
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 150(Ι)/2019 
Αρ. 4735,  5.12.2019                               

Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων στο 
Γενικό Λογιστή Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 150(Ι) του 2019 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και 

Εξουσιών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων στο Γενικό Λογιστή Νόμος του 2019. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου- 

 
Κεφ. 208. 

18 του 1962 
51 του 1966 
60 του 1972 

101 του 1973 
51 του 1982 

151(Ι) του 2015 
     83(Ι) του 2017. 

«Ταμείο» σημαίνει το καθιδρυθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Δημοσίων 
Δανείων Νόμου ταμείο, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου 
διαλύεται αυτοδικαίως. 

  (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι δεν απαντούν στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Δημοσίων Δανείων Νόμο. 

  
Διάλυση του 
Ταμείου. 

3. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως και το αποθεματικό του Ταμείου, 
περιέρχονται στη Δημοκρατία με τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου διάλυσή του. 

  
Μεταβίβαση των 
εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων του 
Συμβουλίου των 
Δανειστικών 
Επιτρόπων. 

4. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων που ασκούνται 
δυνάμει των σχετικών διατάξεων του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου, από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταβιβάζονται στο Γενικό Λογιστή και ασκούνται από αυτόν 
αναφορικά με τη διαχείριση δανείων που είχαν παραχωρηθεί από το Ταμείο πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  
Παύση λειτουργίας 
του Συμβουλίου 
των Δανειστικών 
Επιτρόπων. 

5. Το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου παύει να λειτουργεί και να υφίσταται. 

  
Μεταβατικές 
διατάξεις. 

6.-(1) Ο παρών Νόμος ουδόλως επηρεάζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προσώπων στα οποία 

είχε παραχωρηθεί δάνειο από το Ταμείο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

  
  (2) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί, αντίστοιχα, 

με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου,  συνεχίζεται ή ασκείται βάσει των μεταβιβαζόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 5. 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τη 2
α Ιανουαρίου 2020.    

  
Κατάργηση 
Νόμου. 
   Κεφ. 208. 

18 του 1962 
51 του 1966 
60 του 1972 

101 του 1973 
51 του 1982 

151(Ι) του 2015 
     83(Ι) του 2017.  
 

8. Ο περί Δημοσίων Δανείων Νόμος, διά του παρόντος Νόμου καταργείται. 
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