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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Αρ. 1821 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Αγροτικών Πιστώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 εκδί

δεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 70 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αγροτικών Πιστώ Συνοπτικός 

σεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 και θα αναγινώσκηται τίτλος. . 
ομού μετά του περί Αγροτικών Πιστώσεων Νόμου του 1962 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»), και ο δασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα οτναφέρωνται ομού ως οι περί Αγροτικών 
Πιστώσεων Νόμοι του 1962 και 1982. . 56 του 1962. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 10 του βασικού νόιμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά της εν τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως, της του άρθρου ι ο 

1 , · , : , . , ' η ' c ι c» ι του βασικού 
εν τω τέλει αυτού τέλειας αντικαθ ιστάμενη ς διά δυο στιγμών: νό 

«Νοείται ό'τι η Κεντρική Τράπεζα θα επιβάλλη επί παντός 
(καθυστερουμένου δανείου ή καθυστερουμένων δόσεων αυτού, 
ΐτόκον υπερημερίας καθοριζόμενον υπό της Κεντρικής Τραπέ
ζης, τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών, και μη υπερβαί
νοντα τον κατά τον χρόνον της παροχής του δανείου δανειστι
\κόν τόκον της Κεντρικής Τραπέζης.». 

3. Το άρθρον 13 του βασικού νόιμου τροποποιείται διά της εν τω Τροποποίηση 
τέλει αυτού προισθήκης του ακολούθου εδαφίου (2), του υφισταμένου του άρθρου 13 
μέρους αυτού αριθμουμένου ως εδαφίου (1) : ΙΤου^*™ 

«(2) Κοα/ονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, 
τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας 
'δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και 
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λάξεως. 

τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώ
σει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή ev μέρει, υιτό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επιοήμω εφ.ηΐμε
ιρΟδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής 
ικαι τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

4. Η διά του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου προστιθεμένη επκρύ
λαξις εις το εδάφιον (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου θα εφοτρ
μόζηται μόνον εις δάνεια παρεχόμενα μετά την δημοσίευσιν του πα
ρόντος Νόμου εν τη επί'σήμω εφηιμε,ρίδι της Δημοκρατίας. 


