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Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 133(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 174, 
1.7.2011,  
σ. 1∙ 
L 347, 
28.12.2017, 
σ. 35. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 17 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 αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από το Άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση 
γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, 
διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 
2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, 

   

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

56(Ι) του 2013 
8(Ι) του 2015 

97(Ι) του 2015. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διαχειριστών 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμους του 2013 έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα 
αναφέρονται 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 έως 2019. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 347, 
28.12.2017, 
σ. 35. 
 

«“Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για 
την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή 
και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012”∙».   

   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου 
17Α.  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 17 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Έκθεση σε 
τιτλοποίηση. 
 
 

17Α. Ο ΔΟΕΕ που εκτίθεται σε τιτλοποίηση, η οποία δεν πληροί πλέον τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, εάν κριθεί ανα-
γκαίο, ενεργεί και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των 
επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ.». 

 
 
 
 


