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Ο περί Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1988.εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 231 του 19,88 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΑΦΟΡΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΤΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΤΔ. 

ΕΠΕΙΔΗ δια των περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξου
σιών της Βουλής Νόμων του 1985 και 1986 απαιτείται όπως ωρισμέναι 
κατηγορίαι συμφωνιών αφορώσαι εις σύναψιν δανείων κυρούνται δια 
νόμου, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών δια και εκ μέρους της Κυβερνή; 
σεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλβεν εις συμφωνίαν μετά της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας 
δανειοδότησιν, τη έγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών, των πατατο
παραγωγών των Κοκκινοχωρίων που εκάλυψαν τα όρια πιστώσεων των 
μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά την αγοράν πατατο
σπόρου* λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων 
χρειωδών, και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικόν Συμβούλιον δι"* Αποφάσεων του ημερομηνίας 
18.11,1988 και 8.12.1988 εξουσιοδότησε τον Υπουργόν Οικονομικών να 
εγγυηθή την Συνεργατική ν Κεντρικήν Τράπεζαν, διά ya παραχώρηση 
απ* ευθείας ή μέσω των Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών της 
περιοχής, ως αντιπροσώπων αυτής, δάνεια προς τους πατατσπαραγωγούς 
των Κρκκινοχωρίων μέχρι £2,100,060 διά την cryopav πατατόσπόρου, 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών sat άλλων /χρειωδών. 

Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει tec ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος βα αναφέρηπΗ ως ο περί Εγγυήσεως της 

Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Ατδ. (Κυρωτικός) Νόμος του 1988. 
2. Εν τω παρόντι Νόμω — 

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΤΤΕΖΑ ΑΤΑ.» «σημαίνει την 
ΣυνεργατίχήνΚεντρικήν Τράπεζαν Ατδ. 

«συμφωνία» σημαίνει την υπό του Υπουργού. Οικονομικών γενο
μένην συμφωνίαν .μεταξύ αυτού ενεργούντος διά «gi εκ μέρους της 
Κχφζρνψτεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Χυνεργατικής 
δεντρικής Τραπέζης Ατδ., διά την υπό της τελευταίας δβνειοδότησιν, 
τη έγγυήσει ταυ Υπουργού Οικονομικών, των πατατοπαραγδίγών των 
Κοκκινσχωρίων που εκάλυψαν τα πιστωτικά άρια των μέσω των 
Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά την αγοράν πατατοσπόρσυ, 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων χρειωδών 
μέχρι ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων Kei εκατόν χιλιάδων λιρών. 

3. Η συμφωνία διά του παρόντος Νόμου κυρούται. 

Προοίμιον 
98 του Ϊ985 
63 του 1986. 

Χυναπτατάς 
τίτλες. 

Ερμηνεία. 

ΚΰξΧΒσυςττφ; 


