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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2208 της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης 
Λτδ. (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 11 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΤΔ. 

Επειδή δια των περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών Προοίμιον. 
της Βουλής Νόμων του 1985 και 1986 απαιτείται όπως ωρισμέναι 98 του 1985 

c- . , c . ■ 63 του 1986. 
κατηγοριαι συμφωνιών αφορωσαι εις συναψιν δάνειων κυρουνται δια 
νόμου, και 

Επειδή ο Υπουργός Οικονομικών διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλθεν εις συμφωνίαν κυρωθείσαν διά 
του περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής 154 του 1985. 
Τραπέζης Λτδ. (Κυρωτικού) Νόμου του 1985 μετά της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειοδότησιν, τη 
εγγυήσει του Υπουργού Οινοκομικών, των πατατοπαραγωγών διά ποσόν 
πέντε εκατομμυρίων λιρών και 

Επειδή η πρώτη δόσις του ως άνω δανείου η οποία ανέρχεται εις έν 
εκατομμύριον διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας λίρας έληξε και εισε
πράχθη μέχρι την 30ήν Σεπτεμβρίου, 1986* και 

Επειδή το Υπαυργικόν Συμβούλιον διά της υπ' αριθμόν 28.119 και 
ημερομηνίαν 22 Ιανουαρίου, 1987 αποφάσεως του ενέκρινε όπως: 

(α) Εγγυηθή την υπό της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. 
δανειοδότησιν των πατατοπαραγωγών διά ποσού ενός εκατομ
μυρίου διακοσίων χιλιάδων λιρών το οποίον αντιπροσωπεύει 
σχεδόν ολόκληρον την πρώτη ν δόσιν του δανείου του προ
βλεπομένου διά της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου 
συμφωνίας· 

(β) η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου γίνη μέχρι την 30ήν 
Σεπτεμβρίου, 1987· 

(γ) η συμφωνία μετά της Κεντρικής Συνεργατικής Τραπέζης 
συναφθή υπό όρους παρομοίους προς τους προβλεπόμενους διά 
της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφωνίας· 
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(δ) η αποπληρωμή του δανείου του προβλεπομένου διά της 
κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφωνίας παραταθή εις 
πέντε έτη· και 

Επειδή ο Υπουργός Οικονομικών διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλθεν εις συμφωνίαν μετά της Κεντρι

κής Συνεργατικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειο

δότησιν, τη εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών, των πατατοπαρα

γωγών διά ποσόν ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων λιρών και διά 
την τροποποίήσιν της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφω

νίας— 
Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χρηματοδοτήσεως και 
τίτλος. Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. (Κυρωτικός) 

Νόμος του 1987. 
Ερμηνεία. 2. Εν τω παρόντι Νόμω— 

«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.» σημαίνει την Συνεργατικήν 
Κεντρική ν Τράπεζαν Λτδ.· 

«συμφωνίαι» σημαίνει την υπό του Υπουργού Οικονομικών υπο

γραφείσαν συμφωνίαν μεταξύ αυτού, ενεργούντος διά και εκ μέρους 
της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειοδότησιν, 
τη εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών, των πατατοπαραγωγών μέσω 
των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά ποσόν ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων χιλιάδων λιρών, και την συμφωνίαν διά της οποίας 
τροποποιείται η συμφωνία η κυρωθείσα διά του περί Χρηματοδο

τήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης 
(Κυρωτικού) Νόμου του 1985. 

Κύρωσις των 3. Αι συμφωνίαι διά του παρόντος Νόμου κυρούνται. 
συμφωνιών. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


