
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 883 της 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1971 

Διοικητικοί Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 421 
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 

(ΝΟΜΟΣ 1 ΤΟΥ 1971) 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 26 (3) 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς υπό του εδαφίου (3) 
του άρθρου 26 του ιτερί 'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 
χορηγουμένας αύτω εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί 'Αποχετευ
τικών Συστημάτων (Δάνεια) Κανονισμοί του 1971. 

2. Έν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς, έκτος έάν έκ του κειμένου προ
κυπτ"Π διάφορος Μννοια— 

«εγγεγραμμένα χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα τών όποιων 
ό κάτοχος, συμφώνως προς τους δρους της εκδόσεως των, είναι 
εγγεγραμμένος παρά τη Τραπέζη' 

«έν τω έγκεκριμένω τύπω» σημαίνει έν τοιούτω τύπω οίος θέλει 
έγκριθή ύπό της Τραπέζης' 

«ένταλμα» περιλαμβάνει έπιταγήν και τραπεζικήν έπιταγήν 
(bankers' draft)' 

«ή Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύπρου' 
«ό Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Οικονομικών 
«Συμβούλιον» σημαίνει το ο'ικεΐον Συμβούλιον 'Αποχετεύσεων 
«χρεόγραφα» περιλαμβάνει ονομαστικά αξιόγραφα και τοιούτον. 

έτερον τύπον χρεωγράφων οΐος ήθελεν όρισθή υπό τοΟ Συμβουλίου 
τη έγκρίσει του Υπουργού' 

«χρεωλυτικόν ταμεΐον» σημαίνει χρεωλυτικόν ταμεΐον συσταθέν 
ύπό του Συμβουλίου τη έγκρίσει τοΟ Υπουργού. 
3. Παν δάνειον έγκρινόμενον ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου 

δυνάμει του άρθρου 25 του Νόμου συνάπτεται, διά το σύνολον ή μέρος 
αύτου, διά της εκδόσεως χρεωγράφων έν τοιούτω τύπω οΐον το Συμ
βούλιον, τη έγκρίσει του ΎπουργοΟ, ήθελεν ορίσει. 
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4. Τά χρεώγραφα εκδίδονται ύιτό της Τραπέζης εκ μέρους τοΰ 
Συμβουλίου και δια λογαριασμόν αύτου και υπό τοιούτους δρους 
οίους ήθελεν ορίσει τό Συμβούλιον τη έγκρίσει του Υπουργού, τηρου
μένων δε οιωνδήποτε οΰτως ορισθέντων δρων καΐ οιωνδήποτε ετέρων 
διαταγών τάς οποίας τό Συμβούλιον ήθελε δώσει τή έγκρίσει του 
Υπουργού, ή Τράπεζα διαχειρίζεται την έκδοσιν αυτών καΐ καθο
ρίζει άπαντα τά παρεμπίπτοντα θέματα. 

5.—(Ί) Τά χρεώγραφα είναι εκπεφρασμένα εις τό νόμισμα της 
Δημοκρατίας καΐ προσφέρονται προς πώλησιν εις τό κοινόν. 

(2) Πάσα τοιαύτη προσφορά δημοσιεύεται εν τή έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας. 

6. Ή Τράπεζα, ώς πράκτωρ το0 Συμβουλίου, εκτελεί άπαντα τά 
σχετικά προς την ύπηρεσίαν και άποπληρωμήν τών χρεωγράφων και 
διαχειρίζεται καΐ ενεργεί ώς επίτροπος δι' οιονδήποτε χρεωλυτικόν 
ταμεΐον. 

7. Αίτησις προς άγοράν χρεωγράφων υποβάλλεται εν τοιούτω 
τρόπω οίος ήθελεν έγκριθή υπό τής Τραπέζης. 

8. Έν τή περιπτώσει εγγεγραμμένων χρεωγράφων ή Τράπεζα μέ
ριμνα δπως τηρήται Μητρώον έν τω όποίω καταχωρούνται τό δνομα 
κα ι ή διεύθυνσις του κατόχου, ό αριθμός τών ύπ' αύτου κατεχομένων 
χρεωγράφων καΐ τοιαύτα άλλα στοιχεία οία ή Τράπεζα ήθελε θεω
ρήσει αναγκαία. 

9.—(1) 'Οσάκις, δυνάμει τών δρων τής εκδόσεως των, εγγεγραμ
μένα χρεώγραφα είναι μεταβιβάσιμα, αϊ μεταβιβάσεις διενεργούνται 
δι ' αιτήσεως έν τω έγκεκριμένω τύπω υποβαλλομένης είς τήν Τρά
πεζαν μετά του πιστοποιητικού τών μεταβιβασθησομένων χρεωγρά
φων. 

(2) Ή έγγραφη τών τοιούτων μεταβιβάσεων δύναται νά άνασταλή 
διά τοιαύτα χρονικά διαστήματα οία δυνατόν νά προβλέπωνται ύπό 
τών δρων τής εκδόσεως τών χρεωγράφων. 

10.—(1) Ή Τράπεζα δύναται, κατά τήν απόλυτον αυτής κρίσιν και 
άνευ υποχρεώσεως δπως παράσχη οιουσδήποτε προς τούτο λόγους— 

(α) νά άπορρίψη οιανδήποτε αιτησιν προς άγοράνχρεωγράφων 
(β) έν τή περιπτώσει εγγεγραμμένων χρεωγράφων— 

(ί) νά άρνηθή νά έγγράψη οιανδήποτε μεταβίβασιν 
(Η) νά άποποιηθή νά έγγράψη ταχυδρομικήν διεύθυνσιν 

εκτός τής Δημοκρατίας ή λάβη γνώσιν αυτής. 
(2) Ή Τράπεζα δεν εγγράφει οιονδήποτε καταπίστευμα, έπιβά

ρυνσιν, έμπράγματον βάρος ή άλλην άπαίτησιν έν σχέσει προς οιον
δήποτε χρεώγραφον, ούτε λαμβάνει γνώσιν αυτής. 

11— (1) Έπί τή διανομή χρεωγράφων και καταβολή τής άξιας 
αυτών ή έπί τή εγκεκριμένη μεταβιβάσει εγγεγραμμένων χρεωγρά
φων ή Τράπεζα εκδίδει, τό ταχύτερον δυνατόν, σχετικόν πιστοποιη
τικόν είς τον κάτοχον έν σχέσει προς τά ύπ' αύτου κτηθέντα χρεώ
γραφα. 

(2) Έάν, κατόπιν αίτήσεω.ς ύπό κατόχου τινός εγγεγραμμένων 
χρεωγράφων υποβληθείσης έν τω έγκεκριμένω τύπω και συνοδευο
μένης ύπό του νενομισμένου δικαιώματος, ή Τράπεζα ίκανοποιηθή 
ΟΤΙ είναι άναγκαΐον ή σκόπιμον δπως έκδώση άντίγραφον πιστοποιη
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τικου εις άντικατάστασιν τοΰ ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού, ή Τρά
πεζα δημοσιεύει έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας είδο
ποίησιν περί της προθέσεως της όπως πράξη ούτω, κατόπιν δε της 
παρόδου τριάκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως 
της έν λόγω ειδοποιήσεως και άφοΰ έξετάση οιανδήποτε ενστασιν 
εις τούτο γενομένην εντός της προθεσμίας ταύτης καί δλας τάς τότε 
έν γνώσει της περιστάσεις, ή Τράπεζα δύναται να έκδώση άντίγρα
φον του πιστοποιητικού εις τόν αίτητήν, επί τούτω δε το άρχικόν 
πιστοποιητικόν καθίσταται ακυρον και το έν λόγω άντίγραφον καθί
σταται τόσον έ'γκυρον και άποτελεσματικόν δσον το πιστοποιητικόν 
εις άντικατάστασιν του όποιου εξεδόθη. 

(3) Τά χρεόγραφα άποπληρουνται μόνον έπί. τη παραδόσει του 
δυνάμει του παρόντος Κανονισμού εκδοθέντος σχετικού πιστοποιη
τικού. 

12. Όσάκις χρεώγραφα άποφέρωσι τόκον, τοιούτος τόκος ούτε 
κερδαίνεται ούτε καταβάλλεται έν σχέσει προς οιονδήποτε χρονικόν 
διάστημα μετά τήν δι' άποπληρωμήν όρισθεΐσαν ήμέραν ανεξαρτήτως 
τοΰ* έάν το κεφάλαιον ή τόκος θα έχωσι ζητηθή ή μή. 

13. Έάν ό κάτοχος εγγεγραμμένων χρεωγράφων άποθάνη ή κα
ταστη φρενοβλαβής ή άλλως περιέλθη ύπό νομικήν τίνα ανικανότητα, 
ή Τράπεζα δύναται να έγγράψη ως κάτοχον των χρεωγράφων τού
των οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον κατά νόμον εις τοιαύτην έγ
γραφήν. 

14—(1) Οιαδήποτε χρηματικά ποσά καταβλητέα ύπό της Τραπέ
ζης έν σχέσει προς εγγεγραμμένα χρεώγραφα καταβάλλονται εις 
τόν έγγεγραμμένον κάτοχον ή εις τόν ορισθέντα, διορισθέντα η υπο
δειχθέντα εϊς τήν Τράπεζαν άντιπρόσωπον αύτου, ή δέ άπόδειξις 
παραλαβής ύπό τοΟ τοιούτου κατόχου ή του αντιπροσώπου του απαλ
λάσσει τήν Τράπεζαν οιασδήποτε ευθύνης διά τήν τοιαύτην πλη
ρωμήν : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι διαλαμβανομένων αποκλείει 
τήν καταβολήν τόκου διά τοκομεριδίων ε'ις τόν φέροντα ή κατά τοι
ούτον έτερον τρόπον ή ύπό τοιούτους δρους ως ήθελον προβλεφθή 
ύπό των δρων της εκδόσεως των χρεωγράφων. 

(2) Αί διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται όσάκις 
χρεώγραφα είναι εγγεγραμμένα έπ' ονόματι δύο ή πλειόνων προσώ
πων ώς άπό κοινού κατόχων, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ή Τράπεζα 
διενεργεί πληρωμήν εις το πρόσωπον του οποίου τό δνομα .αναφέ
ρεται πρώτον έν τω Μητρώω ή είς τόν δεόντως ορισθέντα, διορι
σθέντα ή υποδειχθέντα εις τήν Τράπεζαν, ώς προανεφέρθη, άντιπρό
σωπον του προσώπου τούτου καί ή άπόδειξις παραλαβής ύπό του 
τοιούτου προσώπου ή αντιπροσώπου απαλλάσσει πλήρως τήν Τρά
πεζαν οιασδήποτε ευθύνης διά τήν πληρωμήν τών έν λόγω χρεω
γράφων. 

(3) Όσάκις διενεργήται οιαδήποτε πληρωμή ύπό της Τραπέζης 
είς νομικόν πρόσωπον ή είς οίκον ή άλλον όργανισμόν προσώπων 
άνευ νομικής προσωπικότητος άπόδειξις παραλαβής έν σχέσει προς 
τήν πληρωμήν τάύτην διδομένη ύφ' οιουδήποτε προσώπου φερομένου 
ώς εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή ύπηρέτου του τοιούτου νομικού 
προσώπου, οϊκου ή οργανισμού καί ώς εξουσιοδοτημένου δπως είσ
πραξη τό καταβλητέον ποσόν απαλλάσσει τήν Τράπεζαν οιασδήποτε 
ευθύνης διά τήν τοιαύτην πληρωμήν, 
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15. Οιαδήποτε χρηματικά ποσά καταβλητέα υπό της Τραπέζης εν 
σχέσει προς χρεόγραφα μεταβιβάσιμα διά παραδόσεως καταβάλ
λονται εις τον φέροντα. 

16. Πάσα πληρωμή απαιτουμένη όπως διενεργηθή δυνάμει των πα
ρόντων Κανονισμών ή παρεμπίπτουσα προς τήν εκδοσιν χρεωγράφων 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών διενεργείται κατά τρόπον έγκρι
νόμενον Οπό της Τραπέζης : 

Νοείται ότι ή ταχυδρόμησις εντάλματος πληρωμής υπό της Τρα
πέζης απευθυνόμενου προς οιονδήποτε πρόσωπον εις τήν τελευταίαν 
διεύθυνσιν διά της όποιας το πρόσωπον τούτο έφωδίασε τήν Τράπεζαν 
Ισοδυναμεί προς παράδοσιν του εντάλματος εις το πρόσωπον προς 
το όποιον απευθύνεται ή επιστολή. 

17. Ή Τράπεζα δύναται νά διορίση πράκτορας ίνα τήν βοηθώσι 
και ένεργώσιν εκ μέρους της εις άπαντα τά ύπό τών παρόντων Κανο
νισμών απαιτούμενα όπως έκτελεσθώσιν. 

18.—(1) Ή Τράπεζα και οίονδήποτε πρόσωπον ενεργούν τη εξου
σιοδοτήσει αυτής ούδεμίαν εύθύνην ύπέχουσιν εν σχέσει προς οιαν
δήποτε πληρωμήν ή άρνησιν πληρωμής δεόντως γενομένην συμφώ
νως προς τους παρόντας Κανονισμούς. 

(2) Οιαδήποτε πληρωμή διενεργηθείσα συμφώνως προς τους πα
ρόντας Κανονισμούς αποτελεί εγκυρον πληρωμήν και άπόδειξις πα
ραλαβής φερομένη ως άπόδειξις παραλαβής ύπό του προσώπου εις 
το όποιον τά χρηματικά ποσά είναι καταβλητέα απαλλάσσει τήν 
Τράπεζαν ο'ιασδήποτε ευθύνης διά τήν τοιαύτην πληρωμήν. 

(3) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς διαλαμ
βανομένου, έάν ή Τράπεζα ίκανοποιηθή ότι ο'ιαδήποτε δοσοληψία 
διενεργηθείσα ή πράξις γενομένη ή φερομένη ως διενεργηθείσα ή 
γενομένη συμφώνως προς τους παρόντας Κανονισμούς όντως διενηρ
γήθη ή έγένετο εσφαλμένως, ή Τράπεζα δύναται νά ακύρωση τήν 
δοσοληψίαν ή πράξιν ταύτην και νά λάβη άπαντα τά ύπ' αυτής 
θεωρηθησόμενα ως αναγκαία μέτρα προς διόρθωσιν του λάθους, 
προς τόν σκοπόν δε τούτον δύναται νά απαίτηση όπως έπιστραφή εις 
αυτήν οίονδήποτε πιστοποιητικόν ή ένταλμα πληρωμής. 

19.—(1) Ουδέν δικαίωμα καταβάλλεται διά τήν άρχικήν έγγραφήν 
χρεωγράφων ή τήν εκδοσιν πιστοποιητικού χρεωγράφων. 

(2) Δικαιώματα, μή υπερβαίνοντα έν έκατέρα περιπτώσει τά 500 
μίλς ώς ήθελον όρισθή από καιρού εις καιρόν ύπό τοΰ Υπουργού, 
καταβάλλονται ύπό τών κατόχων χρεωγράφων : 

(α) διά τήν μεταβίβασιν εγγεγραμμένων χρεωγράφων, τήν έγ
γραφήν της μεταβιβάσεως καί. τήν εκδοσιν του πιστοποιη
τικού έπ' ονόματι του δικαιούχου' 

(β) διά τήν έ'κδοσιν αντιγράφου πιστοποιητικού χρεωγράφων. 

20. Έ ν 0πάση περιπτώσει κατά τήν οποίαν τά χρεώγραφα συνί
στανται είς ομολογίας, ό έν τοΐς Κανονιόμοΐς 9, 11, 18 καί 19 όρος 
«πιστοποιητικόν τών χρεωγράφων» ή «πιστοποιητικόν» θεωρείται ώς 
σημαίνων τάς τοιαύτας ομολογίας ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
οιανδήποτε τοιαύτην όμολογίαν. 

Έξεδόθησαν τη 10η 'Ιουνίου 1971. 


