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Ο περί Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Ατό., (Ειδικό Δάνειο) Νόμος του 1988 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 244 του !988 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ., Π Α ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας Λτδ (Ειδικό Δάνειο) Νόμος του 1988. 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφο

ρετική έννοια — 
«Ειδικό δάνειο» σημαίνει το δάνειο που χορηγείται από την 

Κυβέρνηση στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ., υπό τον όρο 
ότι, σε περίπτωση εκδόσεως διατάγματος εκκαθαρίσεως της Συνεργα

τικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ., κατά τα οριζόμενα στους περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 και 1987 ή σε οποιοδήποτε 
άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο, η απαίτηση της Κυβέρνησης που 
απορρέει από τη χορήγηση του ειδικού δανείου έπεται κατά τάξη των 
απαιτήσεων των καταθετών και άλλων, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων 
ή μη, δανειστών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ., προ

ηγείται όμως κατά τάξη των απαιτήσεων των μελών της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ., για αποπληρωμή του κεφαλαίου· ' 

«Τράπεζα» σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών. 

3.—(Ι) Επιτρέπεται η χορήγηση ειδικού δανείου στην Τράπεζα 
ύψους μέχρι 42.5 εκατομμυρίων λιρών, όπως ορίζεται στον περί Συμπλη

ρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 49) Νόμον του 1988. 

(2) Το δάνειο που χορηγήθηκε στην Τράπεζα, δυνάμει του Τροπο

ποιητικού (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1980 Νόμου του 
1981, ύψους 17.5 εκατομμυρίων λιρών, μετατρέπεται σε ειδικό δάνειο. 

(3) Τα προβλεπόμενα στα δυο προηγούμενα εδάφια ποσά συνενώ

νονται σε ένα ενιαίο ειδικό δάνειο ύψους μέχρι 60 εκατομμυρίων λιρών, 
που στο εξής θα αναφέρεται συνοπτικά ως «Δάνειο Α». 

(4) Η χρήση του «Δανείου Α» και οι όροι αποπληρωμής του, 
ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, διέπονται 
κατά πάντα από τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του παρόντα 
Νόμου. 

4.—(1) Το «Δάνειο Α» είναι έντοκο και ο οφειλόμενος ετήσιος τόκος 
ορίζεται σε ποσοστό ένα στα εκατόν (1%). 

(2) Ο Υπουργός έχει την ευχέρεια, ανάλογα με την εκάστοτε κρα

τούσα οικονομική κατάσταση τηςΤράπεζας, να αυξάνει ή μειώνει τον 
ετήσιο τόκο που ορίστηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω μέχρι ποσοστού 
πέντε στα εκατόν (5%): 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

22 του 1985 
68 του 1987. 

Χορήγηση 
ειδικού 
δανείου στην 
Τράπεζα 

224 του 1988. 

3 του 1981. 

Τόκος που 
βαρύνει το 
«Δάνειο Α». 
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Χρήση του 
«Δανείου Α». 

Χρόνος απο

πληρωμής του 
«Δανείου Α» 
και του 
«Δανείου Β». 

22 του 1985 
68 το» 1987. 

Νοείται ότι μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη από τον Υπουργό 
οποιασδήποτε απόφασης γι αύξηση ή μείωση του ετήσιου τόκου, που 
ορίστηκε σύμφωνα με τα πιο πάνωΓ θα κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σχετική έκθεση που θα περιέχει τους λόγους για τους 
οποίους λήφθηκε τέτοια απόφαση. 

(3) Ο σύμφωνα με το παρόν άρθρο οφειλόμενος τόκος καθίσταται 
πληρωτέος, και απαιτητός την πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνο». 

5.—(Ι) Μέρος του «Δανείου Α», ύψους μέχρις είκοσι εκατομμυρίων 
λιρών, κατατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για κάλυψη μέρους 
της ελλειμματικής ρευστότητας της Τράπεζας και στο εξής θα αναφέ

ρεται, συνοπτικά ως η «Κατάθεση». 
(2) Το υπόλοιπο μέρος του «Δανείου Α» χορηγείται από την Τράπεζα 

στην Κυβέρνηση ως δάνειο και καλείται στο εξής συνοπτικά ως το 
«Δάνειο Β». 

(3) Το «Δάνειο Β» είναι έντοκο. Ο οφειλόμενος από την Κυβέρνηση 
ετήσιος τόκος ορίζεται σε ποσοστό πέντε στα εκατόν (5%) κατ καθί

σταται πληρωτέος και απαιτητός την !η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 
(4) Ο Υπουργός έχει την ευχέρεια, ανάλογα με την εκάστοτε κρα

τούσα οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, να απαιτήσει από την 
Τράπεζα όπως, μέσα σε τακτή προθεσμία — 

(α) αποσύρει από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου μέρος της «Κατά

θεσης»· και 
(β) αναπληρώσει το ποσά της «Κατάθεσης» που αποσύρθηκε με 

χρηματικά διαθέσιμα της Τράπεζας. 
(5) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (4) 

γνωστοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
(6) Το ποσό που αποσύρθηκε από την «Κατάθεση» χορηγείται ως 

δάνειο στην Κυβέρνηση και προστίθεται στο «Δάνειο Β». 
6.—(Ι) Δεν ορίζεται χρόνος αποπληρωμής του «Δανείου Α», και του 

«Δανείου Β», η αποπληρωμή όμως ή η μερική εξόφληση τους ενεργείται 
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντα 
Νόμου. 

(2) Ο Υπουργός έχει την ευχέρεια να απαιτήσει την αποπληρωμή του 
«Δανείου Α», οποτεδήποτε διαπιστώσει ότι η Τράπεζα δεν έχει οποιοδή

ποτε κεφαλαιουχικό έλλειμμα που να δικαιολογεί την ύπαρξη του 
«Δανείου Α». Η υποχρέωση για αποπληρωμή του «Δανείου Α» συνεπά

γεται ταυτόχρονα και την υποχρέωση για αποπληρωμή του «Δανείου Β». 
(3) Ο Υπουργός έχει την ευχέρεια; ανάλογα με την εκάστοτε κρα

τούσα οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, να απαιτήσει μερική 
εξόφληση του «Δανείου Α», οποτεδήποτε διαπιστώσει πως το κεφαλαιου

χικό έλλειμμα της Τράπεζας μειώθηκε σε βαθμό που να επιτρέπει τη 
μερική εξόφληση του «Δανείου Α». Η κατά το παρόν εδάφιο μερική 
εξόφληση του «Δανείου Α>> τελεί σε άμεση συνάρτηση προς το ποσό 
κατά το οποίο μειώθηκε το κεφαλαιουχικό έλλειμμα της Τράπεζας. 

(4) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργού σύμφωνα με τα εδάφια (2) 
και (3) γνωστοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(5) Σε περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα εκκαθαρίσεως της Τρά

πεζας σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στους περί Συνεργατικών Εται

ρειών Νόμους του 1985 και 1987, ή σε οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε 
ισχύ νόμο, το «Δάνειο Α» και το «Δάνειο Β» καθίστανται άμεσα 
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ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Το «Δάνειο Β» και η «Κατάθεση» πε

ριέρχονται στον εκκαθαριστή και καταλέγονται στο προς ικανοποίηση 
των δανειστών διαθέσιμο ενεργητικό της Τράπεζας. 

7.—(1) Μέχρι την τελική αποπληρο)μή του «Δανείου Α» η λειτουργία 
και η διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας τελούν υπό κρατική 
εποπτεία και έλεγχο πού ασκούνται από τον Υπουργό. 

(2) Η Τράπεζα οφείλει vu παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε 
πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την Τράπεζα και τις δραστηριό

τητες της, που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την άσκηση της 
κρατικής εποπτείας συμφωνά με τον παρόντα Νόμο. 

(3) Ο Υπουργός μέσα στα πλαίσια της άσκησης της εποπτείας του 
στην Τράπεζα μπορεί να εκδίδει οδηγίες γενικής φύσεως που να 
διασφαλίζουν και κατοχυρώνουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία και 
διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας. 

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Υπουργού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου (3), αυτός έχει το δικαίωμα της διαφωνίας προς 
αποφάσεις της επιτροπείας της Τράπεζας σε ζητήματα που ανάγονται 
στην έγκριση του Ετήσιου ή Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της 
Τράπεζας. . 

8. Εκτός αν στο μεταξύ έχει αποπληρωθεί το «Δάνειο Α», η Τράπεζα 
έχει υποχρέωση, μέσα σε δέκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντα Νόμου, να ενεργήσει για την αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου στο ποσό των τριών εκατομμυρίων λιρών, με την έκδοση 
νέων μετοχών που θα πρέπει να πληρωθούν σε μετρητά. 

Κρατική 
εποπτεία και 
έλεγχος. 

Υποχρέωση 
της Τράπεζας 
για αύξηση 
του μετοχι

κού της κε

φαλαίου. 


