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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 947 της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Έλεγχου Συναλλάγματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 53 του 1972 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έλεγχου Συναλ
λάγματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 καΐ θά άναγινώσκηται 
όμου μετά του περί Έλεγχου Συναλλάγματος Νόμου (εν τοις έφε Κεφ. 199. 
ξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2. Ό βασικός νόμος θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρ 
μόζηται ώς εάν— 

Τροποιτοίησις 
τοϋ βασικού 
νόμου ώς 

(α) οιαδήποτε μνεία έν αύτω των λέξεων «στερλίνα» ή «στερ πρόςώρισμέ
λίνα ή έγχώριον νόμισμα» άντικαθίστατο διά των λέξεων va0inOTOt· 
«Κυπριακόν νόμισμα»' 

(β) οιαδήποτε μνεία έν αύτω των λέξεων «καθωρισμένη χώρα», 
«καθωρισμέναι χώραι» ή «αϊ καθωρισμέναι χώραι» (scheduled 
territory, scheduled territories or the scheduled territories) 
διεγράψετο και άντικαθίστατο διά των λέξεων «ή Δημο
κρατία»' 

(γ) οιοσδήποτε ορισμός έν αύτω της φράσεως «ξένον νόμισμα» 
;διεγράφετο και άντικαθίστατο διά του ακολούθου— 

«'ξένον νόμισμα' σημαίνει παν νόμισμα έτερον ή Κυ
πριακόν νόμισμα»' 

('δ) προσετίθεντο έν αύτω οι ακόλουθοι ορισμοί— 
«'Κυπριακόν νόμισμα' σημαίνει τήν Κυπριακήν λίραν 

και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον νόμισμα έκδιδόμενον 
και κυκλοφορούν δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε έν Ίσχύϊ 
νόμου* 

'νόμισμα' περιλαμβάνει χαρτονόμισμα ή τραπεζογραμ
μάτιον δπερ είναι ή ήτο καθ' οιονδήποτε χρόνον νομίμως 
κυκλοφορούν χρήμα ώς και το δικαίωμα του λαμβάνειν 
παν νόμισμα δυνάμει πιστώσεως ή υπολοίπου τραπεζιτικού 
λογαριασμού». 
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•Εφαρμογή 3 . ΑΙ διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται έν ίσχύϊ, έν δλω ή 
τος Νόμου ^ν ^Ρει> κ α τ ' «πόφασίν του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένη! 

εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και είς καθορισθησό 
μενον 'δια της τοιαύτης αποφάσεως ■ ύπ' αύτου χρόνον. 

"Ετυπώθη έν τω Τυπογραφεία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


