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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3453 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2000, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 32(111) του 2000 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τους περί Ασκήσεως Ορισμένων Δημοσιονομικών Εξου Ποοοίμιο. 
σιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986, απαιτείται όπως ορισμένες κατή ^ίου 1986 
γορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη δανείων κυρούνται με Νόμο· και 

ΕΠΕΙΔΗ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αποφάσισε να εκδώσει 
ομολογιακό δάνειο ύψους £10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων λιρών) με Κυβερ
νητική Εγγύηση το προϊόν του οποίου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδό
τηση του αναπτυξιακού του προγράμματος και για την εξόφληση υφιστά
μενου δανείου με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα· και 

ΕΠΕΙΔΗ, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 52.554 και 
ημερ. 26 Οκτωβρίου 2000, ενέκρινε την παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης 
για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των ομολόγων που 
πρόκειται να εκδώσει ο Οργανισμός Αθλητισμού· και 

ΕΠΕΙΔΗ, ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε να εγγυηθεί εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του κεφαλαίου και την πληρωμή 
των τόκων των ομολόγων συνολικού ποσού £10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων 
λιρών), που θα εκδώσει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. 

Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως 
ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδό Συνοπτικός 
τησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2000. Ιιτλ°ζ· 
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Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο: 
«Συμφωνία» σημαίνει την από μέρους της Κυβερνήσεως της Δημοκρα

τίας παροχή εγγύησης για αποπληρωμή του κεφαλαίου και την πληρωμή 
των τόκων των ομολόγων που πρόκειται να εκδώσει ο Κυπριακός Οργανι

σμός Αθλητισμού κατά το 2000 συνολικού ποσού £10.000.000 (δέκα 
εκατομμυρίων λιρών). 

κύρωση της 3. Η Συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται. 
συμφωνίας. 
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