
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(Ι) του 1996 
62(Ι) του 2001 

121(Ι) του 2001 
136(Ι) του 2002 
43(Ι) του 2003 
8(Ι) του 2005 

92(Ι) του 2006 
100(Ι) του 2008 
55(Ι) του 2009 

91(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) 2009 του (που στο 
εξής θα αναφέρονται 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 έως 2010. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στον 
ορισμό του όρου «Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών», των λέξεων «οι 
εισηγμένες και εφεξής εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο» (πέμπτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  
   «(α) Προς καταχώριση σε Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 

Αξιών κινητών αξιών, των εισηγμένων ή εφεξής εισαγόμενων στο 
Χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας ή της 
αλλοδαπής και κινητών αξιών δημόσιων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων 
και αξιών στον κομιστή». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) με την αναρίθμηση του εδαφίου (1) σε (1)(α)· και 
   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (α, 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
  «(β) Στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών καταχωρίζονται 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε Κανονιστική 
Απόφαση και οποιεσδήποτε άλλες ονομαστικές και ανώνυμες κινητές αξίες 
που δεν είναι εισηγμένες ή εφεξής εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο, των 
οποίων ο εκδότης επιθυμεί την εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο 
και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, τη μεταβίβαση, την ενεχυρίαση ή άλλη 
επιβάρυνση και κάθε άλλη πράξη ή δικαστική απόφαση ή δικαστικό 
διάταγμα που αφορά στις αξίες αυτές.»· 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «Οι κινητές αξίες, που κατά την καθορισμένη ημερομηνία είναι εισηγμένες ή εφεξής 
εισάγονται στο Χρηματιστήριο» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Κινητές αξίες». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «Από της καθορισμένης ημερομηνίας κάθε κινητή αξία εισηγμένη ή που εφεξής 
εισάγεται στο Χρηματιστήριο και» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «Από της 
καθορισμένης ημερομηνίας κάθε κινητή αξία που». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «που κατά την καθορισμένη ημερομηνία είναι εισηγμένες, ή εφεξής εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «που καταχωρίζονται στο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση αυτού από το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Διαγραφή 
κινητών αξιών 
από το  
Χρηματιστήριο και 
από το 
Κεντρικό 
Αποθετήριο και 
Κεντρικό  
Μητρώο Αξιών. 

19.-(1) Κινητές αξίες από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 
Μητρώο Αξιών δύνανται να διαγράφονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 
(α) Προκειμένου περί κινητών αξιών που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο, με τη διαγραφή τους από το 
Χρηματιστήριο εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο 
εκδότης των αξιών επιλέξει να παραμείνουν 
καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 
Μητρώο Αξιών· 

  
  (β) Προκειμένου περί κινητών αξιών που δεν είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά έχουν καταχωριστεί 
στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, 
μετά από σχετικό αίτημα του εκδότη τους προς διαγραφή 
των κινητών αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και 
Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή μετά από απόφαση του 
Συμβουλίου όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του 
εκδότη των αξιών, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα 
Νόμο ή στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Κανονιστικές 
Αποφάσεις.  

  
   (2) Σε περίπτωση διαγραφής κινητών αξιών από το Κεντρικό 

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

  
   (3) Σε περίπτωση διαγραφής κινητών αξιών στον κομιστή από το 

Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, τα παραδοθέντα 
προς ακινητοποίηση πιστοποιητικά επιστρέφονται στους κατά το 
χρόνο της διαγραφής κατόχους των αξιών. 

  
   (4) Σε περίπτωση διαγραφής ονομαστικών κινητών αξιών από το 

Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ο εκδότης έχει 
υποχρέωση να εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά, εντός του 
αντικειμενικώς απαιτούμενου προς τούτο χρόνου, το βραδύτερο δε 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη διαγραφή των αξιών. 

  
 
 

   (5) Η αξίωση του δικαιούχου της αξίας προς ανάκτηση του 
πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, 
αναβιώνει κατά τον χρόνο που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του 
άρθρου αυτού. 

  
   (6) Με τη διαγραφή των κινητών αξιών από το Κεντρικό 

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ο εκδότης αυτών, υπόκειται 
στις διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη 
ανάλογα με τη νομοθεσία που τον αφορά και αναβιώνει η υποχρέωση 
του προς τήρηση μητρώου και η συναφής προς την υποχρέωση αυτή 
ευθύνη: 

  
   Νοείται ότι, η διαγραφή κινητών αξιών από το Κεντρικό 

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών δεν επηρεάζει το κύρος 
οποιασδήποτε ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης κινητών αξιών που 
είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 
Αξιών κατά το χρόνο της διαγραφής και η οποιαδήποτε τέτοια 
ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση εξακολουθεί να ισχύει και να διέπεται 
από τη σχετική σύμβαση και κάθε άλλη πράξη ή δικαστική απόφαση ή 
δικαστικό διάταγμα με βάση την οποία έγινε η σχετική καταχώριση, 
δυνάμει του εδαφίου 2 του άρθρου 10 στο Κεντρικό Αποθετήριο και 
Κεντρικό Μητρώο Αξιών.».  

  
Τροποποίηση  9. Το άρθρο 24Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση αυτού, από το 
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του άρθρου 24Α 
του βασικού 
νόμου. 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Νόμισμα 

διεκπεραίωσης και 
διακανονισμού  
των συναλλαγών. 

138(Ι) του 2002 
166(Ι) του 2003 
34(Ι) του 2007. 

 

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου Νόμου, το Συμβούλιο δύναται με Κανονιστική 
Απόφαση, να καθορίζει το νόμισμα διεκπεραίωσης και 
διακανονισμού των συναλλαγών και να προβαίνει στον καθορισμό 
του χρόνου και της μεθοδολογίας για την οποιαδήποτε 
συνεπαγόμενη μετατροπή των αξιών από ένα νόμισμα σε άλλο, 
χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες αναφοράς των εν λόγω νομισμάτων 
όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 24Β, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Καθορισμός 

τρόπου και 
διαδικασίας 
καταβολής 
πληρωμών σε 
δικαιούχους 
μερισμάτων και 
στον εκδότη 
αξιών. 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 
70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
87(Ι) του 2008 
49(Ι) του 2009 
90(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010. 

24Γ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 169Α του περί 
Εταιρειών Νόμου, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής πληρωμών 
δύναται να καθορίζεται με Κανονιστική Απόφαση: 

  (α) καθόσον αφορά τους δικαιούχους μερισμάτων, τόκων ή 
άλλων πληρωμών ή παραχώρησης άλλων 
ωφελημάτων υπό μορφή αξιών ή άλλωσπως· και 

  
  (β) καθόσον αφορά τον εκδότη, του τιμήματος αγοράς ή 
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απόκτησης ή άλλων πληρωμών που οφείλονται σε 
σχέση με αξίες που είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.051.146-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΚ/ΜΑΤ 
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