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Ο περί Κεντρικής ΤραηέΖης τής Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 
1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τφ αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 10 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:< 
Ί. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κεντρικής Τραπέ- Συνοπτικός 

ζης της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 κσΐ θά άναγινώ-
 τ1τλο

^ 
σκηται όμοΟ μετά του περί Κεντρικής Τραπέζης τής Κύπρου Νόμου 
του 1963 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και 48τοθΐ963, 
δ δασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά αναφέρονται όμοΟ ώς ol 
περί Κεντρικής Τραπέζης τής Κύπρου Νόμοι του 1963 κοΗ 1979. 

2. Ή παράγραφος (β) τοΟ εδαφίου (2) του άρθρου 13 του 6α- Τροπσηοίηόις 
σικου νόμου τροποποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής των λέξεων «̂.««ρβγρά* 
«του Υπουργικού Συμβουλίου» (τετάρτη γραμμή) και τής άντι- JJSL^TS 
καταστάσεως των διά των λέξεων «του Υπουργού». too5̂ epou 

■ U t o O 
ββσικοΟ 
νόμου. 

3. Τό εδάφιον (3) τοΟ άρθρου 15 του βασικού νόμου διαγράφεται Άνηχοηά· 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: <πβσ*ς<κ>0 

« ( 3 ) ( α ) Ό Διοικητής έ ν τ § ενασκήσε ι ο ίασδήπρτε τ ω ν ά ρ μ ο - τοΰΛρβροο 
διοτήτων αύτου δυνάμει τοϋ εδαφίου . (2) ενεργεί συμφώνως ΐ5»οθ 
προς γνωμοδότησιν Επιτροπής επί τούτω συνιστώμενης (έν τοις βοβ«οθ 
εφεξής έν τω παρόντι έδαφίω αναφερομένης ώς «ή Επιτροπή») ^ν

00
· 

καΐ συγκειμένης έκ τοΟ Ιδίου ώς Προέδρου, του, Ύποδιοικητου, 
του Υπουργικού Έπιττρόπου καλ δ ^ έτερων προσώπων έπί 
τούτω διοριζομένων υπό τοϋ Συμβουλίου διά θητείαν δύο ετών, 
έκτος έάν παυθωσι προηγουμένως όπό του Διοικητού. 

(β) ΕΙς περίπτωσιν καθ* ήν όίσνδήπστε μέλος τής Επιτροπής 
αδυνατεί νά ποψββτβ εις συνεδρίαν τής Εκτροπής /s&* r όΐον̂  
δήποτε λόγον, ή 'Επιτροπή ,δύνοττα^ τή οτυστάσει του Διοικητού, 
νά Opiorjjέτερον ;;*|6$^^ /A^/.e^^K-j?*^^-:;*^ Τήν 
σ^ορίάν: 'r: ■;*"*/■ 7"'

:: ·*·''"' ''*"'"' '
 ?

·
? Λ ; ί

' 
(γ) !Η Επιτροπή δύναται, τ^ό^ιοτφσει ταυ ΔιουΛητοΟ, νά 

έκχωρή οίανδήποτε τών &φββί1*τ$£^'%
?
^ι^οί»^ήθελεν 

6 # σ ε ΐ ^ ε Ι ς # ί ρ ^ ^ των 
τριών προσώπων. 
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ΤροποτιοΙηοιο· 
τοϋ εδαφίου 
(1)τοΟ 
άρθρου 28 
τοϋ βοοσυκοϋ 
νόμου.. 

Προσθήκη εις 
τό άρθρον 3» 
τοϋ βασιχοο 
νόμου. 

ΤροποποΙησκ: 
τοΰ εδαφίου 
( 1 ) τ ο ϋ 
άρθρου 41 
τοϋβοοσικοϋ 
νόμου. 

Άντικοπά-

σταοιςτης 
παραγράφου 
(δ) τοϋ 
εδαφίου (1) 
τοϋ Αρθρου 
42 του 
βοβικοΰ 
νόμου. 

ΤροπσποΙησις 
τοϋ εδαφίου 
( 3 ) τ ο 0 
άρθρου 44 / 
τοϋ βαοικοΰ 
νόμου. 

ΤρσπσποΙηοις. 
τοϋ άρθρου 49 
του βασιχοϋ 
νόμου. 

(δ) Ή Επιτροπή δύναται, τη συστάσει του Διοικητού, να 
έκδίδη κανονισμούς ρυθμίζοντας τάς συνεδρίας και την διαδι
κασίαν των συνεδριών αυτής ώς καί οιασδήποτε ύπεπιτροπής 
είς τήν οποίαν ήθελον έκχωρηθή έξουσίαι αυτής δυνάμει τής 
παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου.». 

4. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά τής προσθήκης είς τό τέλος αύτοΰ τής ακολούθου επι
φυλάξεως: 

«Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ' ήν οιονδήποτε των έν κυκλο
φορία νομισμάτων περιέχει χρυσόν ή άργυρον, ή αξία τής είς 
χρυσόν ή άργυρον περιεκτικότητος αύτου, δύναται νά άφαι
ρήται έκ τής αντιστοίχου ονομαστικής αύτοΟ άξιας.». 

5. Τό άρθρον 38 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εις τό 
τέλος αυτού προσθήκης τοΟ ακολούθου ώς εδαφίου (2), του υφιστα
μένου μέρους αύτου άριθμουιμένου ώς εδαφίου (1) : 

«(2) Είς περίπτωσιν καθ* ήν τά δυνάμει τής παραγράφου (γ) 
τοΟ εδαφίου (1) καθορισθέντα δρια είναι ύπό μορφή ν διατηρή
σεως σχέσεως τίνος ρευστού ενεργητικού και στοιχείων παθη
τικού, ή Τράπεζα θά καθορίζη τά εκάστοτε ύπό τήν έννοιαν 
ρευστού ενεργητικού εμπίπτοντα στοιχεία καί τά στοιχεία παθη
τικού έναντι των όποιων ή ρηθείσα σχέσις θά διατηρήται.». 

6. Τό εδάφιον (1) τού άρθρου 41 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έξ αύτου διαγραφής τής λέξεως «ένενήκοντα» (ογδόη 
γραμμή) καί τής αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «εκατόν 
όγδοήκοντα». 

7. Ή παράγραφος (δ) τοΰ εδαφίου (1) τού άρθρου 42 τοΰ βασι
κού νόμου διαγράφεται καί αντικαθίσταται διά τής ακολούθου 
παραγράφου: 

«(δ) πρώτης τάξεως χρεώγραφα τακτής λήξεως φέροντα ώρι
σμένον έπίτόκιον εκδοθέντα ύπό εγχωρίων νομικών προσώπων 
δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου καί προσφερθέντα προς πώλησιν 
εις τό κοινόν: 

Νοείται οτι τό σύνολον των ούτω καλυπτομένων χορηγήσεων 
καί δανείων δέν θά ύπερβαίνη, καθ* οιονδήποτε χρόνον, τά πέντε 
έπί τοις εκατόν τοΰ συνόλου των υποχρεώσεων της Τραπέζης, 
περιλαμβανομένων των έν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων καί 
νομισμάτων άλλ* ουχί τών κυβερνητικών καί έτερων λογαρια
σμών τοΰ Δημοσίου.». 

8. Τό εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 44 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «δάνεια» (δευτέρα 
γραμμή) τών λέξεων «έπϊ ασφάλεια». 

9. Τό εδάφιον 49 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά τής έκ τοΰ εδαφίου (2) διαγραφής της λέξεως «δέκα» 

(δευτέρα γραμμή) καί της αντικαταστάσεως της διά τών 
λέξεων «είκοσι πέντε»* καί 

(β) διά της έκ τοΰ εδαφίου (3) διαγραφής της λέξεως «τριών» 
(δευτέρα γραμμή) καί της αντικαταστάσεως της διά τής 
λέξεως «Ιξ». 
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10. Τό άρθρον 50 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Δια της διαγραφής του πλαγιοτίτλου αύτου και της αντι

καταστάσεως του δια του ακολούθου πλαγιοτίτλου: 
«.Γραμμάτια τοΰ Δημοσίου καΐ £τερα Κρατικά Χρεώ

γραφα.»' 
(β) δια της έκ τοΰ εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τής λέξεως 

«δέκα» (τετάρτη γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως της 
δια τής λέξεως «τριάκοντα»' και 

(γ) διά τής έκ τής επιφυλάξεως του εδαφίου (3) αύτου δια
γραφής των λέξεων «του εξ» (πέμπτη γραμμή) καΐ τής 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «των είκοσι». 

11. Τό άρθρον 60 του δασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου άρθρου: 
«•Απαλλαγή 60. Ή Τράπεζα άπαλλάττεται τής καταδολής οίασδή
ΤραΛέζηςέκ_ ποτέ φύσεως κυβερνητικών ή δημοτικών φόρων, δικαιω
της καταβολής α τ ω ν « τ ε ^ β ν περιλαμβανομένων καΐ τελών χαρτοσή
καΐ δημοτικών. μ°υ» πληρωτέων δυνάμει οιωνδήποτε εκάστοτε εν ισχυι 
φόρων, διχάζωΝόμων ή Κανονισμών.». 
μάτων, κλτι. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 50 
του ScuiKoG 
η'νμου. 

Άντικοπά
στοχης τοΰ 
άρθρου 60 
τοϋ δασκκου 
νόμου., 

Έπιπώθη έν τψ Τυπογραφείφ τής Κυριακής Δή| ΐθ ιφατ^ς^ Λευκωσία 


