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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 Αποθετήριο και 

Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) 

Νόμους του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2001 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών Κύπρου 

(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμοι του 

1996 μέχρι 2005. 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 2 του  
βασικού νόμου. 
 
 

   2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην προσήκουσα αλφαβητική σειρά των ακόλουθων 

νέων όρων: 

 
 «’θεματοφύλακας’ σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που έχει 

άδεια λειτουργίας για την προσφορά υπηρεσιών σχετικά με την 

κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών σχετικά με 

αϋλες αξίες. 
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66(Ι) του 1997 
74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 
22 του 1985 
68 του 1987 

    190 του 1989 

’πιστωτικό ίδρυμα’ σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή 

ένωση προσώπων το οποίο έχει δικαίωμα να διεξάγει στη 

Δημοκρατία εργασίες πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει των 

διατάξεων είτε του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου είτε του 

περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.». 

 

8 του 1992 
22(Ι) του 1992 

140(Ι) του 2000 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
123(Ι) του 2003. 

 

 

  
Τροποποίηση του  
άρθρου 5 του  
βασικού νόμου. 
 

   3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)  Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) αυτού των λέξεων «ονομαστικών και ανωνύμων κινητών 

αξιών» (τρίτη  γραμμή) με τις λέξεις «κινητών αξιών, 

συμπεριλαμβανομένων και αξιών στον κομιστή». 

 

(β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
 «(γ) προς τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου όλων των 

καταχωρημένων άϋλων κινητών αξιών, των 

εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών αυτών, έστω και αν 

κατέχονται δυνάμει εμπιστεύματος από επίτροπο ή 

θεματοφύλακα, ως επίσης και των ενεχυριάσεων ή 

άλλων επιβαρύνσεων επί άϋλων κινητών αξιών». και 
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 (γ) με την αντικατάσταση της λέξης «εμπιστευματοδόχος» στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις «θεματοφύλακας ή επίτροπος εμπιστεύματος». 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 6  
του βασικού  
νόμου. 

   4.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

  
 «(2)   Στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών καταχωρούνται - 

 

 (α)   η κατηγορία των αξιών, τα ονόματα των κατόχων των 

άϋλων αξιών, ο αριθμός ταυτότητας ή, σε περίπτωση 

αλλοδαπών, του διαβατηρίου τους, ή, σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα, ο αριθμός εγγραφής τους ή, στην 

απουσία αυτού, οποιοσδήποτε άλλος διακριτικός 

αριθμός, η πλήρης διεύθυνσή τους και η υπηκοότητά 

τους ή η χώρα εγγραφής τους. 

 

 (β)   οι ενεχυριάσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

επιβαρύνσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τις άϋλες 

κινητές αξίες. και 

 

 (γ) τα δικαστικά διατάγματα ή εμπόδια, τα οποία με 

οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν τα δικαιώματα του 

κατόχου των άυλων κινητών αξιών, την ελεύθερη 

μεταβίβαση, επιβάρυνση ή διάθεση των άϋλων 

κινητών αξιών: 
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       Νοείται ότι στο Κεντρικό Αποθετήριο και το Κεντρικό 

Μητρώο είναι δυνατή η καταχώριση, αντί του ονόματος 

του κατόχου συγκεκριμένων αϋλων αξιών, του ονόματος 

επιτρόπου εμπιστεύματος ή θεματοφύλακα, νοουμένου 

ότι αυτός – 

 

 (ι) έχει δυνάμει νόμου ή δικαστικής απόφασης δικαίωμα 

ελέγχου των εν λόγω αξιών, ή 

 
 (ιι) είναι πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα να παρέχει στη 

Δημοκρατία υπηρεσίες επιτρόπου εμπιστεύματος ή 

θεματοφύλακα.». 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 10 του  
βασικού νόμου. 

   5.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

(α)  Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων 

«ανωνύμων αξιών» (προτελευταία γραμμή) με τις λέξεις 

«αξιών στον κομιστή». και 

 

(β)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων 

«ανωνύμων αξιών» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «αξιών στον 

κομιστή». 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 11 του  
βασικού νόμου. 
 

   6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

(α) Με την προσθήκη μετά τις λέξεις «προς τούτο συνδρομή,» 

(τρίτη γραμμή) και πριν από τις λέξεις «κατά τα οριζόμενα» 

(τρίτη γραμμή) της φράσης «με σκοπό την ορθή και ακριβή 

καταχώριση των αξιών». και  
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 (β)  με την προσθήκη σ΄ αυτό των ακόλουθων δυο νέων εδαφίων, 

του υφιστάμενου κειμένου, όπως έχει τροποποιηθεί, 

αριθμουμένου ως εδαφίου (1): 

 

    «(2) Ο εκδότης έχει ευθύνη για την ορθότητα 

οποιωνδήποτε πληροφοριών  έδωσε και για οποιεσδήποτε  

πληροφορίες  δίδει στο μέλλον, σχετικά με τις εισηγμένες 

κινητές αξίες στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών και έχει 

υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως το Χρηματιστήριο για 

περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων. 

 

      (3) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να αποζημιώνει το 

Χρηματιστήριο ή οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε 

ζημιά προκύψει ή υποχρεωθεί αυτό να πληρώσει λόγω 

λαθών και/ή παραλείψεων του εκδότη κατά την εκπλήρωση 

των δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) ευθυνών αυτού.». 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 
 

   7.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης 

«δικαιούχους» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «κατόχους 

αξιών». και 

 

 (β)  με την προσθήκη σ’ αυτό του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

«(3) Οι κάτοχοι αξιών έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος το Χρηματιστήριο σε 

περίπτωση διαφωνίας τους ή εντοπισμού διαφορών στις 

ενημερωτικές  καταστάσεις  που  τους  αποστέλλονται και, σε 
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 περίπτωση μη παραλαβής της προβλεπόμενης στο εδάφιο 

(2) ενημερωτικής κατάστασης, οφείλουν να ζητούν από το 

Χρηματιστήριο να πληροφορηθούν τους λόγους της μη 

παραλαβής.». 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 
 

8.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων 

«ανωνύμων κινητών αξιών» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις 

«κινητών άϋλων αξιών στον κομιστή». 

 

 (β)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «ανωνύμων αξιών» με τις λέξεις 

«άϋλων κινητών αξιών στον κομιστή».  

 

 (γ)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου 

(2) αυτού της λέξεως «δικαιούχους» (δεύτερη γραμμή) με τη 

λέξη «κατόχους». και 

 

 (δ)  με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ), 

μετά το τέλος της υφιστάμενης παραγράφου (ε): 

 

 «(στ) την υποχρέωση του εκδότη να λαμβάνει τα απαραίτητα 

μέτρα για διόρθωση του Μητρώου σε περίπτωση 

λαθών και/ή παραλείψεων.». 

 
Τροποποίηση του  
βασικού νόμου  
με την προσθήκη 
νέου άρθρου. 14Α. 
 

  9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 14, του ακόλουθου νέου άρθρου 14Α: 
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 «Λογαριασμός 
διαπραγμάτευσης. 
. 

14Α.-(1) Για τη διενέργεια χρηματιστηριακών 

συναλλαγών αναφορικά με άϋλες κινητές αξίες 

καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών 

απαιτείται ή από τον εγγεγραμμένο κάτοχο 

αϋλων αξιών ή από τον  προτιθέμενο κάτοχο 

άϋλων αξιών, το άνοιγμα λογαριασμού 

διαπραγμάτευσης και ο καθορισμός ενός 

Μέλους, το οποίο με το διορισμό του να έχει 

την δυνατότητα να καταθέτει εντολές πώλησης 

ή αγοράς αξιών από το λογαριασμό αυτό. 

 

    (2)(α) Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στο 

εδάφιο (1), Μέλος που ενεργεί για νομικό 

πρόσωπο ή ένωση προσώπων που δεν έχει 

συσταθεί στην Δημοκρατία και το οποίο 

προτίθεται να αποκτήσει για πρώτη φορά 

άϋλες αξίες θα έχει την δυνατότητα ανοίγματος 

λογαριασμού αποθετηρίου ή/και λογαριασμού 

διαπραγμάτευσης εκ μέρους τέτοιου νομικού 

προσώπου ή ένωσης προσώπων. 

   

      (β) Το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 

Μητρώο θα θεωρεί ότι το Μέλος που ανοίγει 

λογαριασμό όπως πιο πάνω προβλέπεται, έχει 

εξουσία να εκπροσωπεί το δικαιούχο του 

λογαριασμού για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με 

το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 

μέχρι το Μέλος αυτό με γραπτή ειδοποίηση 

του καθορίσει διαφορετικά. 

 

      (γ) Με απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται - 
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  (ι)  οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες Μέλη θα 

μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς 

σύμφωνα με την παράγραφο (α), 

 

  (ιι)  τα στοιχεία ή οι πληροφορίες που τα Μέλη  

πρέπει να λαμβάνουν και στη συνέχεια να 

τηρούν αναφορικά προς το καθεστώς, τα 

πρόσωπα που κατέχουν το μετοχικό 

κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου ή 

ελέγχουν ή  διοικούν τα νομικά πρόσωπα 

ή τις ενώσεις προσώπων για τα οποία 

άνοιξαν λογαριασμούς σύμφωνα με την 

παράγραφο (α).». 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 
 

10.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 

 

«(3) Όταν υποβληθεί στο Χρηματιστήριο ειδοποίηση 

αποδέσμευσης στον καθορισμένο τύπο, ότι όλες ή μέρος των 

επιβαρυνθεισών αξιών έχουν αποδεσμευθεί από την ενεχυρίαση 

ή  άλλη επιβάρυνση τότε το Χρηματιστήριο καταχωρεί την 

αποδέσμευση ολικώς ή μερικώς των άϋλων κινητών αξιών από 

την ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση.». 

 
 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 15 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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 «Συνέπειες 

διορισμού 
προσώπων 
διαχειριζομένων 
περιουσία 
τρίτων. 

15Α .-(1) Το Χρηματιστήριο δε φέρει 

οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε 

μεταβολή στο Κεντρικό Αποθετήριο και 

Κεντρικό Μητρώο, η οποία καταχωρείται  πριν 

από τη λήψη και καταχώριση κατά τον 

καθορισμένο τρόπο γραπτής ειδοποίησης κατά 

το νενομισμένο τύπο για το διορισμό 

παραλήπτη και/ή διαχειριστή ή εκκαθαριστή ή 

εκ του νόμου αντιπροσώπου αποβιώσαντος ή 

άλλων προσώπων διαχειριζομένων περιουσία 

τρίτων, και η οποία μεταβολή δεν θα ήταν 

δυνατό να γίνει αποδεκτή αν, κατά το χρόνο 

της καταχώρισής της, το Χρηματιστήριο 

εγνώριζε το διορισμό οποιουδήποτε από τα 

πιο πάνω πρόσωπα. 

 
     (2)  Η καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο και 

Κεντρικό Αποθετήριο οποιουδήποτε 

διορισμού, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), 

δεν επηρεάζει την τελείωση οποιωνδήποτε 

συναλλαγών αναφορικά με κινητές αξίες που 

επηρεάζονται από το διορισμό, οι οποίες είχαν 

καταρτισθεί πριν από την πιο πάνω 

αναφερόμενη καταχώρηση της γραπτής 

ειδοποίησης προς το Χρηματιστήριο. 
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     (3) Ο διοριζόμενος, όπως αναφέρεται στο 

εδάφιο (1), παραλήπτης και/ή διαχειριστής ή 

εκκαθαριστής ή εκ του νόμου αντιπρόσωπος 

αποβιώσαντος ή άλλο πρόσωπο που 

διαχειρίζεται περιουσία τρίτου, έχει τα ίδια 

δικαιώματα που είχε ο κάτοχος των  

συγκεκριμένων άϋλων κινητών αξιών και 

καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και 

Κεντρικό Αποθετήριο με την ιδιότητά του αυτή, 

η δε καταχώριση αυτή δε θεωρείται ως 

μεταβίβαση σ΄ αυτόν των επηρεαζόμενων 

αξιών.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου 

12.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «δικαιούχος» 

(πρώτη γραμμή) με τη λέξη «κατόχου». 

 
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. 

13.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, αμέσως μετά το 

άρθρο 17 αυτού προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
 «Διόρθωση 

λαθών. 
Κεφ.  113 
       9 του 1968 
     76 του 1977 
     17 του 1979 
   105 του 1985 
   198 του 1986 
     19 του 1990 
  46(Ι) του 1992 
  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  

17Α.-(1)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

άρθρου 111 του περί Εταιρειών Νόμου ή 

οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά εξουσία 

διόρθωσης μητρώου εκδότη, ο Γενικός Διευθυντής 

του Χρηματιστηρίου έχει εξουσία, σύμφωνα με 

καθορισμένη σε Κανονισμούς διαδικασία, να 

προβαίνει σε διόρθωση λαθών στο Κεντρικό 

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή σε 

οποιοδήποτε βιβλίο, ηλεκτρονική καταχώριση, 

πιστοποιητικό ή κατάσταση του Κεντρικού 

Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου. 
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    (2)  Ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου 

έχει εξουσία να απαγορεύει τη μεταβίβαση, 

ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

επιβάρυνση κινητών αξιών, των οποίων η 

καταχώριση είναι ενδεχόμενο να τροποποιηθεί, 

διορθωθεί ή ακυρωθεί. 

 
     (3)  Η άσκηση ή μη άσκηση των δυνάμει του 

παρόντος άρθρου εξουσιών, εφ΄ όσον αυτή 

γίνεται καλή τη πίστει, σε καμιά περίπτωση δε 

δύναται να δημιουργήσει οποιαδήποτε ευθύνη 

έναντι οποιουδήποτε επηρεαζόμενου 

προσώπου.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

   14.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 (α)     Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

«ανωνύμων κινητών αξιών», (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις 

«κινητών αξιών στον κομιστή», και 

 
 
 

(β)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης 

«δικαιούχους» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «κατόχους». 

 
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων. 
 

   15.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το 

άρθρο 19 αυτού, των ακολούθων νέων άρθρων: 
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 «Πιστοποίηση 
υπογραφών σε 
αιτήσεις και 
έγγραφα. 

19Α.-(1) Κάθε Μέλος ή πιστωτικό ίδρυμα θα έχει 

το δικαίωμα να υποδείξει αριθμό προσώπων που 

υπηρετούν σε αυτό μόνιμα, σε υπεύθυνη θέση για 

να πιστοποιούν υπογραφές σε οποιαδήποτε 

αίτηση ή έγγραφο πληρεξουσιότητας που αφορά 

το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή 

σε οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης άϋλων 

κινητών αξιών. 

 

   (2)  Ο Διευθυντής, εφόσον ικανοποιηθεί ότι το 

πρόσωπο που προτείνεται είναι ικανό και 

κατάλληλο αναγράφει το όνομά του σε ειδικό 

κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται επίσης τα 

λοιπά στοιχεία ταυτότητάς του και στο οποίο 

απεικονίζεται δείγμα της υπογραφής του: 

   

       Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα να 

διαγράφει οποτεδήποτε το όνομα οποιουδήποτε 

προσώπου από τον ειδικό κατάλογο αν - 

 
   

(α)  το πρόσωπο αυτό παύσει να υπηρετεί στο 

Μέλος ή το πιστωτικό ίδρυμα που τον έχει 

υποδείξει, ή  

 

(β)  το Μέλος ή το πιστωτικό ίδρυμα που τον έχει 

προτείνει ζητά την αντικατάστασή του, ή 

 

(γ)    ο Διευθυντής ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. 

 

   (3)  Κανένα από τα πρόσωπα, των οποίων τα 

ονόματα είναι αναγραμμένα στον ειδικό κατάλογο 

που   προβλέπεται   στο  πιο   πάνω   εδάφιο  δεν 
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  επιτρέπεται να πιστοποιεί οποιαδήποτε 

υπογραφή, εκτός αν - 

 
  (α)  η υπογραφή έχει τεθεί στο έγγραφο στην 

παρουσία του από πρόσωπο που είναι 

προσωπικά γνωστό του ή του οποίου έχει 

επιβεβαιώσει την ταυτότητα, και 

 

(β)   το έγγραφο είναι ευανάγνωστο, συνεχές και 

χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή 

διάστημα. 

 
     (4)  Η πιστοποίηση υπογραφής σε έγγραφο 

διενεργείται - 

 
  (α)  με την αναγραφή στο εν λόγω έγγραφο 

πιστοποίησης κατά τον τύπο που θέλει 

καθορίσει ο Διευθυντής και με την 

τοποθέτηση σε αυτό της σφραγίδας του 

Μέλους ή του πιστωτικού ιδρύματος για το 

οποίο ο πιστοποιών ενεργεί, και 

 
  (β)   με την κατ΄ αύξοντα αριθμό καταχώριση σε 

ειδικό μητρώο των στοιχείων του 

προσώπου, του οποίου η υπογραφή 

επιβεβαιώνεται, της ημερομηνίας και της 

φύσης του εγγράφου στο οποίο τίθεται η 

υπογραφή. 
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     (5)  Το ειδικό μητρώο που προβλέπεται στο 

εδάφιο (4)(β) θα τηρείται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

οδηγίες του Διευθυντή και θα είναι διαθέσιμο 

οποτεδήποτε για επιθεώρηση από το Διευθυντή. 

 
     (6) Πιστοποιήσεις που θεωρούνται ότι 

διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου αυτού είναι δεκτές από το Χρηματιστήριο 

ως απόδειξη των υπογραφών που πιστοποιούνται 

και το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη θα έχει σε 

περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτές δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 
     (7)  Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε 

υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ή 

σε περίπτωση που οι υπογραφές που 

πιστοποιούνται αποδειχθούν ότι δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τόσο το 

Μέλος ή το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο υπηρετεί 

όσο και το πρόσωπο που διενήργησε την 

πιστοποίηση θα είναι προσωπικά και αλληλέγγυα 

υπόλογα για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί 

ως αποτέλεσμα αυτής. 

 
 Αδίκημα. 19Β.-  Οποιοσδήποτε, το όνομα του οποίου είναι 

αναγραμμένο στον ειδικό κατάλογο που 

προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19Α, 

ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 19Α, ή 

οποιοσδήποτε προβαίνει ενώπιον τέτοιου 

προσώπου σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την 

ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου ή πλαστο-

προσωπεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή θέτει σε 
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  οποιοδήποτε έγγραφο ψευδές ή φανταστικό 

όνομα, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) 

έτη ή σε χρηματικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.10.000,00) ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 
   
 Πληρεξούσια. 

 
 

19Γ.- Το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη θα έχει 

έναντι του κατόχου και/ή του δικαιούχου 

καταχωρημένων αξιών ή προσώπου προς όφελος 

του οποίου είναι καταχωρημένη ενεχυρίαση ή 

άλλη επιβάρυνση σχετικά με καταχωρημένες αξίες 

ή του πληρεξουσίου αυτών ή πληρεξουσίου ο 

οποίος διεκδικεί συμφέρον επί των 

επηρεαζόμενων αξιών, ως αποτέλεσμα της 

αποδοχής ή μη της πληρεξουσιότητας ή 

ανάκλησης αυτής, εκτός αν το Χρηματιστήριο έχει 

ενεργήσει αμελώς. 

 
 Εξουσία του 

Γενικού  
Διευθυντή 
για αποδοχή 
αλλοδαπών  
εγγράφων. 

19Δ.- Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αποδεχθεί 

ως ικανοποιητική μαρτυρία, με τέτοιους όρους ως 

ήθελε αποφασίσει, έγγραφα προερχόμενα από το 

εξωτερικό, εφ΄ όσον κατά την κρίση του 

προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού  
νόμου. 

   16.  Το άρθρο 20 του νόμου τροποποιείται με την, αμέσως μετά 

το εδάφιο (3) αυτού προσθήκη των ακολούθων νέων εδαφίων:: 

 

«(4) Οποιοσδήποτε, με την καταβολή του τυχόν 

προβλεπόμενου τέλους, θα έχει το δικαίωμα επιθεώρησης ή 

εξασφάλισης αντιγράφου μητρώου ονομαστικών άϋλων 

αξιών ή μέρους αυτού. 

 

 (5)  Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης ή άλλης διάταξης  

που περιέχεται στο Νόμο δυνάμει του οποίου έχει συσταθεί ο 

Εκδότης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου καθορίζει με 

απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24, τα 

στοιχεία τα οποία θα αποκαλύπτει η επιθεώρηση ή που θα 

περιέχει το αντίγραφο του μητρώου.». 

 
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. 
 

   17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, αμέσως μετά το 

άρθρο 24 αυτού προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
 «Θεματοφύλακας. 24Β. Παρά τις περί του αντιθέτου διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών, με απόφαση του 

Συμβουλίου που εκδίδεται με τη σύμφωνη 

γνώμη της Επιτροπής και δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

καθορίζονται – 

 

(α)   οι προϋποθέσεις για την παροχή 

υπηρεσιών θεματοφύλακα αναφορικά με 

συναλλαγές σχετικά με αϋλες αξίες. 
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  (β)  η διαδικασία κατάρτισης εκκαθάρισης και 

τελείωσης συναλλαγών, για τις οποίες 

ενεργεί θεματοφύλακας. και  

 

(γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά το 

άνοιγμα λογαριασμού, το σύστημα 

χρηματικού διακανονισμού ή την 

καταχώριση πράξεων με τη μεσολάβηση 

θεματοφύλακα.». 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 
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