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Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης της Εταιρείας Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 228 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΕΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΙ ΛΤΔ» 
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιο

νομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986 απαιτείται να 
κυρώνονται με Νόμο ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη 
σύναψη δανείου, και 

ΕΠΕΙΔΗ η εταιρεία «Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ» υπέγραψε 
συμφωνία με την Barclays Bank PLC και τη Mitsubishi Bank Ltd την 25η 
Οκτωβρίου 1990 για τη χορήγηση δανείου ύψους 5,250,000 ευρωστερλινών 
ή το αντίστοιχο του ποσού αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα 
αποδεκτό από τις πιο πάνω τράπεζες το οποίο είναι ελεύθερα μετα
τρέψιμο σε ευρωστερλίνες και με το οποίο συναλλάσσονται οι τράπεζες 
στη διατραπεζική αγορά του εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
της δεύτερης προκαταβολής της αξίας τεσσάρων επιπρόσθετων αερο
σκαφών τύπου Α320 αρ. 5,6, 7 και 8, και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του ημερομηνίας 
23 Νοεμβρίου 1990 ενέκρινε την παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης 
για το πιο πάνω δάνειο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών εκ 
μέρους της Κυβέρνησης να υπογράψει τη σχετική συμφωνία εγγύησης. 

Για τούτο η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματο

δότησης της Εταιρείας Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1990. 

2. Στον παρόντα Νόμο: 
«Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ» σημαίνει την εταιρεία Κυπριακοί 

Αερογραμμαί Λτδ' 
«συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών για και εκ 

μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας εγγύηση για τη συμφωνία 
δανείου ύψους πέντε εκατομμυρίων και διακόσιων πενήντα χιλιάδων 
ευρωστερλινών που υπογράφτηκε μεταξύ της εταιρείας Κυπριακοί 
Αερογραμμαί Λτδ και των τραπεζών Barclays Bank PLC και 
Mitsubishi Bank Ltd. 

3. Η Συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται. 

Προοίμιο. 
98 του 1985 
63 του 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
συμφωνίας. 


