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Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Οργανισμού Κυπριακής Γαλα

κτοκομικής Βιομηχανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 91 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΑΦΟΡΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥ

ΗΣΙΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙ

ΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. 
Επειδή διά του περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών 

Εξουσιών της Βουλής Νόμου του 1985 απαιτείται όπως ωρισμέναι 
κατηγορίαι συμφωνιών αφορώσαι εις σύναψιν δανείων κυρούνται διά 
νόμου, και 

Επειδή ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 
προήλθεν εις συμφωνίαν μετά της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης 
Λτδ. διά την σύναψιν δανείων ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων λιρών διά την μερική ν χρηματοδότηση/ της αποπληρωμής 
προς τους αγελαδοτρόφους όλων των ποσοτήτων γάλακτος που έχουν 
παραδοθή ή θα παραδοθούν εις τας προσεχείς εβδομάδας, και 

Επειδή το Υπουργικόν Συμβούλιον δι ' Αποφάσεων αυτού υπ' αρ. 
26.834 και 27.153 και ημερομηνίας 27ης Φεβρουαρίου και 24ης 
Μα ΐ ου , 1986, αντιστοίχως, εμερίμνησε διά την κάλυψιν δι' 
εγγυήσεως δανείων τα οποία συνήψε ή θα συνάψη ο Οργανισμός 
Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας παρά της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. υπό τον όρον ότι εκ του συνολικού ποσού 
των εγγυουμένων δανείων ποσόν οκτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων 
λιρών θα χρησιμοποιηθή υπό του Οργανισμού εντός των πλαισίων 
ενός σχεδίου το οποίον θα εξασφαλίζη: 

(α) την μείωσιν του αριθμού των γαλακτοφόρων αγελάδων κατά 
τεσσάρας και ήμισυ χιλιάδας, δι ' εξαγωγής ή/και σφαγής 
των βάσει σχεδίου που θα καθορισθή υπό του Υπουργείου 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με αναδρομικήν ισχύν άπό 20 
Μαί·ου, 1986* 

(β) την μείωσιν της τιμής του γάλακτος μέχρι δύο δέκατα του 
σεντ δι ' εκάστη ν οκάν που παρέδωσαν ή θα παραδώσουν οι 
αγελαδοτρόφοι από 1ης Ιανουαρίου, 1986 μέχρι 31ης 
Δεκεμβρίου, 1986 προς κάλυψιν τυχόν ζημιών του Οργα

νισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας: 
Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγυήσεως της 

Χρηματοδοτήσεως του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1986. 

Προοίμιον 
98 του 1985. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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Ερμηνεία. 2. Ε ν TO) KdpOVXl Ν ό μ ω — 

«Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας» 
4 του 1969 σημαίνει τον Οργανισμό ν τον ιδρυθέντα δυνάμει των περί 

π του 1971. Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμων του 1969 και 
1971

«συμφωνία» σημαίνει την υπό της Κυβερνήσεως της Δημο

κρατίας εγγύησιν δι' έν έτος από 1ης Ιανουαρίου, 1986 δια την 
σύναψιν υπό του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιο

μηχανίας παρά της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. 
Τραπεζικών διευκολύνσεων μέχρις ύψους ενός εκατομμυρίου και 
πεντακοσίων χιλιάδων λιρών. 

κύρωσις της 3. Η συμφωνία διά του παρόντος Νόμου κυρούται. 
συμφωνίας. 


