
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ 
----------- 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
  27(1) του 1996 
  62(1) του 2001 
121(1) του 2001. 
 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Aποθετήριο και Κεντρικό 

Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους του 

1996 έως (Αρ. 2) του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο 

"βασικός νόμος"), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμοι 

του 1996 μέχρι 2003. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

   2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και 

ορισμών: 

 

«'αποδέσμευση αποθετημένων άϋλων αξιών' σημαίνει την ανάκληση 

της απόθεσης σε σχέση με συγκεκριμένες αποθετημένες άϋλες 

αξίες· 

 

 'απόθεση άϋλων αξιών' σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 11Α 

ανάθεση της ευθύνης τήρησης ολόκληρου ή μέρους οποιουδήποτε 

Μητρώου που έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και 

Κεντρικό Μητρώο, σε οποιοδήποτε κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό 

μητρώο της αλλοδαπής·». 

   

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων. 

   3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 11 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων: 
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 «Απόθεση 
άϋλων 
αξιών. 
 

11Α. (1)  Το Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να 

αναθέτει, κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα 

συμφωνηθούν με τη διεύθυνση του αλλοδαπού 

αποθετηρίου ή μητρώου, την ευθύνη τήρησης ολόκληρου 

ή μέρους Μητρώου, που έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό 

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σε αναγνωρισμένα 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 5 κεντρικά αποθετήρια ή κεντρικά 

μητρώα της αλλοδαπής: 

 

   Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η απόθεση άϋλης αξίας, της 

οποίας η ελεύθερη μεταβίβαση κατά τον χρόνο της 

απόθεσης, περιορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο. 

 

  (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή  

οποιουδήποτε άλλου νόμου που διέπει την σύσταση του 

εκδότη της άϋλης αξίας, από τη χρονική στιγμή ισχύος της 

απόθεσης οποιασδήποτε άϋλης αξίας σε κεντρικό 

αποθετήριο ή κεντρικό μητρώο της αλλοδαπής, η 

μεταβίβαση, ενεχυρίαση, μεταβολή στοιχείων, ή η με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση τέτοιας αξίας ή η 

σχετική ενημέρωση του δικαιούχου αυτής, γίνεται 

σύμφωνα με το δίκαιο και τις διαδικασίες που ισχύουν 

στον τόπο του κεντρικού μητρώου ή του κεντρικού 

αποθετηρίου, στο οποίο έχει αποτεθεί η εν λόγω αξία. 

 

(3)  Το Χρηματιστήριο δεν δύναται, για όσο χρόνο διαρκεί 

η απόθεση, να αποδέχεται οποιαδήποτε μεταβίβαση, 

ενεχυρίαση, μεταβολή στοιχείων ή οποιαδήποτε 

επιβάρυνση, αναφορικά με οποιαδήποτε αποθετημένη 

άϋλη αξία, παρά μόνο μέσω του κεντρικού αποθετηρίου ή 

του κεντρικού μητρώου, στο οποίο έχει αποτεθεί η εν 

λόγω αξία. 
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  (4)  Aποδέσμευση οποιασδήποτε αποθετημένης άϋλης 

αξίας επέρχεται με απόφαση του Χρηματιστηρίου, το 

οποίο ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης 

στο καθορισμένο έντυπο του εγγεγραμμένου δικαιούχου 

της εν λόγω αξίας, νοουμένου ότι αυτή είναι ελεύθερη 

οποιασδήποτε επιβάρυνσης ή άλλου εμποδίου που 

εμποδίζει την αποδέσμευση. 

 

 Βασικό 
μητρώο. 

11Β. (1)  Το μητρώο, το οποίο τηρεί το αλλοδαπό 

κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό μητρώο στο οποίο έχουν 

αποτεθεί άϋλες αξίες σύμφωνα με το άρθρο 11Α, 

θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του Κεντρικού Αποθετηρίου 

και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, το οποίο στο παρόν 

άρθρο καλείται το "βασικό μητρώο", και στο οποίο θα 

πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση των αποθετημένων 

αξιών.  

 

  (2)  Το Χρηματιστήριο προβαίνει στις δέουσες 

διευθετήσεις ώστε το βασικό μητρώο να ενημερώνεται σε 

εύλογα χρονικά διαστήματα για οποιαδήποτε καταχώριση 

σχετικά με αποθετημένη αξία. 

 

  (3) Συναλλαγές ή μεταβιβάσεις αναφορικά με 

αποθετημένες άϋλες αξίες εξαιρούνται από τα τέλη 

χαρτοσήμου ή το ειδικό τέλος συναλλαγών για εισηγμένες 

αξίες, εκτός αν αυτές έχουν καταρτισθεί στην 

∆ημοκρατία.». 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

   4.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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    (α)  Με την προσθήκη μετά την παράγραφο (ζ) αυτού της 

ακόλουθης παραγράφου: 

 

  «(η) οι κανόνες που διέπουν την απόθεση ή 

αποδέσμευση αποθετημένης άϋλης αξίας και τα έντυπα 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται ή οποιοδήποτε άλλο 

θέμα σχετίζεται με την εκκαθάριση και τελείωση 

συναλλαγών που γίνονται αναφορικά με άϋλες αξίες που 

έχουν αποτεθεί σε κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό 

μητρώο της αλλοδαπής·» και 

   

    (β) με τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης παραγράφου (η) σε 

παράγραφο (θ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.100.2003 
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 ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 ΜΕΧΡΙ 2003 
-------------- 

 
        Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 26 

  
 
 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
  27(Ι) του 1996 
  62(Ι) του 2000 
121(Ι) του 2001 
......(Ι) του 2003. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει 

το άρθρο 26 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 

1996 μέχρι 2003, εγκρίνει και εκδίδει τους ακόλουθους 

Κανονισμούς που καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και υποβλήθηκαν σ΄ αυτό για 

έγκριση: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
20.4.2001 
26.7.2002. 

   1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, ∆ιαπραγμάτευση και 

Εκκαθάριση Άϋλων Κινητών Αξιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2003 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, ∆ιαπραγμάτευση και 

Εκκαθάριση Άϋλων Κινητών Αξιών) Κανονισμούς του 2001 και 

2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι "βασικοί κανονισμοί") και 

οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(Καταχώρηση, ∆ιαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άϋλων Κινητών 

Αξιών) Κανονισμοί του 2001 μέχρι 2003. 

  
Τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη 
νέου Κανονισμού. 

   2.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη 

αμέσως μετά τον Κανονισμό 21 του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 

  

 «Μη εφαρμογή του  
Μέρους  IV σε σχέση με 
αποθετημένες άϋλες 
αξίες. 

21Α. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους 

δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με 

αποθετημένες άϋλες αξίες για όσο χρόνο 

διαρκεί η απόθεσή τους.». 

 
Αρ. Φακ.:  23.03.078.2003 
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