
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Αρ. 716 της 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1969 
 

∆ιοικητικαί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 
 

Αριθµός 195 

Ο ΠΕΡΙ ∆ΑΝΕΙΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 
(ΝΟΜΟΣ 92 ΤΟΥ 1968) 
--------------------------------- 

Κανονισµοί εκδοθέντες δυνάµει του άρθρου 8 

Ενασκούν τας υπό του άρθρου 8 του περί ∆ανείου (Ανάπτυξις) Νόµου του 1968 
χορηγουµένας αυτώ εξουσίας, το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισµούς: 

1. Oι παρόντες Κανονισµοί θα ανφέρωνται ως οι περί ∆ανείου (Ανάπτυξις) 
Κανονισµοί του 1969. 

2. Εν τοις παρούσι Κανονισµοίς, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη 
διάφορος έννοια – 

"εγγεγραµµένα χρεώγραφα" σηµαίνει χρεώγραφα των οποίων ο κάτοχος, 
συµφώνως προς τους όρους της εκδόσεώς των, είναι εγγεγραµµένος παρά 
τη Τραπέζη· 

"εν τω εγκεκριµένω τύπω" σηµαίνει εν τοιούτω τύπω οίος θέλει εγκριθή υπό 
της Τραπέζης· 

"ένταλµα" περιλαµβάνει επιταγήν και τραπεζικήν επιταγήν (bankers' draft) ·  

"η Τράπεζα" σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζαν της Κύπρου· 

"χρεώγραφα" περιλαµβάνει ονοµαστικά αξιόγραφα (stock) και τοιούτον 
έτερον τύπον χρεωγράφων οίος ήθελεν ορισθή υπό του Υπουργού· 

"χρεωλυτικόν ταµείον" σηµαίνει χρεωλυτικόν ταµείον συσταθέν υπό του 
Υπουργού δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του Νόµου. 
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3. Πάν δάνειον εγκρινόµενον υπό του Υπουργικού Συµβουλίου δυνάµει του 
άρθρου 3 του Νόµου συνάπτεται, δια το σύνολον ή µέρος αυτού, δια της 
εκδόσεως χρεωγράφων εν τοιούτω τύπω οίον ο Υπουργός ήθελεν ορίσει. 

4. Τα χρεώγραφα εκδίδονται υπό της Τραπέζης εκ µέρους της Κυβερνήσεως 
και δια λογαριασµόν αυτής και υπό τοιούτους όρους οίους ήθελεν οριίσει ο 
Υπουργός, τηρουµένων δε οιωνδήποτε ούτως ορισθέντων όρων και 
οιωνδήποτε ετέρων διαταγών τας οποίας ήθελε δώσει ο Υπουργός, η 
Τράπεζα διαχειρίζεται την έκδοσιν αυτών και καθορίζει άπαντα τα 
παρεµπίπτοντα θέµατα. 

5.— (1) Τα χρεώγραφα είναι εκπεφρασµένα εις το νόµισµα της ∆ηµοκρατίας και 
προσφέρονται προς πώλησιν εις το κοινόν. 

(2) Πάσα τοιαύτη προσφορά δηµοσιεύεται εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας. 

5. Η Τράπεζα, ως πράκωρ της Κυβερνήσεως, εκτελεί άπαντα τα σχετικά προς την 
υπηρεσίαν και αποπληρωµήν των χρεωγράφων και διαχειρίζεται και ενεργεί ως 
επίτροπος δι' οιονδήποτε χρεωλυτικόν ταµείον. 

6. Αίτησις προς αγοράν χρεωγράφων υποβάλλεται εν τοιούτω τρόπω οίος ήθελεν 
εγκριθή υπό της Τραπέζης. 

7. Εν τη περιπτώσει εγγεγραµµένων χρεωγράφων η Τράπεζα µεριµνά όπως τηρήται 
Μητρώον εν τω οποίω καταχωρούνται το όνοµα και η διεύθυνσις του κατόχου, ο 
αριθµός των υπ' αυτού κατεχοµένων χρεωγράφων και τοιαύτα άλλα στοιχεία οία η 
Τράπεζα ήθελε θεωρήσει αναγκαία. 

9.— (1) Οσάκις, δυνάµει των όρων της εκδόσεώς των, εγγεγραµµένα 
χρεώγραφα είναι µεταβιβάσιµα, αι µεταβιβάσεις διενεργούνται δι' αιτήσεως 
εν τω εγκεκριµένω τύπω υποβαλλοµένης εις την Τράπεζαν µετά του 
πιστοποιητικού των µεταβιβασθησοµένων χρεωγράφων. 

(2) Η εγγραφή των τοιούτων µεταβιβάσεων δύναται να ανασταλή δια 
τοιαύτα χρονικά διαστήµατα οία δυνατόν να προβλέπωνται υπό των 
όρων της εκδόσεως των χρεωγράφων. 

10.—(1) Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτον αυτής κρίσιν και άνευ 
υποχρεώσεως όπως παράσχη οιουσδήποτε προς τούτο λόγους – 

  (α) να απορρίψη οιανδήποτε αίτησιν προς αγοράν χρεωγράφων· 

  (β) εν τη περιπτώσει εγγεγραµµένων χρεωγράφων – 

(i) να αρνηθή να εγγράψη οιανδήποτε µεταβίβασιν· 

(ii) να αποποιηθή να εγγράψη ταχυδροµικήν διεύθυνσιν εκτός της 
∆ηµοκρατίας ή λάβη γνώσιν αυτής. 
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  (2) Η Τράπεζα δεν εγγράφει οιονδήποτε καταπίστευµα, επιβάρυνσιν, 
εµπράγµατον βάρος ή άλλην απαίτησιν εν σχέσει προς οιονδήποτε 
χρεώγραφον, ούτε λαµβάνει γνώσιν αυτής. 

11.— (1) Επί τη διανοµή χρεωγράφων και καταβολή της αξίας αυτών ή επί τη 
εγκεκριµένη µεταβιβάσει εγγεγραµµένων χρεωγράφων η Τράπεζα εκδίδει, 
το ταχύτερον δυνατόν, σχετικόν πιστοποιητικόν εις τον κάτοχον εν σχέσει 
προς τα υπ' αυτού κτηθέντα χρεώγραφα. 

(2) Εάν, κατόπιν αιτήσεως υπό κατόχου τινός εγγεγραµµένων 
χρεωγράφων υποβληθείσης εν τω εγκεκριµένω τύπω και 
συνοδευοµένης υπό του νενοµισµένου δικαιώµατος, η Τράπεζα 
ικανοποιηθή ότι είναι αναγκαίον ή σκόπιµον όπως εκδώση αντίγραφον 
πιστοποιητικού εις αντικατάστασιν του ήδη εκδοθέντος 
πιστοποιητικού, η Τράπεζα δηµοσιεύει εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας ειδοποίησιν περί της προθέσεώς της όπως πράξη ούτω, 
κατόπιν δε της παρόδου τριάκοντα ηµερών από της ηµεροµηνίας τής 
δηµοσιεύσεως τής εν λόγω ειδοποιήσεως και αφού εξετάση 
οιανδήποτε ένστασιν εις τούτο γενοµένην εντός της προθεσµίας 
ταύτης και όλας τας τότε εν γνώσει της περιστάσεις, η Τράπεζα 
δύναται να εκδώση αντίγραφον του πιστοποιητικού εις τον αιτητήν, επί 
τούτω δε το αρχικόν πιστοποιητικόν καθίσταται άκυρον και το εν λόγω 
αντίγραφον καθίσταται τόσον έγκυρον και αποτελεσµατικόν όσον το 
πιστοποιητικόν εις αντικατάστασιν του οποίου εξεδόθη. 

(3) Τα χρεώγραφα αποπληρούνται µόνον επί τη παραδόσει του δυνάµει 
του παρόντος Κανονισµού εκδοθέντος σχετικού πιστοποιητικού. 

12. Οσάκις χρεώγραφα αποφέρωσι τόκον, τοιούτος τόκος ούτε κερδαίνεται ούτε 
καταβάλλεται εν σχέσει προς οιονδήποτε χρονικόν διάστηµα µετά την δι' 
αποπληρωµήν ορισθείσαν ηµέραν, ανεξαρτήτως του εάν το κεφάλαιον ή 
τόκος θα έχωσι ζητηθή ή µή. 

13. Εάν ο κάτοχος εγγεγραµµένων χρεωγράφων αποθάνη ή καταστή 
φρενοβλαβής ή άλλως πως περιέλθη υπό νοµικήν τινα ανικανότητα, η 
Τράπεζα δύναται να εγγράψη ως κάτοχον των χρεωγράφων τούτων 
οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούµενον κατά νόµον εις τοιαύτην εγγραφήν. 

14.—(1) Οιαδήποτε χρηµατικά ποσά καταβλητέα υπό της Τραπέζης εν σχέσει 
προς εγγεγραµµένα χρεώγραφα καταβάλλονται εις τον εγγεγραµµένον 
κάτοχον ή εις τον ορισθέντα, διορισθέντα ή υποδειχθέντα εις την Τράπεζαν 
αντιπρόσωπον αυτού, η δε απόδειξις παραλαβής υπό του τοιούτου κατόχου 
ή του αντιπροσώπου του απαλλάσσει την Τράπεζαν οιασδήποτε ευθύνης 
δια την τοιαύτην πληρωµήν: 
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  Nοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαµβανοµένων αποκλείει την 
καταβολήν τόκου δια τοκοµεριδίων εις τον φέροντα ή κατά τοιούτον έτερον 
τρόπον ή υπό τοιούτους όρους ως ήθελον προβλεφθή υπό των όρων της 
εκδόσεως των χρεωγράφων. 

(2) Αι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εφαρµόζονται οσάκις 
χρεώγραφα είναι εγγεγραµµένα επ' ονόµατι δύο ή πλειόνων 
προσώπων ως από κοινού κατόχων, εν τοιαύτη δε περιπτώσει η 
Τράπεζα διενεργεί πληρωµήν εις το πρόσωπον του οποίου το όνοµα 
αναφέρεται πρώτον εν τω Μητρώω ή εις τον δεόντως ορισθέντα, 
διορισθέντα ή υποδειχθέντα εις την Τράπεζαν, ως προανεφέρθη, 
αντιπρόσωπον του προσώπου τούτου και η απόδειξις παραλαβής 
υπό του τοιούτου προσώπου ή αντιπροσώπου απαλλάσσει πλήρως 
την Τράπεζαν οιασδήποτε ευθύνης δια την πληρωµήν των εν λόγω 
χρεωγράφων. 

(3) Οσάκις διενεργήται οιαδήποτε πληρωµή υπό της Τραπέζης εις 
νοµικόν πρόσωπον ή εις οίκον ή άλλον οργανισµόν προσώπων άνευ 
νοµικής προσωπικότητος, απόδειξις παραλαβής εν σχέσει προς την 
πληρωµήν ταύτην διδοµένη υφ' οιουδήποτε προσώπου φεροµένου ως 
εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή υπηρέτου του τοιούτου νοµικού 
προσώπου, οίκου ή οργανισµού και ως εξουσιοδοτηµένου όπως 
εισπράξη το καταβλητέον ποσόν απαλλάσσει την Τράπεζαν 
οιασδήποτε ευθύνης δια την τοιαύτην πληρωµήν. 

15. Οιαδήποτε χρηµατικά ποσά καταβλητέα υπό της Τραπέζης εν σχέσει προς 
χρεώγραφα µεταβιβάσιµα δια παραδόσεως καταβάλλονται εις τον φέροντα. 

16. Πάσα πληρωµή απαιτουµένη όπως διενεργηθή δυνάµει των παρόντων 
Κανονισµών ή παρεµπίπτουσα προς την έκδοσιν χρεωγράφων δυνάµει των 
παρόντων Κανονισµών διενεργείται κατά τρόπον εγκρινόµενον υπό της 
Τραπέζης. 

 Νοείται ότι η ταχυδρόµησις εντάλµατος πληρωµής υπό της Τραπέζης 
απευθυνοµένου προς οιονδήποτε πρόσωπον εις την τελευταίαν διεύθυνσιν δια 
της οποίας το πρόσωπον τούτο εφωδίασε την Τράπεζαν ισοδυναµεί προς 
παράδοσιν του εντάλµατος εις το πρόσωπον προς το οποίον απευθύνεται η 
επιστολή. 

17. Η Τράπεζα δύναται να διορίση πράκτορας ίνα την βοηθώσι και ενεργώσιν 
εκ µέρους της εις άπαντα τα υπό των παρόντων Κανονισµών απαιτούµενα 
όπως εκτελεσθώσιν. 

18.— (1) Η Τράπεζα και οιονδήποτε πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει 
αυτής ουδεµίαν ευθύνην υπέχουσιν εν σχέσει προς οιανδήποτε πληρωµήν 
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ή άρνησιν πληρωµής δεόντως γενοµένην συµφώνως προς τους παρόντας 
Κανονισµούς. 

 (2) Οιαδήποτε πληρωµή διενεργηθείσα συµφώνως προς τους παρόντας 
Κανονισµούς αποτελεί έγκυρον πληρωµήν και απόδειξις παραλαβής 
φεροµένη ως απόδειξις παραλαβής υπό του προσώπου εις το οποίον τα 
χρηµατικά ποσά είναι καταβλητέα απαλλάσσει την Τράπεζαν οιασδήποτε 
ευθύνης δια την τοιαύτην πληρωµήν. 

 (3) Ανεξαρτήτως παντός εν τοις παρούσι Κανονισµοίς διαλαµβανοµένου, 
εάν η Τράπεζα ικανοποιηθή ότι οιαδήποτε δοσοληψία διενεργηθείσα ή 
πράξις γενοµένη ή φεροµένη ως διενεργηθείσα ή γενοµένη συµφώνως 
προς τους παρόντας Κανονισµούς όντως διενηργήθη ή εγένετο 
εσφαλµένως, η Τράπεζα δύναται να ακυρώση την δοσοληψίαν ή πράξιν 
ταύτην και να λάβη άπαντα τα υπ' αυτής θεωρηθησόµενα ως αναγκαία 
µέτρα προς διόρθωσιν του λάθους, προς τον σκοπόν δε τούτον δύναται να 
απαιτήση όπως επιστραφή εις αυτήν οιονδήποτε πιστοποιητικόν ή ένταλµα 
πληρωµής. 

19.— (1) Ουδέν δικαίωµα καταβάλλεται δια την αρχικήν εγγραφήν χρεωγράφων 
ή την έκδοσιν πιστοποιητικού χρεωγράφων. 

 (2) ∆ιακαιώµατα, µη υπερβαίνοντα εν εκατέρα περιπτώσει τα 500 µίλς ως 
ήθελον ορισθή από καιρού εις καιρόν υπό του Υπουργού, καταβάλλονται 
υπό των κατόχων χρεωγράφων: 

 (α) δια την µεταβίβασιν εγγεγραµµένων χρεωγράφων, την εγγραφήν της 
µεταβιβάσεως και την έκδοσιν του πιστοποιητικού επ' ονόµατι του 
δικαιούχου· 

 (β) δια την έκδοσιν αντιγράφου πιστοποιητικού χρεωγράφων. 

20. Εν πάση περιπτώσει κατά την οποίαν τα χρεώγραφα συνίστανται εις 
οµολογίας, ο εν τοις Κανονισµοίς 9, 11, 18 και 19 όρος "πιστοποιητικόν των 
χρεωγράφων" ή "πιστοποιητικόν" θεωρείται ως σηµαίνων τας τοιαύτας 
οµολογίας ή, αναλόγως της περιπτώσεως, οιανδήποτε τοιαύτην οµολογίαν. 

                                       ----------------------------------- 

    Εξεδόθησαν τη 13η Μαρτίου, 1969 

     (Υ.Ο. 130.68) 

 

 

 


