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8(Ι)/2016  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

144(I) του 2007 

106(Ι) του 2009 

141(Ι) του 2012 

 154(Ι) του 2012    

193(Ι) του 2014. 

Eπίσημη  

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Πρώτο (Ι): 

16.11.2007 

16.11.2012 

30.11.2012 

19.12.2014 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2007 έως 

2014, όπως διορθώθηκαν (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2007 έως 2016. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 61  

του βασικού 

νόμου. 

2.   Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

 

  «(γ) δύο εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ 

πελατών ΕΠΕΥ.»·  

 

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (3): 
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  «(3) Μετά την κένωση της θέσης οποιουδήποτε μέλους, αυτή 

πληρώνεται το συντομότερο δυνατό, κατά τα προβλεπόμενα 

στα εδάφια (1) και (2): 

 

      Noείται ότι, μέχρις ότου πληρωθεί η κενωθείσα θέση, καμιά 

κένωση θέσης δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση και 

λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής, νοουμένου ότι ο 

αριθμός των παραμενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του 

απαιτούμενου αριθμού της Διαχειριστικής Επιτροπής για 

σκοπούς απαρτίας.»· και 

 

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

 

  «(4) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της 

Διαχειριστικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται εξαιτίας της χηρείας 

θέσεως μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν είναι 

μικρότερος των τριών (3).». 

 

 

 

 

 

 

 
 


