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Συμφώνως τφ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπά της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Αγροτικών Πιστώσεων Νόμος του 1962, τό κείμενον 
τόΟ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου και το5 'Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 56 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΧΟΡΗΓΉΣΕΩΝ ΚΑΙ 
Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Ν Δ Γ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Αγροτικών Συνοπτικός 
Πιστώσεων Νόμος του 1962. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία 
μένου— 

«γεωργία» περιλαμβάνει την κηπουρικήν, τήν καλλιέργειαν 
όπωρών, τήν γαλακτοκομίαν, τήν πτηνοτροφίαν, τήν κτηνοτροφίαν 
και τήν χρησιν οιασδήποτε γαίας δια βοσκήν' δ δρος «γεωργικός» 
ερμηνεύεται αναλόγως* 

«γεωργός» σημαίνει πρόσωπον ή όργανισμόν προσώπων, μετά 
ή άνευ νομικής προσωπικότητος, άσχολούμενον είς τήν γεωργίαν' 

«έπένδυσις είς αγροτική ν άνάπτυξιν» σημαίνει πασαν έπένδυσιν 
κεφαλαίων γενομένην επί τω τέλει έπαυξήσεως του έκ της γεωρ
γίας προκύπτοντος είσοδήματος, διά της χρήσεως τών καταλλήλων 
έργων ή εργασιών* 

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει τήν Έλληνικήν Συνεργάτικήν 
Κεντρικήν Τράπεζαν, ή τήν Τουρκικήν Συνεργάτικήν Κεντρικήν 
Τράπεζαν' 

«κτήνη» περιλαμβάνει πάν ζώον δπερ εκτρέφεται διά τήν παρά
γωγήν τροφίμων, έρίου, μέτάξης, δερμάτων η γουναρικών ή επί 
τφ τέλει χρησιμοποιήσεως αύτοΟ οι" οιονδήποτε γεωργικόν σκοπόν. 

3.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τ $ περί Δημοσίων Δανείων Νόμω Λογαριασμός 
διαλαμβανομένου, 6 Γενικός Λογιστής θά καταβάλβ, κατά τήν ήμε 'Αγροτικών 
ρομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, είς τό κάθιδρυ Πιστώσεων. 
θέν δυνάμει τοΟ άρθρου 4 τοΟ περί Δημοσίων Δάνείόίν Nojib'u Tot Κβφ. 206. 
μεΐον, t 6 ΐΐοοόν ΐο0 ενός έκιοαομμυρίόυ ΚΙρων (& 1 ̂ ΟΟΟ,Οφ), δπερ 
ΐίρο^λέιτετοίΐ όν τφ <&ρθΟφ 1 tot) Κεφαλαίοι) 8 τοΟ Πίνβ'κος î aMtocvSV 
ΐοΟ i t i f i l Είσίκεύσείύς Πιθτώσε&ς (Ταμέίον 'ΑνΌΟτίύξεωίς) Νόμ^υ toO u &6 1962. 
1962, 6πΙ *όύΐ<ρ 6έ ο( επί τών Δο?νε(ων *€ftttpottoi θά άνοίξώσι δύό 
είδικούς λογαριασμούς καλουμένους «'ελληνικός Λογαριασμός 
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Δάνεια είς 
Κεντρικώς 
Τράπεζας. 

Κεφ. 208. 

Ποσά κατα
βλητέα 
είς τους 
Λογαριασμούς 
«Α» καΐ «Β». 

Δάνεια είς 
γεωργούς. 
Κεφ. 114. 

'Αγροτικών Πιστώσεων» (έν τ φ παρόντι Νόμω αναφερόμενος ώς 
«Λογαριασμός Α») καΐ «Τουρκικός Λογαριασμός * Αγροτικών Πιστώ
σεων* (έν τφ παρόντι Νφ,μω αναφερόμενος ώς «Λογαριασμός Β»). 

(2) 'ΕΞκ τοφ καταβληθέντος είς τό Ταμεϊον ποσοΟ τοΟ ενός εκα
τομμυρίου λιρών δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ol 
έπί των Δανείων Επίτροποι θα καταβάλλωσι τά δγδοήκοντα δύο 
έπί το,ΐς εκατόν τοΟ ττοσοΟ τούτου εϊς τόν Λογαριασμόν «Α», τό: δέ 
δεκαοκτώ έπί τοις εκατόν αύτοΟ είς τόν Λογαριασμόν «Β». 

(3) ΕΙς τους Λογαριασμούς «Α» καΐ «Β» αντιστοίχως θά κατα
βάλληται παν έτερον ποσόν δπερ προνοείται έν τ φ παρόντι Νόμω, 
ή δπερ ήθελε μεταγενεστέρως έξειδικευθη, έκ των τοιούτων δέ Λογα
ριασμών θά διενεργούνται πληρωμαΐ ώς προνοείται έν τώ παρόντι 
Νόμω. 

4.—(1) Οι επί των Δανείων Επί τροπο ι θα παρέχωσι δάνεια έν τώ 
τρόπω τω προβλεπόμενο ύπό τοΰ περί Δημοσίων Δοα/είων Νόμου, 
ώς οΰτος τροποποιείται ύπό του παρόντος άρθρου, και ύπό τους έν 
τούτω διαλαμβανόμενους δρους, είς μέν την "Ελληνικήν Συνεργατ ι 
κήν Κεντρικήν Τραπεζαν έκ ποσών ατινα δέν δύνανται νά ύπερβαί
νωσι τό είς πίστιν τοΰ Λογαριασμού «Α» ύψιστάμενον ποσόν, είς δέ 
την Τουρκικήν Συνεργατ ικήν Κεντρικήν Τραπεζαν, έκ ποσών άτινα 
δέν δύνανται νά ύπερβαίνωσι τό εις πίστιν του Λογαριασμού «Β» 
ύφιστάμενον ποσόν. 

(2) Τα ύπό των έπί των Δανείων Ε π ι τ ρ ό π ω ν παρεχόμενα είς 
τάς Κεντρικός Τράπεζας δάνεια θα υπόκεινται είς τους ακολούθους 
δρους, και είς τάς μή άπαδούσας προς τό παρόν άρθρον διατάξεις 
τοΰ περί Δημοσίων Δανείων Νόμου : 

(α) Τά έκ των δανείων προκύπτοντα ποσά θά χρησιμοποιούνται 
ύπό των Κεντρικών Τραπεζών αποκλειστικώς προς τόν σκοπόν παρο
χής δανείων είς γεωργούς , δι* έπένδυσιν είς άγροτικήν άνάπτυξιν, 
ύπό τους έν τώ παρόντι Νόμω διαλαμβανόμενους δρους' 

(δ) Τό ποσόν ενός έκαστου έπί μέρους δανείου παρασχεθέντος 
είς τάς Κεντρικάς Τράπεζας θά είναι επαρκές διά νά Ικανοποίηση 
τάς ά ν ά γ κ α ς αυτών δπως άνταποκριθώσι προς τους δρους και τάς 
προϋποθέσεις εγκεκριμένων αιτήσεων διά την παροχήν δανείων είς 
γεωργούς , ώς προνοείται έν τώ παρόντι Νόμω, ώς αί τοιαΰται άνάγ
και έ'χουσιν κατά τήν ήμερομηνίαν καθ ' ή ν αί τοιαΰται Τράπεζαι 
ήτήσαντο τήν παροχήν τών τοιούτων δανείων' 

( γ ) Ε π ι β ά λ λ ε τ α ι και καταβάλλεται ετήσιος τόκος προς τρία έπί 
τοΐς εκατόν. 

5 . "Απαντα τά είσπραττόμενα ύπό τών έπί τών Δανείων Ε π ι τ ρ ό 
πων ποσά, είτε ύπό μορφήν τόκου, ε'ίτε ώς έκ της αποπληρωμής του 
κεφαλαίου του δανείου, έκ της 'Ελληνικής Συνεργατικής Κεντρικής 
Τραπέζης θά καταβάλλονται είς τόν Λογαριασμόν «Α», έκ δέ της 
Τουρκικής Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης, θά καταβάλλωνται 
είς τόν Λογαριασμόν «Β». Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ παρόντος 
άρθρου, δύνανται νά παρασχεθώσιν έκ τών τοιούτων λογαριασμών 
περαιτέρω δάνεια είς τήν 'Ελληνικήν ή Τουρκικήν Συνεργατικήν 
Κεντρικήν Τραπεζαν αντιστοίχως, δια τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου. 

6.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τώ περί Συνεργατικών 'Εται
ρειών Νόμω διαλαμβανομένου, έκαστη Κεντρική Τράπεζα θά παρέ
ΧΓΓ> τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, δάνεια είς 
γεωργούς ανήκοντας εις τήν άντίστοιχον αυτών κοινότητος ανεξαρ
τήτως του» γεγονότος έάν ο.Ι τοιοΟτοι γεωργοί είναι μέλη Συνεργατι
κής τίνος 'Εταιρείας ή οχ ι, έκ τοΟ ποσού* δπερ αίίτη έδανείσθη έκ 
τών έπί τών Δανείων Επιτρόπων ώς προνοείται έν &ρ&ρω 4. 
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Δ*& τζόύς (βκοιτοιΐκ; <roO παρόντος εδαφίου, Οργανισμός ιψοσάκκ&ν, 
μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, θά 6εωρήται 6τι ανήκει €ΐς 
χήν κοινότητα «εις ήν άνήκουσι τά μέλη αύτοδ ατινα κεκτηνται τόν 
έλεγχο ν<έπλ coO τοιούτου OpYOcyiouxx). 

(2) ΑΙ διατάξεις τοΟ περί Συνεργατικών "Εταιρειών Νόμου ώς κε*. Π4. 
καΐ οίωνδήποτε δυνάμει αϋτοΟ γενομένων Κανονισμών, θά εφαρμό
ζονται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου έπί παντός 
τοιούτου δάνειου. 

7.— (1) Ουδέν δάν&ιον θα Χ^ρ^γήται δυνάμει τών διατάξεων τοΟ ουδέν δά
παρόντος Νόμου είς γεωργόν, ειμή δι* έπένδυσιν είς <άγροτικήν «νά νειόν β1Η 
πτυξιν. Λι* ίπένδυσιν 

είς dypo-

(2) Προς τόν σκοπόν τούτον ot Διοικηταΐ της Ελληνικές καΐ τικήν 
Τουρκικής Συνεργατικής 'Αναπτύξεως, έν συνεννοήσει μετά τών <*ν<5πττυζιν. 
Διευθυντών τών Κεντρικών Τραπεζών, θά παρασκευάσωσι καΐ 6πο
βάλωσιν είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κατάλογον περιέχοντα έν 
γενικαΐς γραμμαΐς ενδεικτικώς τους σκοπούς οΐτινες συνιστώσιν έπέν
δυσιν είς άγροτικήν άνάπτυξιν και δια τους οποίους δέον νά παρέ
χω νται δάνεια. "Αμα τη έγκρίσει του καταλόγου xomoo ύπό τοΟ 
'Υπουργικού Συμβουλίου, άντίγραφον τούτου θά δια6ι6άζηται προς 
τόν Ύπουργόν Οικονομικών, προς εκάστη ν τών Κεντρικών Τραπε
ζών και προς τους επί τών Δανείων Επιτρόπους προς καθοδήγησιν 
αυτών. 

(3) Ό κατάλογος ούτος δύναται, άπό καιρού είς καιρόν, και κα
τόπιν συνεννοήσεως μετά τών Διοικητών της Ελληνικής και της 
Τουρκικής Συνεργατικής "Αναπτύξεως, νά τροποποιήται δι* αποφά
σεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

8. Ουδέν δάνειον θά χορηγήται ,είς γεωργόν είμή έπί αίτήσει γε Ουδέν 
νομένη έν τω καθώρισμένω τύπω; έν ή εκτίθενται σαφώς καί έν λε δ ^ ι ° ν . 
πτομερεία ό σκοπός δι* δν ζητείται τό δάνειον, τά προτεινόμενα ΐ̂τήσεΓ 
έργα ή έργασίαι και ποία έπαύξησις είς τό γεωργικόν εισόδημα του 
αιτούντος ενδέχεται νά πρόκυψη ώς έκ τών τοιούτων έργων ή εργα
σιών. 

9.—(1) Ουδέν δάνειον θά χορηγήται δυνάμει του παρόντος Νόμου "Η έπ1 Τών 

έκτος έάν ή έπί τούτω αίτησις εγκρίνεται ύπό τής έπί τών Μακρό ^οΓνΔ^^ων 
προθέσμων Δανείων 'Επιτροπής (έν τώ παρόντι Νόμω αναφερομένη «Επιτροπή 
ώς ή «Επιτροπή») τής καθιδρυθησομένης ύφ* έκαστης Κεντρικής κ.λ.π. 
Τραπέζης δυνάμει του εδαφίου (2). 

(2) "Εκάστη Κεντρική Τράπεζα καθιδρύει Έπιτροπήν συγκειμέ
νην εκ τοιούτων μελών, τουλάχιστον δμως τριών, ώς ήθελεν εκάστη 
Τράπεζα καθορίσει. 

(3) Ό Υπουργός τών Οίκονομικών υποδεικνύει άντιπρόσωπον 
δπως παρίσταται ώς παρατηρητής (έν τώ Νόμω τούτω άναφερόμε
νον ώς «δ παρατηρητής») καθ' δλας τάς συνεδρίας τής Επιτροπής. 

(4) Ή 'Επιτροπή κανονίζει τήν Ιδίαν αυτής οιαδικασίαν, ουδεμία 
δμως συνεδρία τής Επιτροπής λαμβάνει χώραν έκτος έάν δοθβ προη
γουμένη γνωστοποίησις περί ταύτης είς τόν παρατηρητήν καΐ τα 
μέλη αυτής* δέν συνίσταται δέ απαρτία καθ' οίανδήποτε τοιαύτην 
συνεδρίαν, έκτος έάν παρευρίσκεται τό ήμισυ τουλάχιστον τοΟ άριθ
μοΟ τών μελών τής 'Επιτροπής. 

<5) <«) Ουδεμία άπόφασις τής 'Επιτροπής ληφθείσα καθ* οίανδή
ποτε συνεδρίαν θά εΐναι έγκυρος, έκτος t&v παρίσταται 
παρατηρητής. 

, (β) ' Ρ παρίΤΓηρηΤ,ής δ£ν ^voct<5u ν&-Αζηυ(ηάζγι ί£ οΐδέϋδήπρτε 
ουνεδρίοκ; «νευ ευλογςχ* ίινΛς: «Ιτίας. 

0>) Έ ά ν δ παρατηρητής 6έν εΤναι πεπεισμένος 6τι **6 αΐτούμενον 
δάνειον ζητείται οι* οιονδήποτε τών Σκοπών δι* ©ϋς δύναται ν& χορη
γηθή δάνειον δυνάμει του άρθρου 7, ή έάν πιστεύη 8τι ώς έκ τής 



m 
Κατοχής τ,ρΟ ΐΟΛούτο,υ δα^βίςυ δυνατόν ν* πρόκυψη δυσμενής &ι«. 
KfH$& .̂Uta^Afl weeil tĉ TOU χήν Έπ^ριοπήν, κςά επί *ο&τφ «Sew* 
ττδοαιτ^ρολ διαδικασία άφ^ρώσα βίς τήν χορ,ήγησψ toO τοιούτου ooe * 
νβίου αναστέλλεται, Ό παρατηρητής οφείλει νά άναφέρη πάραυτα 
τ.4 ζήτημα β,Ις τον Ύπουργδν ΟΙκονομικφν όστις, μβτα δέουσαν 
ίρευναν, εκδίδει τήν άπόφασιν αύτοΟ επί τοΟ αναφερθέντος αύτφ ζη
τήματος καΐ άνακοινοΐ τήν τοιαύτην άπόφασιν είς τήν Κεντρικήν ^ 
Τράπεζαν. 

(7) Ή Κεντρική Τράπεζα δύναται εντός δκτώ ήμερων άπδ τής * 
ανακοινώσεως τής αποφάσεως τοΟ ΎπουργοΟ Οικονομικών, ώς προ
νοείται έν έδαφίω (6), νά έκκαλέση τήν τοιαύτην άπόφασιν είς τδ 
Ύπουργικδν Συμβούλιον, οδτινος ή έπι τούτου άπόφασις θά εΐναι 
ανέκκλητος. 

(8) Τηρουμένου τοΟ εδαφίου (7), τδ Ύπουργικδν Συμδούλιον ή, 
αναλόγως της περιπτώσεως, δ "Υπουργός τών ΟΙκονομικων, ουδέν 
δικαίωμα κέκτηται δπως δίδη οδηγίας προς οΐχχνδήποτε Κεντρικήν 
Τράπεζαν διά τήν παροχή ν οιουδήποτε δανείου προς οίονδήποτε 
γεωργόν. 

"Οροι 10.—(1) Παν δάνειον παρεχόμενον είς γεωργόν ύπό Κεντρικής 
δανείων. Τραπέζης δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου θά έξασφα

λίζηται και θά άποπληρώνηται μέ τόκον μή υπερβαίνοντα τα 4.1/2% 
ετησίως εντός περιόδου τεσσάρων τουλάχιστον ετών και ουχί μείζο
νος τών δεκαπέντε τοιούτων, ώς ήθελεν έν έκαστη συγκεκριμένη πε
ριπτώσει καθορισθή ύπό της Επιτροπής. 

(2) Το ποσόν παντός τοιούτου δανείου δεν θά ύπερβαίνη, ειμή *♦" 
τή εγγράφω αδεία του Υπουργού τών Οικονομικών, εις μεν τήν περί
πτωσιν δανείου γενομένου προς γεωργόν ατομικώς τό ποσόν τών 
δύο χιλιάδων λιρών, είς δέ τήν περίπτωσιν δανείου γενομένου προς 
οιονδήποτε δργανισμόν προσώπων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικό Ϋ 
τητος, τό ποσόν τών πέντε χιλιάδων λιρών. ■* 

(3) Τό ποσόν του δανείου θά καταδάλληται εις τόν γεωργόν διά 
δόσεων "και κάτ* άναλογίαν του γενομένου £ργου ή εργασίας μετά 
δέουσαν και ίκανοποιητικήν πιστοποίησιν ταύτης. 

(4) Πάσα σύμδασις δανείου προς γεωργόν ύπό Κεντρικής Τρα
πέζης δυνάμει του παρόντος Νόμου, θά διαλαμβάνη ρήτραν προνο
ούσαν δτι, εάν ούτος παράλειψη νά χρησιμοποίηση τό ποσόν του δα
νείου ή οίονδήποτε μέρος τούτου, δι* δν σκοπόν παρεσχέθη τό δά
νειον, τό τοιούτο ποσόν, ή οίονδήποτε ύπόλοιπον του τοιούτου ποσού, 
δεν θά καταβάλληται είς τόν γεωργόν, πάν ποσόν δέ δπερ ήδη κατε
βλήθη έναντι του δανείου εις τόν γεωργόν, θά καθίσταται πάραυτα 
άπαιτητόν και πληρωτέον προς τήν Κεντρικήν Τράπεζαν. 

Έπιθεώρησις 11.— (1) Έκαστη Κεντρική Τράπεζα θά έξακριβοϊ διά τακτικής 
ίργων, κ.λ.π. επιθεωρήσεως διενεργούμενης μέσω τών υπαλλήλων αυτής, τα Εργα 

ή εργασίας δι* ας εδόθη τδ δάνειον δυνάμει τών διατάξεων τοΟ πα
ρόντος Νόμου, έάν τά ποσά τών τοιούτων δανείων έχρησιμοποιήθη
σαν διά τους σκοπούς δι* ους έγένοντο τά δάνεια, και θά υποβάλλη 
είς τόν Ύπουργδν των ΟΙκονομικων εξαμηνιαίας εκθέσεις επί τής Λ 
καταστάσεως έκαστου δανείου. ^ 

(2) "Η Κυβέρνησις δύναται, διά τών αρμοδίων αυτής υπαλλήλων, 
νά έπιθεωρή οίαδήποτε 6ργα ή εργασίας διά χους έν έδαφίω (1) 
αναφερομένους σκοπούς. 

•Αδικήματα. 1 2 . Πάς, δστις— J 
(α) επί τφ τέλει συνάψεως δανείου δυνάμει τοΟ παρόντος Νό

μου, έν γνώσει αύτοΟ προβαίνει είς οιανδήποτε τΐροφ^ρικήν 
ή ^απτήν κάΐάβεόιν, ήτις εΤναι ψευδής £ν τιν\ όδσιώδβι 
αύτης στοι^είφ* 


