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ΠΡΟΣ      : Εταιρείες, Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (ΧΑΚ)   

ΑΠΟ        : Πρώτο Λειτουργό Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου   
ΘΕΜΑ    : Τροποποίηση δικαιωμάτων / τελών του Χρηματιστηρίου 
ΗΜΕΡ. : 18 Ιουλίου, 2017 
ΑΡ. Εγκ.  :    10-2017/ 9-2017/ 7-2017 
 

 
Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει 
αποφασίσει να προχωρήσει σε τροποποίηση / καθορισμό ορισμένων 
δικαιωμάτων – τελών του Χρηματιστηρίου. Το κείμενο με τα προτεινόμενα 
δικαιώματα / τέλη επισυνάπτεται και έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’,  ‘Προτεινόμενη 
Νομοθεσία’, με τίτλο « Τροποποίηση δικαιωμάτων / τελών του 
Χρηματιστηρίου».  Οι προτεινόμενες αλλαγές φαίνονται σκιαγραφημένες. 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε 
διαβούλευση, για τα προτεινόμενα δικαιώματα / τέλη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους μέχρι 
την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017, αποστέλλοντας τις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στο info@cse.com.cy  ή με τηλεομοιότυπο στο 22-570308 με ένδειξη 
«Διαβούλευση για τροποποιήσεις στα δικαιώματα / τέλη του 
Χρηματιστηρίου». 
 
Με εκτίμηση  
 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Πρώτος Λειτουργός  
 
Εσώκλ. 
 
Κοιν.: ΚΣΕΠΕΥ 



 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 
 

ΚΔΠ 379/2014 
ΚΔΠ 500/2014 
ΚΔΠ 533/2014 
ΚΔΠ 69/2015 
ΚΔΠ 144/2015 
ΚΔΠ 157/2015 
ΚΔΠ 206/2015 
ΚΔΠ225/2015 
ΚΔΠ303/2015 
ΚΔΠ312/2015 
ΚΔΠ340/2015 
ΚΔΠ 422/2015 
ΚΔΠ 447/2015 
ΚΔΠ 2/2016 
ΚΔΠ 68/2016 
ΚΔΠ 158/2016 
ΚΔΠ 176/2016 
ΚΔΠ 188/2016 
ΚΔΠ 193/2016 
ΚΔΠ 194/2016 
ΚΔΠ 247/2016 
ΚΔΠ 274/2016 
ΚΔΠ 296/2016 
ΚΔΠ 391/2016 
ΚΔΠ 4/2017 
ΚΔΠ 20/2017 

 
Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014). 
 
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα 
άρθρα 10(2)(ε), 33 και 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 
1993 έως 2015 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει το Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης 
αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως: 
 
 

 
1. Με την αντικατάσταση των παραγράφων 20 – 25 του Πίνακα VΙΙΙ αυτού, μετά τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους 20 – 26: 

 

20. Έκδοση κωδικού ISIN για αξίες εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη 
στην Κύπρο  

€50 

21. Έκδοση κωδικού CFI για αξίες εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη 
στην Κύπρο  

€50 

22. Δημοσίευση ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για την εισαγωγή νέου Εκδότη ή αξίας 

€100 ανά 
δημοσίευση 

23. Έκδοση βεβαίωσης για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος δεν 
καλύπτεται από οποιαδήποτε υπηρεσία του ΧΑΚ προς Εκδότες/ 
Μέλη/ Επενδυτές 

€5,00 ανά 
βεβαίωση 

24. Έκδοση κωδικών Legal Entity Identifier (LEI): 
1. Εφάπαξ χρέωση  για αίτημα έκδοσης  κωδικού LEI  

 
2. Ετήσια  χρέωση  συντήρησης ανά κωδικό  LEI 

 

€138 

                         
€84 

25. Εφάπαξ χρέωση €100.000, σε Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί 
κατόπιν ανάθεσης από Εισηγμένο Εκδότη στο ΧΑΚ ως Εκδότης  
Παραστατικών Δικαιωμάτων (DIs) σύμφωνα  με την Κανονιστική 
Απόφαση ΚΔΠ 396/2016, για τη χρήση  της υλικοτεχνικής υποδομής 
και των υπηρεσιών  που παρέχονται από το ΧΑΚ λόγω της 
δραστηριότητας  αυτής. 

 

26. Έκδοση νέου κωδικού FISN (Financial Instrument ShortName) για 
αξίες εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο 

€50 

 

2. Με την αντικατάσταση του Πίνακα ΧΙ αυτού, με τον ακόλουθο νέο Πίνακα ΧΙ: 



Πίνακας ΧΙ 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (Ν.Ε.Α.) 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ               € 

Αίτηση για Εισαγωγή Νέου Εκδότη 

1.1 Αίτηση για εισαγωγή αξιών του εκδότη για 
πρώτη φορά 

 
 
 
 

€1.700 
 
Σημείωση 
1. Η χρέωση περιλαμβάνει την αίτηση 

του εκδότη (€700) και την εξέταση του 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής 
(€1000)  

2. Σε περίπτωση παράλληλης ή 
ταυτόχρονης εισαγωγής εκδότη όπου 
η αρχική εισαγωγή έγινε σε μη 
Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου 
Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 50% 
έκπτωση.  
 

 

1. 

1.2  Έκδοση Ανακοίνωσης για την 
Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των 
Αξιών  

€1.300 

Αίτηση για Εισαγωγή Επιπρόσθετων Αξιών 
Υφισταμένου Εκδότη 

 

 
 

2.1 Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών 
του εκδότη με υποβολή Συνοπτικού 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής   

 

€1.500  
 

2.2 Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών 
του εκδότη με εξαίρεση από την κατάρτιση 
συνοπτικού Πληροφοριακού Εγγράφου 
 

€200 

2. 

2.3 Αίτηση για εξέταση των ακόλουθων 
εταιρικών δραστηριοτήτων:  
* μείωση ονομαστικής αξίας  
* μείωση εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου 
* διαίρεση ονομαστικής αξίας (split)  
* αντίστροφη υποδιαίρεση ονομαστικής αξίας 
σύμπτυξη (reverse split)  

 
 
 
€100  ανά εταιρική δραστηριότητα  

 
 

Εταιρικά Χρεόγραφα /Ομόλογα 
 

3.1 Χρέωση για εισαγωγή και 
διαπραγμάτευση εταιρικών Χρεογράφων / 
Ομολογιών  

 
 
 
 

3. 

3.1.1 Δικαίωμα Αίτησης εγγραφής 
Χρεογράφων / Ομολογιών ανά σειρά 
Χρεογράφων / Ομολογιών 

(ι)   Πρώτη έκδοση/ Εισαγωγή   
       €1.500 
 

        (ιι) Επιπρόσθετη έκδοση/ Εισαγωγή   €500* 
 



Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ               € 

3.1.2 Δικαίωμα εισαγωγής (αρχική εγγραφή) 
(listing fee) ανά σειρά Χρεογράφων / 
Ομολογιών 

(ι) Πρώτη  έκδοση 
      €1.500 
 
(ιι) Επόμενες εκδόσεις  €750* 
 

3.1.3 Ετήσια συνδρομή Χρεογράφων / 
Ομολογιών 

€1000 
 

 
3.1.4 Δικαίωμα Αίτησης για τροποποίηση 
όρων ομολόγων που είναι ήδη εισηγμένα 

€350 
 

 
3.1.5 Δικαίωμα αίτησης για πρόωρη εξαγορά 
ή ακύρωση μέρους εισηγμένων ομολόγων  

€250 
 

 Σημείωση: * Για εκδότες που θα προβαίνουν σε περισσότερες από 5 επιπρόσθετες εκδόσεις του 
ίδιου Χρεογράφου/ Ομολόγου μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, το Δικαίωμα Αίτησης εγγραφής 
Χρεογράφων/ Ομολογιών ανά σειρά Χρεογράφων/ Ομολογιών μαζί με το Δικαίωμα Εισαγωγής 
(αρχική εγγραφή) (listing fee) ανά σειρά Χρεογράφων/ Ομολογιών, θα ανέρχεται στα €650 ανά 
έκδοση, για όλες τις επιπρόσθετες εκδόσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του ίδιου 
ημερολογιακού έτους.  
 
3.2 Χρεώσεις Κεντρικού Αποθετηρίου και 
Κεντρικού Μητρώου για Χρεόγραφα  / 
Ομόλογα  

Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του 
Πίνακα VI (παράγραφος 1.2) 

3.3 Ετήσιο τέλος τήρησης μητρώου για 
Χρεόγραφα / Ομόλογα 

Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του 
Πίνακα VI (παράγραφος 1.3) 

3.4 Εταιρικές δραστηριότητες (μετατροπή 
μετατρέψιμων χρεογράφων) 

Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του 
Πίνακα VI (παράγραφος 1.4) 

 

3.5 Δικαιώματα που καταβάλλονται από 
επενδυτές για Χρεόγραφα / Ομόλογα 

 

Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του 
Πίνακα VI (παράγραφος 2) 

4. 
Ετήσια Συνδρομή Εκδότη  
για Εισηγμένους Τίτλους Πληρωτέα σε 
Τριμηνιαία Βάση 

Οι εκδότες που έχουν τίτλους εισηγμένους 

Χρηματιστηριακή αξία Χρέωση ανά 
τρίμηνο 

 



Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ               € 

έως €10 εκ.  
 
 
€10 εκ.- €20 εκ. 
 
 

        €20 εκ.- €40 εκ 
 
 
€40 εκ.- €50 εκ 
 
 
€50 εκ.- €100 εκ 
 
 
€100 εκ.- €150 εκ 
 
 
€150 εκ.- €200 εκ 

 
 

άνω των €200 εκ 

€500 (Ετήσια 
χρέωση 
€2.000) 
 
€750 (Ετήσια 
χρέωση 
€3.000) 

 
€1.000 (Ετήσια 
χρέωση 
€4.000) 
 
 €1.500 
(Ετήσια 
χρέωση 
€6.000) 

    
€1.500 (Ετήσια 
χρέωση 
€6.000) 

 
€2.000 (Ετήσια 
χρέωση 
€8.000) 
 
€2.500 (Ετήσια 
χρέωση 
€10.000) 

 
     Για 

κεφαλαιοποίησ
η πέραν των 
€200 εκ -€10 
ανά 
εκατομμύριο  

 

 

 

στη Ν.Ε.Α., εισφέρουν ένα ετήσιο ποσό για 
κάθε εισηγμένο τίτλο χωριστά, με βάση τη 
χρηματιστηριακή αξία 4, 5, το οποίο θα 
υπολογίζεται ανά τρίμηνο3 ως ακολούθως: 

 

Μέγιστη Ετήσια χρέωση €25,000 



Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ               € 

 
Σημειώσεις 

 
1. Για τις αυξήσεις κεφαλαίου ή για τις μετέπειτα εκδόσεις δεν θα γίνεται υπολογισμός κατά την 

εισαγωγή τους. 
 
2. Καταβολή συνδρομής επί τριμηνιαίας βάσης στο σύνολο των μετοχών συμπεριλαμβανομένων 

των αυξήσεων. 
 
3. Για το πρώτο τρίμηνο η ετήσια (τριμηνιαία) εισφορά υπολογίζεται κατά αναλογία από την 

ημέρα εισαγωγής των τίτλων μέχρι την τελευταία ημέρα του τριμήνου κατά το οποίο 
εισήχθηκαν οι τίτλοι.  Για κάθε άλλο τρίμηνο καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό και θα 
χρεώνεται την πρώτη ημέρα μετά το τέλος του τριμήνου.   

 
      Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη, για το τελευταίο τρίμηνο η ετήσια συνδρομή 

υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα του τριμήνου μέχρι την ημέρα διαγραφής 
του εκδότη. 

 
4. Η χρηματιστηριακή αξία εισηγμένων τίτλων καθορίζεται ως η μέση χρηματιστηριακή αξία κατά 

τη διάρκεια του κάθε τριμήνου, δηλαδή το άθροισμα της ημερήσιας χρηματιστηριακής αξίας 
(αριθμός τίτλων επί την τιμή κλεισίματος) κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διά τον αριθμό των 
ημερών διαπραγμάτευσης. 

 
5. Για τον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής εκδοτών αναφορικά με την εισαγωγή νέων τίτλων 

στο Χρηματιστήριο, η χρηματιστηριακή αξία των τίτλων (Μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών – ΔΑΜ και Δικαιώματα Επιλογής Αγοράς Μετοχών – Rights) καθορίζεται με βάση 
τη μέση χρηματιστηριακή αξία των τίτλων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. 

 
6. Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης εισαγωγής εκδότη όπου η αρχική εισαγωγή έγινε 

σε μη   Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 25% έκπτωση.  
 

 

5. 
Σύμβουλος Εισαγωγής 

5.1 Εγγραφή στον Κατάλογο Συμβούλων 
Εισαγωγής  του Χρηματιστηρίου 

 
Εξέταση Αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο 
Συμβούλων Εισαγωγής του Χρηματιστηρίου 
 €500 
 
Παραχώρηση τελικής έγκρισης €500 
 

5.2 Ανανέωση Εγγραφής στον Κατάλογο 
Συμβούλων Εισαγωγής  του Χρηματιστηρίου 

 
€250  

5.3 Ετήσια συνδρομή Συμβούλου Εισαγωγής 
€500  
 
Σημείωση 
Η ετήσια συνδρομή του Συμβούλου Εισαγωγής 
θα χρεώνεται ανά εκδότη που εκπροσωπεί 

 
5.4 Αίτηση από υφιστάμενο Σύμβουλο 
Εισαγωγής  ο οποίος επιθυμεί να ορίσει νέο 
στέλεχος  

 
 
€100  
 

6. 
Δικαιώματα Εκδοτών για Τέλη Κεντρικού 
Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου 

 
Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα 
IV 



Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ               € 

7.  
 
 
 

Χρεώσεις στα Μέλη του ΧΑΚ για Διεξαγωγή 
Συναλλαγών σε Μετοχές και Χρεόγραφα / 
Ομόλογα 

1. Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του 
Πίνακα II, με εξαίρεση τις παραγράφους 2.3 και 
7.4 όπως αναφέρονται πιο κάτω:  
  
2. Η Ποσοστιαία Μεταβλητή Χρέωση είναι:  
   (α) Μετοχές: 0,0125% επί της ημερήσιας 
αξίας   συναλλαγών. 
   (β) Εταιρικά Χρεόγραφα / Ομόλογα: 0.0001% 
επί   της ημερήσιας αξίας συναλλαγών* 
   (γ) Μετοχές που διαπραγματεύονται σε 
Στερλίνες: 0,0125% επί της ημερήσιας αξίας 
συναλλαγών. 
   (δ) Εταιρικά Χρεόγραφα/ Ομόλογα που 
διαπραγματεύονται σε Στερλίνες: 0,0125% επί 
της ημερήσιας αξίας συναλλαγών. 

3. Η χρέωση συναλλαγών μέσω εντολών ODL 
δεν ισχύει για εντολές της Ν.Ε.Α. 

8. 

 

 

Χρεώσεις Επενδυτών του ΧΑΚ για 
Διεξαγωγή και Εκκαθάριση Συναλλαγών σε 
Μετοχές και Χρεόγραφα / Ομόλογα 

1. Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του 
Πίνακα III, με εξαίρεση τις παραγράφους 1 και 3 
και 5 όπως αναφέρονται πιο κάτω:  
 
2. Σε σχέση με το Δικαίωμα επί 
χρηματιστηριακών συναλλαγών (εντός και εκτός 
Χρηματιστηρίου) που αφορούν τίτλους: 
Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το 
Χρηματιστήριο δυνάμει του Άρθρου 23 του 
Νόμου εκτός αυτών που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
του Άρθρου 23 και αυτών που αφορούν 
μεταβιβάσεις λόγω εξαγορών και 
συγχωνεύσεων (Πίνακας V, Μέρος Δ.) και εκτός 
αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
εδαφίου (3) του Άρθρου 23 του Νόμου (Πίνακας 
ΧΙΙ – Συναλλαγές που καταρτίζονται μεταξύ 
Χειριστών εκτός Χρηματιστηρίου (OTC) , το 
δικαίωμα είναι:  

ποσοστό 0.16% στην αξία των μετοχών, με 
ελάχιστη χρέωση €4 ανά αξία. 

Στις μεταβιβάσεις αξιών αιτίας θανάτου 
ποσοστό 0.075% στην αξία των 
μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €5 ανά 
κληρονόμο, ανά αξία 

το οποίο καταβάλλεται από το δικαιοδόχο και 
που υπολογίζεται: 
   (α) Σε περίπτωση μεταβίβασης αιτία θανάτου 
ή σε περίπτωση χαριστικής ή άλλης 
συναλλαγής που δεν συνεπάγεται χρηματική 
αντιπαροχή, στη συνολική αξία των κινητών 
αξιών κατά την ημέρα του θανάτου, ή την ημέρα 
ανακοίνωσης της συναλλαγής, με βάση τη μέση 
τιμή κλεισίματος των αξιών αυτών κατά την 
ημέρα αυτή, ή με βάση την τελευταία 
υπάρχουσα τιμή κλεισίματος. 
(β) Στις περιπτώσεις όλων των άλλων 
συναλλαγών που εμπίπτουν στο Άρθρο 23, στη 
συνολική αξία των κινητών αξιών κατά την 
ημέρα της συναλλαγής με βάση τη μέση τιμή 
κλεισίματος των αξιών κατά την ημέρα αυτή, ή 
την τελευταία υπάρχουσα τιμή κλεισίματος ή με 
βάση τη δηλωθείσα τιμή, οποιαδήποτε 
από τις δύο είναι η ψηλότερη. 
 



Α/
Α 
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3. Το Δικαίωμα υπέρ του Κεντρικού 
Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για 
εκκαθάριση συναλλαγών είναι:  
 
(α) Μετοχές: 0,02% επί της ημερησίας αξίας 
συναλλαγών. 
 (β) Εταιρικά Χρεόγραφα / Ομόλογα: 0.005% επί   
της ημερήσιας αξίας των συναλλαγών*  
 

4.1. Για το άνοιγμα μερίδας επενδυτή η 
χρέωση θα ανέρχεται στα €10 ανά μερίδα με 
μέγιστη χρέωση €30.000 σε περιπτώσεις 
μητρώων με αριθμό μερίδων μεγαλύτερο από 
3.000 

 
4.2 Για το άνοιγμα μερίδας επενδυτή με 
φόρτωση αρχείου η χρέωση θα είναι κλιμακωτή: 
Αριθμός Μερίδων Χρέωση 
1-100 €5 ανά μερίδα 

101-1000 €3 ανά μερίδα 

 

1001- απεριόριστο €1 ανά μερίδα 

9. 
Δικαίωμα Μεταβίβασης για Εκτός 
Χρηματιστηρίου Συναλλαγή  που 
Καταρτίζεται κατόπιν απ’ ευθείας Προσφοράς 
προς όλους τους Κατόχους μιας Κατηγορίας 
Κινητών Αξιών ενός Εκδότη και αφορά το 
Δέκα Επί Τοις Εκατόν Τουλάχιστο του 
Συνόλου των Αξιών Αυτών 

 
Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα 
V(Δ).  
 

10. 
Χρεώσεις για Ειδικούς Διαπραγματευτές 

 
Ισχύουν κατ’ αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα Ι. 

(i)    Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 
(συναλλαγή OTC) που αφορά την αλλαγή 
Θεματοφύλακα (re-registration) χωρίς να 
αλλάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 
μεταβιβαζόμενων αξιών: 
 
€5 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή 
μεταβίβασης    
 
(ii)    Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 
(συναλλαγή OTC) που αφορά δανεισμό τίτλων: 
 
€20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή 
μεταβίβασης (δανεισμό ή επιστροφή από 
δανεισμό). 
 

11. 

 

Δικαιώματα για συναλλαγές OTC  

(iii) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 
(συναλλαγή OTC) που αφορά παροχή 
εγγυήσεων σε τίτλους: 
 
€20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή 
μεταβίβασης (παροχή ή επιστροφή παροχής) 
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(iv) Για εξωχρηματιστηρίακή μεταβίβαση 
(συναλλαγή OTC) που αφορά την Εκπρόθεσμη 
Ολοκλήρωση Χρηματιστηριακής συναλλαγής 
(Fail Rectification) €20 ανά χειριστή 

(v) Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές 
μεταβιβάσεις (συναλλαγή OTC): 
 
       (α) Μετοχές 
             1.   0,035% επί της αξίας μεταβίβασης. 
 
        (β) Εταιρικά Χρεόγραφα: 
              0,015% επί της αξίας μεταβίβασης   
 
Σημειώσεις: 

1. Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές 
μεταβιβάσεις (υποπαράγραφος v) 
πλην των εξωχρηματιστηριακών 
μεταβιβάσεων που διακανονίζονται σε 
νόμισμα άλλο από το Ευρώ, το 
ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για 
κάθε συμβαλλόμενο Χειριστή. 

2. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η 
μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης 
από τους Χειριστές και αυτής που 
προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής 
κλεισίματος της αξίας κατά την 
ημερομηνία συναλλαγής επί των 
αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. 

 
3. Τα πιο πάνω δικαιώματα 

καταβάλλονται από τους Χειριστές την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την 
ημέρα διακανονισμού της 
εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 
(συναλλαγή OTC). 

4. Εφόσον οι πιο πάνω 
εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις 
γίνονται έναντι πληρωμής μέσω του 
συστήματος του Κεντρικού 
Αποθετηρίου / Κεντρικού Μητρώου 
(Delivery Versus Payment) τότε ο κάθε 
συμβαλλόμενος Χειριστής καταβάλλει 
επιπλέον €1. Από τη χρέωση αυτή 
εξαιρούνται οι εξωχρηματιστηριακές 
μεταβιβάσεις που διακανονίζονται σε 
νόμισμα άλλο από το Ευρώ 

 
Κωδικός Μέγεθος Χωρητικότητα Ετήσι

ο 
Δικαί
ωμα 

MAIN 
Ε1 

460x50 <30ΚΒ €2.00
0 

MAIN 
Ε2 

240x50 <20ΚΒ €1.00
0 

12. 

 

Διαφήμιση στην ιστοσελίδα της 
Νέοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  σε 
ηλεκτρονική μορφή Banner (Logo εταιρείας). 

MAIN 
Ε3 

240x50 <20ΚΒ €1.00
0 
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Σημειώσεις: 
1. Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για διαφήμιση θα εξυπηρετούνται κατά χρονική 

προτεραιότητα υποβολής γραπτού ενδιαφέροντος. 
2. Προτεραιότητα για διαφήμιση, θα έχουν οι υφιστάμενοι διαφημιζόμενοι εάν ένα 

μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης διαφήμισης επιβεβαιώσουν εγγράφως την 
πρόθεση τους για ανανέωση. 

3. Η τιμολόγηση για την καταχώρηση διαφήμισης σε ετήσια βάση θα γίνεται μηνιαίως 
ή ετησίως, ανάλογα με το αίτημα της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

4. Η καταχώρηση διαφήμισης είναι δυνατή και σε μηνιαία βάση. Η χρέωση για την 
καταχώρηση διαφήμισης σε μηνιαία βάση θα επιβάλλεται με 10% αύξηση επί της 
υφιστάμενης χρέωσης. 
 

13. 
Τέλος διαγραφής το οποίο θα καταβάλλεται 
από εκδότη ο οποίος διαγράφεται από τη 
Ν.Ε.Α Αγορά του Χρηματιστηρίου με 
απόφαση του Συμβουλίου. 

 
 

€10.000,00 

14. 
Υπηρεσία παραχώρησης αρχείου 
συναλλαγών σε Φορέα Εκκαθάρισης αξιών, 
για αξίες που καταρτίζονται στη Ν.Ε.Α για 
εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται 
από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο 

 
€190 

15. 
 
Έκδοση βεβαίωσης εισηγμένου εκδότη 
(Ελληνική/ Αγγλική γλώσσα) 

 
€30 

 
 

Σημείωση: *  
 
Μηνιαίος Όγκος συναλλαγών σε χρεόγραφα ανά Μέλος Ποσοστό επιστροφής 
Από €500.000 μέχρι € 1.000.000 5% 
Από €1.000.000  μέχρι  €5.000.000 7% 
Πέραν των €5.000.000 10% » 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
3. Με τη διαγραφή από την πρώτη παράγραφο του Πίνακα ΧΙΙΙ της φράσης 
«(συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης κωδικών ISIN και CFI)»  

 

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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