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Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και 
Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

14(1) του 1993 
31(1) του 1993 
91(1) του 1994 
74(1) του 1995. 

Αριθμός 27(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙ

ΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓ

ΜΕΝΩΝ Ή ΕΦΕΞΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΣΕ Α Υ Λ Ε Σ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 

Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος 
του 1996. 

2.—(1) Εις τον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφο

ρετική έννοια— 
«άυλη κινητή αξία», ή συνοπτικά κατά ταυτόσημη έννοια «άυλη αξία» 

σημαίνει την καταχωρισμένη στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μη

τρώο Αξιών κινητή αξία που από της καταχωρίσεως της αποσυνάπτεται 
από το πιστοποιητικό, υπό τον τύπο του οποίου εκδόθηκε σε ενσώματη 
μορφή κατά τις διατάξεις του νόμου που διέπει την έκδοση της, μεταβιβά

ζεται δε, ενεχυριάζεται και άλλως πως επιβαρύνεται κατά τα οριζόμενα εις 
τον παρόντα Νόμο, με σχετική καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και 
Κεντρικό Μητρώο Αξιών 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
«ενσώματη κινητή αξία», ή συνοπτικά, κατά ταυτόσημη έννοια 

«ενσώματη αξία», σημαίνει κάθε αξία της οποίας η έκδοση συνοδεύεται 
από την έκδοση ενός πιστοποιητικού, ανεξάρτητα από τη νομική φύση ή 
την αποδεικτική ισχύ του πιστοποιητικού αυτού· 

«Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 8 του περί Αξιών και Χρηματι

στηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ιδρυόμενη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς· 

«καθορισμένη ημερομηνία», σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε λει

τουργία το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 
«Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών» σημαίνει το κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου συνιστάμενο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, στο οποίο από της καθορισμέ

νης ημερομηνίας καταχωρίζονται κατά τα οριζόμενα εις τον παρόντα 
Νόμο, οι εισηγμένες και εφεξής εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο κινητές 
αξίες, καθώς και άλλες πράξεις συναφώς προς τις αξίες αυτές και το 
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οποίο επί πλέον λειτουργεί ως το Κεντρικό Μητρώο όλων των αξιών 
αυτών 

«Πιστοποιητικό» συναφώς προς κινητή αξία, σημαίνει τον έγγραφο 
τύπο, που περιβάλλεται μια κινητή αξία, κατά την έκδοση της σε ενσώματη 
μορφή, δυνάμει του νόμου που διέπει την έκδοση της. 

«Συμβούλιο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί 
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ιδρυόμενο Συμβούλιο 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών 
«Χρηματιστήριο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί 

Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ιδρυόμενο Χρηματιστή

ριο Αξιών Κύπρου. 
(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν καθορίζονται 

άλλως πως έχουν την έννοια που αποδίδει στους ίδιους αυτούς όρους ο περί 
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ — ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

3. Επιπρόσθετα από τις πρωταρχικές και άλλες κατ' έθιμο αρμοδιότητες 
του Χρηματιστηρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, στο Χρηματιστήριο ανατίθεται 
και η αρμοδιότητα, με τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις προς σύσταση, 
διοίκηση και διαχείριση Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου 
Αξιών, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. 

4. Η άσκηση της κατά το προηγούμενο άρθρο αρμοδιότητας του Χρηματι

στηρίου υπόκειται κατά πάντα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του περί 
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. 

5. —(1) Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου προς 
σύσταση του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, με τις 
συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρε

σιών και η διασφάλιση σύγχρονων τεχνικών μέσων με τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

(α) Προς καταχώριση σε Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών των εισηγμένων ή εφεξής εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο 
ονομαστικών και ανώνυμων κινητών αξιών 

(β) προς καταχώριση σε Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών όλων των μεταβιβάσεων, ενεχυριάσεων ή άλλων επιβα

ρύνσεων άυλων κινητών αξιών, καθώς και άλλων πράξεων, συνα

φώς προς τις αξίες αυτές· 
(γ) προς τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου όλων των καταχωρισμένων 

άυλων αξιών, των δικαιούχων των αξιών αυτών και των προσώ

πων, υπέρ των οποίων είναι καταχωρισμένη η ενεχυρίαση ή άλλη 
επιβάρυνση άυλων αξιών 

Αρμοδιότητα 
Χρηματιστη
ρίου προς 
σύσταση, 
διοίκηση και 
διαχείριση 
Κεντρικού 
Αποθετηρίου 
και Κεντρικού 
Μητρώου 
Αξιών. 
Ασκηση 
αρμοδιότητας. 

Σκοποί, 
αρμοδιότητες 
και υποχρεώ
σεις. 
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(δ) προς ασφαλή φύλαξη των ενσώματων αξιών, που παραδίδονται 
προς ακινητοποίηση, είτε από το ίδιο το Χρηματιστήριο, είτε από 
Κεντρικά Αποθετήρια της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα προς τούτο 
με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής· 

(ε) προς καθίδρυση ενός κεντρικού συστήματος εκκαθάρισης χρηματι

στηριακών συναλλαγών, διενέργεια πληρωμών και είσπραξη χρημά

των, συναφώς προς την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών 
(στ) από τους εκάστοτε συνομολογούμενους προς τούτο όρους, προς 

διανομή μερισμάτων και τοκομεριδίων, αποπληρωμή αξιών κατά το 
χρόνο λήξεως τους η μεσολάβηση στην παροχή δικαιωμάτων προτι

μήσεως ή δωρεάν αξιών και διεκπεραίωση κάθε άλλης συναφούς 
δραστηριότητας του εκδότη, καθώς και την είσπραξη χρημάτων για 
λογαριασμό του εκδότη, σχετικά με τις καταχωριζόμενες στο Κε

ντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κινητές αξίες, και 
(ζ) προς άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, που κατά την 

εκάστοτε κρατούσα διεθνή πρακτική προσιδιάζει σε Κεντρικό Απο

θετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών. 
2. Για την καλύτερη άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων 

του το Χρηματιστήριο δύναται— 
(α) Να ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος των δικαιούχων των αξιών και 

από την ιδιότητα του αυτή, να εγγράφεται σε Μητρώα Εκδοτών ή 
Κεντρικά Αποθετήρια της αλλοδαπής, και 

(β) να συνάπτει σχέσεις και να συνδέεται με Κεντρικά Αποθετήρια και 
Κεντρικά Μητρώα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα με απόφαση του 
Συμβουλίου που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ 
6. —(1) Από της καθορισμένης ημερομηνίας στο Κεντρικό Αποθετήριο και 

Κεντρικό Μητρώο Αξιών καταχωρίζονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς οι 
κατά την ημερομηνία αυτή εισηγμένες και εφεξής εισαγόμενες στο Χρηματι

στήριο ονομαστικές και ανώνυμες κινητές αξίες, η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση, 
ή άλλη επιβάρυνση και κάθε άλλη πράξη ή δικαστική απόφαση ή δικαστικό 
διάταγμα που αφορά στις αξίες αυτές. 

(2) Στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών καταγράφο

νται τα ονόματα και άλλα στοιχεία των δικαιούχων όλων των καταχωρισμέ

νων σε αυτό άυλων αξιών, καθώς και των προσώπων υπέρ των οποίων είναι 
καταχωρισμένο ενέχυρο ή άλλη επιβάρυνση άυλων αξιών. 

(3) Από της λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου 
Αξιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου, το τηρούμενο 
κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου Κεντρικό Μητρώο επέχει τη 
θέση οποιουδήποτε άλλου μητρώου που ο εκδότης των καταχωρισμένων 
αξιών οφείλει να τηρεί κατά τις διατάξεις του νόμου που διέπει τη σύσταση 
και λειτουργία του και η σχετική υποχρέωση των οργάνων διοικήσεως του εκ

κεντρικό 
Αποθετήριο 
και Κεντρικό 
Μητρώο 
Αξιών. 
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δότη προς τήρηση μητρώου κατά τις διατάξεις του κατά τα ανωτέρω νόμου 
και η συναφής προς την υποχρέωση αυτή ευθύνη παύουν να ισχύουν. 

7. —(1) Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται εκ του νόμου η καταχώριση στο 
Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών των ακόλουθων κινητών 
αξιών που είναι εισηγμένες ή εφεξής εισάγονται στο Χρηματιστήριο. 

(α) Των δημόσιων χρεογράφων που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας· και 

(β) των μεριδίων σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων ή άλλων κινητών 
αξιών, που εξαιρούνται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται 
με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. 

2. Επιτρέπεται εν τούτοις η καταχώριση των κατά τα ανωτέρω αξιών, εφό

σον συμφωνεί προς τούτο ο εκδότης των αξιών, υπό τις καθορισμένες σε Κα

νονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, προϋποθέσεις. 
8. Για κάθε καταχώριση, που ενεργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο και 

Κεντρικό Μητρώο Αξιών, καταβάλλεται ένα δικαίωμα που καθορίζεται κατά 
τις διατάξεις του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Κανονισμών του 1995. 

9. Με διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του 
Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κα
θορίζεται η ημερομηνία που τίθεται σε λειτουργία το Κεντρικό Αποθετήριο 
και Κεντρικό Μητρώο Αξιών. 

10. —(1) Οι κινητές αξίες, που κατά την καθορισμένη ημερομηνία είναι ει
σηγμένες ή εφεξής εισάγονται στο Χρηματιστήριο καταχωρίζονται στο Κε
ντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κατόπιν αποφάσεως του 
Συμβουλίου που καθορίζει την προς καταχώριση αξία, την ημερομηνία ανα
λήψεως του μητρώου από τον εκδότη προκειμένου περί ονομαστικών αξιών, ή 
τη διαδικασία παραδόσεως και ακινητοποιήσεως των αξιών, προκειμένου 
περί ανώνυμων αξιών και άλλα συναφή θέματα, κατά τα οριζόμενα σε Κανο
νισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία της καταχωρίσεως των αξιών ενε

χυριάσεις ή άλλες επιβαρύνσεις καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο 
και Κεντρικό Μητρώο Αξιών και διατηρούν κατά πάντα την ισχύ τους. 

(3) Η απόφαση του Συμβουλίου προς καταχώριση μίας αξίας στο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κοινοποιείται έγκαιρα προς τον εκ

δότη και ανακοινώνεται προς το κοινό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες της Δημοκρατίας. 

11. Κάθε εκδότης του οποίου κινητές αξίες καταχωρίζονται στο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, έχει υποχρέωση να παρέχει προς 
το Χρηματιστήριο κάθε αναγκαία προς τούτο συνδρομή, κατά τα οριζόμενα 
με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 
του παρόντος Νόμου. 

Εξαίρεση 
από την 
υποχρέωση 
προς κατα
χώριση 
στο Κεντρικό 
Αποθετήριο 
και Κεντρικό 
Μητρώο 
Αξιών. 

Πληρωτέα 
δικαιώματα. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Δημο
κρατίας 
Παράρτημα III 
28.7.1995. 
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Τςοπή 
κινητών 
αξιών από 
ενσώματες 
σε άυλες. 

Ρύθμιση με 
Κανονισμούς. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΣΕ ΑΥΛΕΣ ΑΞΙΕΣ— 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Κ Αϊ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΑΥΤΕΣ 
12.—(1) Από της καθορισμένης ημερομηνίας κάθε κινητή αξία εισηγμένη ή 

που εφεξής εισάγεται στο Χρηματιστήριο και καταχωρίζεται στο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, τρέπεται εκ του νόμου από ενσώ

ματη σε άυλη και τα υφιστάμενα πιστοποιητικά της αξίας αυτής παύουν να 
ισχύουν και να αποτελούν χρηματιστηριακά πράγματα. 

(2) Το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους δικαιούχους για τις 
μεταβολές που πραγματοποιούνται στις αξίες τους και να τους αποστέλλει 
κατά τακτά διαστήματα ενημερωτικές καταστάσεις κατά τα οριζόμενα με από

φαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
παρόντος Νόμου. 

13.—(1) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου 
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην τροπή, από ενσώματες σε άυλες, ονο

μαστικών και ανώνυμων κινητών αξιών, που κατά την καθορισμένη ημερομη

νία είναι εισηγμένες, ή εφεξής εισάγονται στο Χρηματιστήριο. 
(2) Ιδιαίτερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διατάξεως του 

προηγούμενου εδαφίου, με Κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν— 
(α) Τη διαδικασία και προθεσμία προς παράδοση και ακινητοποίηση 

των υφιστάμενων πιστοποιητικών, προκειμένου περί ανώνυμων 
αξιών, ή προς ακύρωση των πιστοποιητικών, προκειμένου περί 
ονομαστικών αξιών εκδότη που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία 
καθώς και τη διαδικασία καταχωρίσεως αξιών εκδότη που έχει συ

σταθεί στην αλλοδαπή· 
(β) τις έννομες συνέπειες από τυχόν παράλειψη προς συμμόρφωση 

προς την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση· 
(γ) την υποχρέωση του εκδότη προς ανακοίνωση προς το κοινό με το 

ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 
του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ή με 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εκδίδει και απευθύνεται προς το 
κοινό κατά τις διατάξεις του ίδιου αυτού νόμου, του γεγονότος ότι 
οι μέλλουσες να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο κινητές αξίες θα κα

ταχωριστούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών και θα τραπούν σε άυλες αξίες· 

(δ) την υποχρέωση του εκδότη προς γνωστοποίηση προς το Συμβούλιο 
στοιχείων αναφορικά με τις αξίες και τους δικαιούχους των αξιών. 

(ε) την υποχρέωση του εκδότη προς έκδοση ή μη έκδοση πιστοποιητι

κών αναφορικά με τις αξίες, εκκρεμούσης της αιτήσεως του προς 
εισαγωγή των αξιών αυτών στο Χρηματιστήριο

(ζ) την υποχρέωση του Συμβουλίου προς ενημέρωση του εκδότη αναφο

ρικά με τις καταχωριζόμενες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρι

κό Μητρώο Αξιών κινητές αξίες. 
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14. —(1) Η μεταβίβαση άυλων αξιών με την εκκαθάριση χρηματιστηριακής 
συναλλαγής ισχύει από της καταχωρίσεως της στο Κεντρικό Αποθετήριο και 
Κεντρικό Μητρώο Αξιών. 

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθορί
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχωρίσεως της μεταβι
βάσεως άυλων αξιών, με εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής. 

(3) Η μεταβίβαση της κυριότητας άυλων αξιών με καταχώριση στο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) 
του άρθρου αυτού συντελείται ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου νόμου που τυχόν ισχύει και θέτει άλλες προϋποθέσεις ή απαιτεί άλλο 
τύπο για τη μεταβίβαση των αξιών αυτών. 

(4) Η μεταβίβαση άυλων αξιών με συναλλαγή που καταρτίζεται εκτός Χρη
ματιστηρίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματι
στηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ισχύει από της ανακοινώσεως της συναλλα
γής και της καταχωρίσεως της στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 
Μητρώο Αξιών. 

(5) για την καταχώριση μεταβιβάσεως άυλων αξιών κατά τις διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται η κατάθεση στο Χρηματιστήριο των κατά 
περίπτωση κατά την ισχύουσα νομοθεσία αναγκαίων εγγράφων. 

15. —(1) Η ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση άυλων αξιών ισχύει από της 
καταχωρίσεως της στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών. 

(2) Η ενεχυρίαση, ή άλλη επιβάρυνση άυλων αξιών με καταχώριση στο 
Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, συντελείται ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου νόμου που τυχόν ισχύει και θέτει άλλες προϋποθέσεις ή απαιτεί άλλο 
τύπο για την ενεχυρίαση ή την επιβάρυνση των αξιών αυτών. 

16. Οι διατάξεις του άρθρου 24 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμου δεν εφαρμόζονται επί των κατά τον παρόντα Νόμο 
καταχωριζόμενων στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 
συναλλαγών. 

17. —(1) Το Χρηματιστήριο χορηγεί βεβαίωση στο δικαιούχο των καταχω
ρισμένων αξιών με την οποία πιστοποιεί την ιδιότητα του, τον αριθμό των 
αξιών και τις τυχόν επιβαρύνσεις επ' αυτών. Σχετική βεβαίωση χορηγεί και 
στο πρόσωπο, υπέρ του οποίου είναι καταχωρισμένη η ενεχυρίαση ή άλλη επι
βάρυνση. 

(2) Η κατά τα ανωτέρω βεβαίωση έχει για το δεδομένο χρόνο που εκδίδεται 
την αυτή ισχύ ως και το πιστοποιητικό υπό τη μορφή του οποίου εκδόθηκε η 
αξία πριν αυτή τραπεί από ενσώματη σε άυλη κατά τις διατάξεις του παρό
ντος Νόμου. 

(3) Για κάθε βεβαίωση που χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού καταβάλλεται ένα δικαίωμα, που καθορίζεται κατά τις διατάξεις του 
Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονι
σμών του 1995. 

Μεταβίβαση 
κυριότητας 
άυλων 
αξιών. 

Ενεχυρίαση 
ή άλλη 
επιβάρυνση. 

Εξαίρεση 
από τις 
διατάξεις 
του άρθρου 24 
του περί 
Αξιών και 
Χρηματιστηρίου 
Αξιών 
Κύπρου 
Νόμου. 
Βεβαιώσεις 
Χρηματι
στηρίου. 
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Απαλλαγή 
από το τέλος 
του χαρτο
σήμου. 

Διαγραφή 
κινητών 
αξιών 
από το 
Χρηματι
στήριο 
και από το 
Κεντρικό 
Αποθετήριο 
και Κεντρικό 
Μητρώο 
Αξιών. 

Απόρρητο 
καταχωρίσεων. 

Υποχρέωση 
προς 
εχεμύθεια. 

18. Οι καταχωριζόμενες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών συναλλαγές απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε τέλους χαρτοσή

μου πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος περί χαρτοσήμων νόμου ή 
άλλου τυχόν νόμου, που προβλέπει την καταβολή τέλους χαρτοσήμου. 

19.—(1) Σε περίπτωση διαγραφής κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο, 
οι αξίες αυτές διαγράφονται από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μη

τρώο Αξιών και επανέρχονται στο νομικό καθεστώς που ίσχυε γι' αυτές πριν 
καταχωριστούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών και 
τραπούν από ενσώματες σε άυλες αξίες. 

(2) Σε περίπτωση διαγραφής ανώνυμων κινητών αξιών, τα παραδοθέντα 
προς ακινητοποίηση πιστοποιητικά επιστρέφονται στους κατά το χρόνο της 
διαγραφής δικαιούχους των αξιών. 

(3) Σε περίπτωση διαγραφής ονομαστικών κινητών αξιών ο εκδότης έχει 
υποχρέωση προς έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, εντός του αντικειμε

νικώς απαιτούμενου προς τούτο χρόνου, το βραδύτερο δε εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από της διαγραφής των αξιών. 

(4) Εντός του κατά το εδάφιο (2) χρόνου αναβιώνει και η αξίωση του δι

καιούχου της αξίας προς ανάκτηση του σχετικού πιστοποιητικού. 
(5) Με τη διαγραφή των αξιών από το Χρηματιστήριο και το Κεντρικό 

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ο εκδότης των αξιών αυτών υπό

κειται κατά πάντα στο νόμο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του και 
αναβιώνει η υποχρέωση του προς τήρηση μητρώου και η συναφής προς την 
υποχρέωση αυτή ευθύνη. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ — ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

20.—(1) Οι καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών, που αφορούν άυλες ανώνυμες αξίες και δημόσια χρεόγραφα, είναι 
απόρρητες. 

(2) Οι καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών, που αφορούν ονομαστικές άυλες αξίες, δεν είναι απόρρητες και δύνανται 
να γνωστοποιηθούν κατά την έκταση που το επιτρέπει ο νόμος, που διέπει 
την έκδοση τους. 

(3) Το κατά το παρόν άρθρο απόρρητο δεν ισχύει έναντι της Επιτροπής, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

21.—(1) Τα μέλη του Συμβουλίου, οι αξιωματούχοι και λοιποί υπάλληλοι 
του Χρηματιστηρίου, τα μέλη της Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 
που λαμβάνει γνώση ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων, πληροφοριών απόρρητων κατά τα οριζόμενα στο προηγού

μενο άρθρο, έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλουν να μην κοινο

ποιούν αυτές, εκτός κατά την έκταση που η κοινοποίηση επιβάλλεται δυνάμει 
νόμου ή δικαστικού διατάγματος. 

(2) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά αδίκημα τιμωρού

μενο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων 
λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιων υπαλλή

λων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται μέχρι και με απόλυση τους 
από τη δημόσια υπηρεσία. 
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(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 
αυτού, ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως 
ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα. 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

22.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θα διαβάζονται σε συνάρτηση 
προς τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ως εάν επρόκειτο 
περί ενιαίου νομοθετήματος εφόσον όμως προσκρούσουν προς αυτές και 
κατά την έκταση που προσκρούουν προς αυτές, υπερισχύουν. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον προσκρούουν προς τις 
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που διέπει 
τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη και κατά την έκταση που προσκρούουν 
προς αυτές, υπερισχύουν. Οι λοιπές υποχρεώσεις του εκδότη κατά τις διατά

ξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή άλλου νόμου που διέπει τη σύσταση και λει

τουργία του, που δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

(3) Κάθε αναφορά που γίνεται σε Πιστοποιητικά αξιών στο Ιδρυτικό 
Έγγραφο ή Καταστατικό ή άλλο έγγραφο εκδότη, του οποίου κινητές αξίες 
είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών και τράπηκαν σε άυλες, λογίζεται ως μη γεγραμμένη. 

(4) Ως μη γεγραμμένη λογίζεται επίσης και κάθε αναφορά σε πιστοποιητικά 
αξιών, που γίνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά στις αξίες και κατά 
νόμο συνετάχθη πριν οι αξίες καταχωριστούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και 
Κεντρικό Μητρώο Αξιών και τραπούν από ενσώματες σε άυλες αξίες. 

23. Το Χρηματιστήριο απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή 
οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δασμού, που καταβάλλεται δυνάμει της τελω

νειακής νομοθεσίας αναφορικά με την εισαγωγή του αναγκαίου εξοπλισμού 
για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων του. 

24. Με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κα

θορίζονται τα ακόλουθα: 
(α) Ο τύπος και το περιεχόμενο των καταχωρίσεων στο Κεντρικό Απο

θετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 
(β) ο τύπος και το περιεχόμενο των πάσης φύσεως ανακοινώσεων, που 

απευθύνονται κατά τον παρόντα Νόμο προς τους εκδότες και αντί

στροφα· 
(γ) οι οδηγίες προς τον εκδότη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του 

παρόντος Νόμου· 
(δ) η ενημέρωση των δικαιούχων των αξιών από το Συμβούλιο, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου· 
(ε) ο τύπος και το περιεχόμενο των κατά το άρθρο 17 του παρόντος 

Νόμου χορηγούμενων βεβαιώσεων 
(στ) κάθε τεχνικής φύσεως θέμα. 

Ισχύ 
διατάξεων 
του παρόντος 
Νόμου 
έναντι 
άλλων 
νόμων. 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

4(1) του 1992. 

Απαλλαγή 
από την 
υποχρέωση 
προς 
καταβολή 
δασμού. 
Καθορισμός 
ορισμένων 
θεμάτων 
με απόφαση 
του Συμβουλίου. 
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Ποινική 
και αστική 
ευθύνη για 
αδίκημα 
τελούμενο 
από νομικό 
πρόσωπο. 

Έκδοση 
Κανονισμών. 

Έναρξη 
ισχύος. 

25.—(1) Ποινική ευθύνη, για τα ποινικά αδικήματα τα προβλεπόμενα σε 
Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα τελούμενα 
από νομικό πρόσωπο υπέχει εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιο

δήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο 
Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού 
προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του 
αδικήματος. 

(2) Πρόσωπα, που κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο υπέχουν 
ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται 
αλληλεγγύως με το νομικό .πρόσωπο ή και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που 
προσγίνεται σε τρίτους, ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειο

θετεί το αδίκημα. 
ΜΕΡΟΣ VII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
26.—(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό προς έγκριση 

Κανονισμούς, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τον παρόντα 
Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

(2) Οι εγκρινόμενοι από τον Υπουργό Κανονισμοί υποβάλλονται στο 
Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση και έκδοση τους. 

(3) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να επιβάλ

λουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιά

δων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα στους Κανονι

σμούς ποινικά αδικήματα. 
(4) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν 

πειθαρχικά αδικήματα που διαπράττονται από Χρηματιστές, αναφορικά με 
πράξεις ή παραλείψεις τους, συναφώς με την ενέργεια καταχωρίσεων στο 
Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, τιμωρούμενα, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 45 και 46 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου. Νόμου, μέχρι και με διαρκή ή προσωρινή διαγραφή τους από το Χρη

ματιστήριο. 
(5) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατα

τίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει την εξουσία να τους 
εγκρίνει ή να τους απορρίψει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από της 
καταθέσεως τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονι

σμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε 
ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεως τους. 

27.—(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα ορί

σει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επί

σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες 

για την έναρξη της ισχύος των επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου. 


