
O ΠΕΡΙ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 

(ΚΕΦ. 209) 
____________ 

 
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 10 

 
 Το Υπουργικόν Συµβούλιον, ενασκούν τας δυνάµει του άρθρου 10 του περί ∆ανείου 

Αποταµιεύσεων Νόµου χορηγουµένας αυτώ εξουσίας εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισµούς: 

 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρωνται ως οι περί ∆ανείου Αποταµιεύσεων 
Κανονισµοί του 1969. 

 2. Εν τοις παρούσι Κανονισµοίς, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου - 
 "Τράπεζα" σηµαίνει την Κεντρικήν Τράπεζαν Κύπρου. 
 "Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργόν Οικονοµικών. 

 3. Οµολογίαι και πιστοποιητικά αποταµιεύσεως εκδίδονται υπό τοιούτους όρους 
οίους ο Υπουργός ήθελεν ορίσει. 

48 του 1963. 
4.— (1) Οµολογίαι και πιστοποιητικά αποταµιεύσεως εκδίδονται υπό της Τραπέζης 

δυνάµει της παραγράφου (γ) του άρθρου 47 του περί Κεντρικής Τραπέζης της 
Κύπρου Νόµου του 1963, τηρουµένων δε οιωνδήποτε δυνάµει του Κανονισµού 
3 ορισθέντων όρων και οιωνδήποτε ετέρων οδηγιών τας οποίας ήθελε δώσει ο 
Υπουργός, η Τράπεζα διαχειρίζεται τα της εκδόσεως αυτών, ως και άπαντα τα 
συναφή προς την έκδοσιν, διάθεσιν και αποπληρωµήν των θέµατα. 
(2) Η Τράπεζα δύναται να διορίση πράκτορας ίνα ενεργώσιν εν ονόµατι και δια 
λογαριασµόν αυτής εις άπαντα τα υπό των παρόντων Κανονισµών 
προβλεπόµενα θέµατα και να πληρώνη εις αυτούς προµήθειαν ή άλλην 
αµοιβήν. 

 
5.— (1) Αι οµολογίαι και τα πιστοποιητικά αποταµιεύσεως 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 οµού µετά των όρων οίτινες προβλέπουσι περί της εκδόσεως των 
οµολογιών και πιστοποιητικών αποταµιεύσεως. 
(3) Εκάστη έκδοσις δύναται να είναι περιωρισµένη ή συνεχής, ως ο Υπουργός 
ήθελεν ορίσει. 
(4) ∆ι' εκάστην έκδοσιν δύνανται να ορισθώσι διάφοροι όροι. 

 
6. Οσάκις οµολογίαι αποπληρώνται δια κληρώσεως ο Υπουργός διορίζει 

επιτροπήν ήτις εποπτεύει των τοιούτων κληρώσεων. 
 7.— (1) Οιαδήποτε χρηµατικά ποσά καταβλητέα υπό της Τραπέζης εν σχέσει προς 

οµολογίας ή πιστοποιητικά αποταµιεύσεως πληρώνονται έναντι παραδόσεως 
αυτών προς ακύρωσιν. 

 (2) Eάν επί οµολογίας ή πιστοποιητικού αποταµιεύσεως κοµιζοµένου προς 
αποπληρωµήν ή εξαργύρωσιν οιαδήποτε λέξις, αριθµός, σηµείον ή ψηφίον τα 
οποία αποτελούσιν ουσιαστικόν στοιχείον εξακριβώσεως της ταυτότητος της 
οµολογίας ή του πιστοποιητικού αποταµιεύσεως είναι ελλιπή ή δεν είναι πλήρη 
ή έχωσι διαγραφή, παραποιηθή ή απαλειφθή ή κατά την γνώµην της Τραπέζης 
είναι δυσανάγνωστα, η Τράπεζα δύναται να µη προβή εις πληρωµήν της 
οµολογίας ή του πιστοποιητικού αποταµιεύσεως εκτός εάν ο κάτοχος 
προσκοµίση αποδεικτικά στοιχεία ικανοποιούντα την Τράπεζαν σχετικώς προς 
την εξακρίβωσιν της γνησιότητας της οµολογίας ή του πιστοποιητικού 
αποταµιεύσεως. 

 



 2

 
 8. Εάν η Τράπεζα ικανοποιηθή ότι οιαδήποτε δοσοληψία ή πράξις γενοµένη ή 

φεροµένη ως γενοµένη συµφώνως προς τους παρόντας Κανονισµούς ή τους 
όρους εκδόσεως όντως 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. 

 
9. Οιαδήποτε χρηµατικά ποσά παραµένοντα µετά την αποπληρωµήν των 

οµολογιών ή των πιστοποιητικών αποταµιεύσεως δυνάµει των παρόντων 
Κανονισµών και των όρων εκδόσεως καθίστανται πληρωτέα εις την 
∆ηµοκρατίαν και κατατίθενται εις το Πάγιον Ταµείον. 

 
10. Ο Υπουργός δύναται να απαλλάξη του φόρου εισοδήµατος, εν όλω ή εν µέρει, 

πάν εισόδηµα εξ οµολογιών ή πιστοποιητικών αποταµιεύσεως 
περιλαµβανοµένων οιωνδήποτε κερδών και τόκων. 

 
11. Ανακαλούνται ώδε οι περί ∆ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµοί του 1943. 

 


