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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2585 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΕΙΔΗ με βάση τους περί Ασκήσεως Ορισμένων Δημοσιονομικών 

Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986 απαιτείται όπως 
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη δανείων 
κυρούνται με νόμο, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προήλθε σε συμφωνία 
με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ για τη σύναψη δανείου από 
την Τράπεζα αυτή, με εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών για την 
κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για διαφημίσεις στα μέσα μαζικής, 
επικοινωνίας του εξωτερικού και για διάφορες εκδηλώσεις δημόσιων 
σχέσεων επίσης στο εξωτερικό, επιχορηγήσεις ναυλωμένων πτήσεων 
των Κυπριακών Αερογραμμών καθώς επίσης και τυχόν κόστων για 
ασφάλιστρα και επιναύλους και ότι άλλο χρειαστεί για τη διασφάλιση 
και ενθάρρυνση του τουριστικού ρεύματος και την απάμβλυνση των 
επιπτώσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο 
με το ποσό των τριών εκατομμυρίων και πεντακόσιων χιλιάδων λιρών 
(£3,500,000), και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του της 21ης 
Φεβρουαρίου 1991 αποφάσισε να εγκρίνει: 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 14 των περί Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 1985, τη σύναψη από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού δανείου ύψους τριών εκατομ-

Προοίμιο. 
98 του 1985 
63 του 1986. 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
Συμφωνίας. 

μυρίων και πεντακόσιων χιλιάδων λιρών (£3,500,000) από τη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ αποπληρωτέου σε πέντε 
χρόνια με ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και με επιτόκιο 9% 
το οποίο θα μπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της Τράπεζας, 
σε περίπτωση τροποποίησης του περί Τόκου Νόμου, για την 
κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για διαφημίσεις στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας του εξωτερικού και για διάφορες εκδη
λώσεις δημόσιων σχέσεων επίσης στο εξωτερικό, επιχορηγήσεις 
ναυλωμένων πτήσεων των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς 
επίσης και τυχόν κόστων για ασφάλιστρα και επιναύλους και 
ότι άλλο χρειαστεί για τη διασφάλιση και ενθάρρυνση του 
τουριστικού ρεύματος και την απάμβλυνση των επιπτώσεων που 
δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο με το 
ποσό των τριών εκατομμυρίων και πεντακόσιων χιλιάδων λιρών 
(£3,500,000), 

(β) την παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης για το δάνειο. 
ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών εγγυήθηκε διά και εκ μέρους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του δανείου ύψους τριών 
εκατομμυρίων και πεντακόσιων χιλιάδων λιρών (£3,500,000) που 
συνάφθηκε μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, 

Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματο

δοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1991. 

2. Στο Νόμο αυτό— 
«Συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και 

εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύηση της αποπληρωμής 
του δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων και πεντακόσιων χιλιάδων 
λιρών (£3,500,000) που συνάφθηκε μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Λτδ. 

«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ» σημαίνει τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 

3. Η Συμφωνία με το Νόμο αυτό κυρούται. 


