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Ν. 41/74

Ό περί Παροχής Εγγυήσ εων δι5 Έξαγωγ&ς Νόμος του 1974 εκδίδεται
δια δημοσ ιεύσ εως ε,ίς την έπίσ ήμον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω "Αρθρω 32 του Σ υντάγματος.
'Αριθμός 4.1 του 1974
Ο ΠΕΡΙ ΉΑΡΟΧΗΣ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ AV
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974

ΕΞΑΓΩΓΑΣ

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Παροχής Έ γ γ υ ή  Ζυνοπτ.κός
σεων δι° Έ ξ α γ ω γ ά ς Νόμος τοΟ 1974.
τίτλος.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκυπτ*} ΈρμηνΕία.
διάφορος ίτννοια—
«έγγΰησίς;» περιλαμβάνει πασαν σύμ&ασιν περί 6τπο'φ]μιώσεως,
ιτλήρους ^ φ ρ ί κ η ς , &t οΙουδήποτε είδους ζη.μίαν,
«Συμβούλιον;» σημαίνει τό ύπο του άρθρου 4 καθιδρυόμενον
Σ υμδουλευτικσν Συ.μδούλιον Εγγυήσεων Ε ξ α γ ω γ ώ ν .
«"Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν 'Εμπορίου και Βιομηχα .
ν&χς.
3.τ·(1) Προς τον σκοπσν ^ενθαρρύνσεως, δίΕυκάλιάνσεως ΊΚΟΪ ;ανα- 'Εγγυήσεις
τττύξεως -του εμπορίου μτ^Γ έτερων χωρών, δ Υπ:ουργος, κατόπιν εξαγωγής{δβ3^υλΈύσε.ως μ£τα του Χωμβουλίου, δύναται, τη συγκοττο^σειτου
Υπουργού Ο ικονομικών, νά περοδαίνη ^εις διευθετηθείς δια την τταροχήν £.ις τιρόσωπα η τιρός όφελος τιροσώπων ατινα διεξάγουν ήν
Κύπρο -επιχ^ιρήοΕίς, τοιούτων "εγγυήσεων ώς αναφέρεται-έν τ ώ έδαφΐω (2) τ ο υ τταρόντος αρΒρου.
(2) Αι εγγυήσεις δι' ας διευθετήσεις δύνανται νά γίνωνται 'δυνά
μει του παρόντος ;αρ/θρου είναι εγγυήσεις εν σχέσει τερός τήν έξα
γ.ωγήν, κατασκευήν, έπεξεργασίαν και διανομήν τοιούτων εμπορευ
μάτων ή τήν παροχήν τοιούτων υπηρεσιών,, ώς δ Υπουργός, κατόπιν
διαβουλεύσεως μετά του Συμβουλίου καΐ τη συγκαταθέσει του
Υπουργού Οικονομικών, ήθελεν άπό καιρού εις· καιρόν καθορίσει.
(3) 'Εν τω παρόντι άρθρω «έμπόριον μεθ' έτερων χωρών» ;περι·^
λαμβάνει πασαν συναλλαγήν συνεπαγομένην άντιπαροχήν εις χρήμα,
ή δυναμένην νά άποτιμηθή ε'ις χρήμα παρεχομένην. όπό προσώπου
διεξάγοντος επιχειρήσεις ή άλλας δραστηριότητας έκτος της Κύπρου
εις πρόσωπον διεξάγον επιχειρήσεις έν Κύπρω.
4.—(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτικόν Συμβούλιον 'Εγγυήσεων Καθίδρυσις
'Εξαγωγών, άποτελούμενον έξ ενός Προέδρου καί ούχ.1 όλιγωτέρων Συμβουλευ
τών πέντε ή πλειόνω\> τών εννέα μελών, διοριζομένων ύπό του Υπουρ Ύικο" Συμ"
γου εκ δημοσίων υπαλλήλων ή έτερων προσώπων πεπειραμένων περί "Εγγυήσεων
τάς τραπεζικάς εργασίας,, τό έμπόριον ή έτερους συναφείς τομείς, Εξαγωγών.
ώς θα έκρινε δ Υπουργός, δπω,ς συμβουλεύη τόν Υπουργόν έν τη
ενασκήσει τών διό: του παρόντος Νόμου χορηγουμένων εις αυτόν
εξουσιών.
(2) Τό Συμβούλιον καθορίζει δια εσωτερικών κανονισμών* εγκρι
νομένων ύπό του Υπουργού, τα της διαδικασίας αύτου.
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Πρόσθετος
εξουσία
εις τόν
Ύπουργόν
διά παροχήν
εγγυήσεων
εις ώρισμέ
νας περι
πτώσεις.

5. Ό σ ά κ ι ς ό Υπουργός ήθελε κρίνει σ κόπιμαν προς το δημόσ ιον
συμφέρον δύναται, τη σ υγκαταθεσ ει του Υπουργού Οικονομικών, να
προβαίνη εις διευθετήσ εις δια την παροχήν εγγυήσ εων δια τους έν
τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 αναφερομένους, σ κοπούς είς πρόσ ωπα
ή προς όφελος προσ ώπων άτινα διεξάγουν έν Κύπρω επιχειρήσ εις.

Καθορισμός
δρων δια .
τήν παροχήν
εγγυήσεων.

6.—(Τ) Ό 'Υπουργός δύναται, τη σ υγκαταθεσ ει του Υπουργού
Οικονομικών, δπως εκάσ τοτε καθορίζη τους δρσ υς και προϋποθέσεις
δια τήν παροχήν εγγυήσεων δυνάμει του παρόντος: Νόμου κοά. τήν
προς τούτο άκολουθητέαν διαδικασίαν.
(2) Οιαδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου έγγύησις δύναται ν ά
παρέχητοα υπό τοιούτους δρους και προϋποθέσεις άναφσρικώςπρός
τήν άντιπαροχήν δια τήν παροχήν ταύτης και άλλως ως δυνατόν νά
καθορίζηται συμφώνως προς τάς γενσμένας διευθετήσεις διά: τήν
παροχήν της εγγυήσεως.

Άπόκτησις
χρεωγράφων
έι/ σ χέσ ει
πρό.ς τήν
παροχήν
εγγυήσεως.

71—(1) Ό Υπουργός δύναται,, τη συγκαταθεσει του Υπουργού
Οικονομικών, νά αποκτά οιαδήποτε χρεώγραφα. έν σχέσει. προς τ ά
όποια έχει δώσει οιανδήποτε έγγύησιν έν τη ενασκήσει των διά του
παρόντος Νόμου χορηγουμένων αύτοΟ εξουσιών», ή αττνα Ιχαυν δη
μιουργηθή δυνάμει, διευθετήσεων γενομένων δυνάμει του παρόντος
Νόμου, και δύναται, τη συγκαταθεσει του Υπουργού Οικονομικών—
(α) νά κατέχη οιαδήποτε: χρεόγραφα κτηθέντα ίίπ* αϋτσυ δυ
νάμει του παρόντος άρθρου διά τσιαύτην περίαδαν σιαν ήθελε
κρίνει άναγκαίαν και είσπράττη οιαδήποτε πασά καθτστό:
μενα πληρωτέα: έν σχέσει προς ταύτα, είτε όπά μσρφήν κε
φαλαίου είτε υπό μορφήν τόκου,, καά.
φ) νά διαθέτη οιαδήποτε τοισευτα χρεώγραφα κατά: τοιούτον
χρόνον και τρόπον ώς ήθελε κρίνει κατάλληλον.
(2) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος χρεώγραφα περιλαμβάνει γραμ
μάτια, ομόλογα, μετοχάς, συναλλαγματικάς^ τίτλους Ιδιοκτησίας.

Γενικά
έξοδα και
έσοδα κλπ.

8. "Απαντα, τά έξοδα τά απαιτούμενα διά τήν έφαρμσγήν του
παρόντος Νόμου ώς και παν ποσόν άπαιτούμενον διά τήν πληρωμήν
εγγυήσεων παρεχομένων δυνάμει τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νό
μου βαρύνουν το Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας και άπαντα τά
εισπραττόμενα ποσά έν σχέσει προς οιανδήποτε: έγγύησιν παρεχο
μένη ν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου καταβάλλονται
είς το Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας. .

"Εναρξις
ισχύος.

9. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν δρισθη
σομέν.ην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δη
μοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας.
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