
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4490, 6.2.2015  Ν. 8(Ι)/2015 

8(Ι)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013  

 

Προοίμιο.  Για σκοπούς -  

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 145, 

31.5.2013,  

σ. 1.  

(α) εναρμόνισης με τα Άρθρα 3 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο «Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων 

που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

παροχών, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 

(ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη 

στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας», και 

  

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 174, 

1.7.2011,  

σ. 1.  

(β) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 6(2), 13(1), 21(4)(β) και (13), 

24(1), 29(1) και (2)(γ), 30(3)(γ) και 66(4) της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των 

Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

από την προαναφερόμενη Οδηγία 2013/14/ΕΕ, και  

  

 (γ) άσκησης της διακριτικής ευχέρειας την οποία χορηγεί το Άρθρο 28(1), 

δεύτερο εδάφιο, της προαναφερόμενης Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και 

  

 (δ) αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου, 
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   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

56(Ι) του 2013. 

 

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

Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών 

Επενδύσεων Νόμο του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμοι του 

2013 και 2015.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 

και των ορισμών τους: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 315, 

14.11.2012,  

σ. 74, 

L 158, 

10.6.2013,  

σ. 365. 

««Οδηγία 2012/30/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Οκτωβρίου 2012 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται 

στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του Άρθρου 54 

δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να 

καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση 

ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους» 

όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 302, 

17.11.2009,  

σ. 1, 

L 146, 

31.5.2013,  

σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους 

οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013·». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

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

εδάφιο (3): 

   

  «(3)  Εξωτερικός ΔΟΕΕ επιτρέπεται μόνο - 

   

   (α)  να αναπτύσσει δραστηριότητα που προβλέπεται στο 

εδάφιο (5), και  

    

   (β)  να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ,  

    

 78(Ι) του 2012. 

 

 εφόσον έχει λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με τον περί του 

Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο 

ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία 

ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ.»∙ 

   

  (β) με την προσθήκη κόμματος, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (7) 

αυτού, αμέσως μετά τη φράση «του εδαφίου (5)» (δεύτερη 

γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (8) του άρθρου 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (8): 

   

  «(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να 

προσδιορίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα: 

    

   (α)  τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στους ΔΟΕΕ σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του εδαφίου (3)∙ 

    

   (β) τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τους μετόχους και τα 

μέλη με ειδικές συμμετοχές, σύμφωνα με την παράγραφο 

(δ) του εδαφίου (1)·  

    

   (γ)  τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των 

στελεχών και των υπαλλήλων του ΔΟΕΕ.».   

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

  
  «(δ) αφορούν τις κατηγορίες υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν 

ανώτερα διοικητικά στελέχη, όσους αναλαμβάνουν κινδύνους, 

όσους διενεργούν ελέγχους και υπαλλήλους που λαμβάνουν 

συνολική αμοιβή που τους φέρνει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο 

με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εκείνους οι οποίοι 

αναλαμβάνουν κινδύνους και των οποίων οι επαγγελματικές 

δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα προφίλ του 

κινδύνου του ΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (2): 

   

   «(2) ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα διαχείρισης 

κινδύνων για την κατάλληλη αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση 

και παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι οποίοι είναι 
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σημαντικοί για κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 

οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. 

Ειδικότερα, ο ΔΟΕΕ δε στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά 

σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από 

οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα 

με το Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία 

των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΕΕ.»· 

   

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

ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

   

   «(3Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη 

φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων των ΟΕΕ, παρακολουθεί την επάρκεια των 

διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που 

εφαρμόζουν οι ΔΟΕΕ, αξιολογεί τη χρησιμοποίηση αναφορών 

σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αναφέρεται 

στο εδάφιο (2), στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των 

ΟΕΕ και, οσάκις ενδείκνυται, ενθαρρύνει την άμβλυνση του 

αντικτύπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να μειωθεί η 

αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

7. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 23 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν της φράσης «άρθρο 25» 

(δέκατη γραμμή) με τη φράση «άρθρο 26». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 27 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 
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  «(β) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του 

τρίτου, η οποία μεταθέτει ρητά την ευθύνη του θεματοφύλακα στον 

τρίτο και παρέχει δυνατότητα, είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που 

ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε στο θεματοφύλακα  για 

λογαριασμό των ανωτέρω, να προβάλλει αξίωση κατά του τρίτου 

για την απώλεια του χρηματοοικονομικού μέσου∙ και». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

9. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  
  «(β)  με τις αγορές των οποίων είναι μέλος ή στις οποίες διενεργεί 

συχνά συναλλαγές∙ και». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της άνω 

τελείας με τελεία· 

   

  (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

   

   «(α) ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο της μη εισηγμένης 

εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής 
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της να γνωστοποιεί στους εκπροσώπους των 

εργαζομένων την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο 

εδάφιο (2), ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους 

ίδιους τους εργαζόμενους, εντός της προθεσμίας για την 

κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, καταβάλλει δε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, λαμβάνουν την ετήσια έκθεση από 

το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν 

άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της∙ ή»· 

   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού, 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

   

    «(γ) τις πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παράγραφος 2, 

της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 37 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

 

  

  «(γ) ο κατά την παράγραφο (γ) του εν λόγω εδαφίου (2) περιορισμός 

υπόκειται στις διατάξεις του Άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχεία 

β) έως η) της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 88 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 88 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

  

  «(3)  Τα άρθρα 47, 48 και 66 του παρόντος Νόμου παύουν να ισχύουν 
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κατά την ημερομηνία την οποία καθορίζει, αναφορικά με την παύση 

ισχύος των Άρθρων 36 και 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 68 της Οδηγίας 

2011/61/ΕΕ.». 

 

 

 

 

 

 

 


