθεκα. 

  
 ΜΔΡΟ VIΙ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  
Φνξνινγηθέο 
δηαηάμεηο.  
 

119.-(1) Οη ΟΔΔ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, θαη ηα πξφζσπα πνπ 
απνθηνχλ κεξίδηα ησλ αλσηέξσ ΟΔΔ, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ 
Δηζνδήκαηνο Νφκσλ θαη ησλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ.  

  
 

19 ηνπ 1963 
21 ηνπ 1967 
36 ηνπ 1968 
17 ηνπ 1969 
26 ηνπ 1971 
38 ηνπ 1972 
79 ηνπ 1977 
29 ηνπ 1980 
8 ηνπ 1984 

160 ηνπ 1991 
60(Η) ηνπ 1992 
68(Η) ηνπ 1994 

1(Η) ηνπ 1995 
 

9(Η) ηνπ 1998 
121(Η) ηνπ 2002 
222(Η) ηνπ 2002 
179(Η) ηνπ 2004 
209(Η) ηνπ 2004 
130(Η) ηνπ 2007 
152(Η) ηνπ 2007 

173(Η) ηνπ 2012. 

 (2) Ζ ζχζηαζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην εδάθην (1) ΟΔΔ θαη, ε δηάζεζε, ε εμαγνξά, ε εμφθιεζε θαη 
ε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ηνπ απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί 
Υαξηνζήκσλ Νφκνπο. 

 ΜΔΡΟ VIΙΙ: ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

πκκφξθσζε 
δηεζλψλ 
ζπιινγηθψλ 
επελδπηηθψλ 
ζρεδίσλ κε ηνλ 
παξφληα Νφκν. 

47(Η) ηνπ 1999 
63(Η) ηνπ 2000. 

120.-(1) Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηά ηνπο πεξί Γηεζλψλ 

πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ είηε σο 
νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ είηε σο ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο 
ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ είηε σο ΓΟΔΔ, ππφ ηηο αθφινπζεο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο: 

 (α) σο νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, 
εθφζνλ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ζπκκνξθσζνχλ κε ηα άξζξα 114 έσο 118 θαη ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηελ πεξίπησζε αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, νπφηε ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ 
άδεηα πνπ έρνπλ ιάβεη, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ λένπ άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηνγνξάο· 

   

 (β) σο ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ΓΟΔΔ θαηά ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ 
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ ιάβνπλ ηελ 
απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ηηο αληίζηνηρεο 
δηαηάμεηο· ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ παξφληα Νφκν ή ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, θαηά πεξίπησζε, θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ 
Δπηηξνπή  Κεθαιαηαγνξάο  γηα  ρνξήγεζε  ηεο  αληίζηνηρεο άδεηαο  ιεηηνπξγίαο,   εληφο  
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ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  Σα 
δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θαηά ηελ παξνχζα 
παξάγξαθν ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ έσο φηνπ ιάβνπλ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο επί ηεο αίηεζήο 
ηνπο. 

  

  (2) Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, εάλ δελ ηεξήζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 
εδάθην (1) εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ή αλ 
ηεξήζνπλ κελ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, αιιά είηε δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν παξψλ 
Νφκνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
πξνζψπσλ είηε δελ ιάβνπλ άδεηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή 
ΓΟΔΔ θαηά ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, δηαιχνληαη 
θαηά ηνπο πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάξγεζε 
απηψλ ησλ Νφκσλ δηα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  ε πεξίπησζε πξναλαθεξφκελεο 
δηάιπζεο ηνπ δηεζλνχο ζπιινγηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο πξέπεη λα 
νινθιεξσζεί εληφο έμη κελψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ 
κελψλ.  Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, κέρξη ηε δηάιπζή ηνπο ή ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 
νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ή ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ ή ΓΟΔΔ, εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζηνπο πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ 
ρεδίσλ Νφκνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάξγεζε απηψλ ησλ Νφκσλ δηα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ.  

  

  (3) Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ απφ δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηά ηνπο 
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ Νφκνπο θαη ηα νπνία επηιέγνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ΟΔΔ ηνπ 
Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ΓΟΔΔ θαηά ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκν, αληίζηνηρα, επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 
13(6) ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ άξζξνπ 8(7) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε. 

  

  (4)  δηάζεζε κεξηδίσλ απφ δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηά ηνπο 
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο νξγαληζκνί 
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηε γξαπηή 
γλσζηνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο σο νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. 

  

  (5) Μέηξα θαη θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα θαηά ηνπο 
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θαηάξγεζε απηψλ ησλ Νφκσλ δηα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

  (6) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ παξαδίδεη άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην Μεηξψν 
Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη ηεξείην απφ απηήλ θαηά ηνπο 
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο. 

  

  (7) Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο θαηά ηνπο πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο αιιά δελ έρνπλ ιάβεη 
ζρεηηθή άδεηα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 114(1) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δελ ππνβάιινπλ εθ λένπ 
αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, αιιά ε ήδε ππνβιεζείζα αίηεζε, κε 
φια ηα ζρεηηθά έληππα ή άιια ζηνηρεία, δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία θαηά ηνλ  παξφληα Νφκν. 

  
πκκφξθσζε 
αιινδαπψλ 
νξγαληζκψλ 
ζπιινγηθψλ 
επελδχζεσλ κε 
ηνλ παξφληα 
Νφκν. 
 

121.-(1) Οξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη άδεηα λα δηαζέηνπλ ηα κεξίδηα 

ηνπο ζηε Γεκνθξαηία, θαηά ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ 
επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα δηαζέηνπλ ηα κεξίδηά ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκκνξθσζεί 
κε ηνλ παξφληα Νφκν, ππνβάιινληαο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν απφ ην 
νπνίν πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο 
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, θάζε πξφζζεην ζηνηρείν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνλ 
παξφληα Νφκν.  

  
     (2) Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ παξφληα Νφκν θαηά ην εδάθην (1), 

αηηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα παξνρή άδεηαο θαηά ην άξζξν 105 ηνπ πεξί Αλνηθηνχ 
Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα 
πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε 
απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. 
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Καηάξγεζε 
Νφκσλ. 

122. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηαξγνχληαη νη πεξί Γηεζλψλ 

πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνη ηνπ 1999 θαη ηνπ 2000.  
 

 
 
 
 
 
 

          Ο ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ (ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΟ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 

      ΓΗΟΡΘΧΖ 

ην Νφκν πνπ ηηηινθνξείηαη «Ο πεξί Φνξνινγίαο Αθηλήηνπ Ηδηνθηεζίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014» [Αξηζκφο 
Νφκνπ 108(Η) ηνπ 2014], ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 11 Ηνπιίνπ 
2014 κε αξηζκφ 4453, λα γίλεη ε αθφινπζε δηφξζσζε: 

 
ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ 4 απηνχ, κε ηελ νπνία πξνζηίζεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ην λέν εδάθην 

(2), λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηθχιαμε απηνχ, ε θξάζε «έλαξμεο ηεο ηζρχνο» (ηξίηε γξακκή), κε ηε ιέμε 
«δεκνζίεπζεο». 
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