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Ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμος του 1989 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 103 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΌΜΟΥ 

(ΚΕΦ. 198) 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός, θα αναφέρεται ως ο περί Γραμματίων του 
Κυπριακού Δημοσίου Νόμος του 1989. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο— 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
«Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κρίνει αυτό 
σκόπιμο, να εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να συνάπτει εκ μέρους και για 
λογαριασμό της Δημοκρατίας δάνεια με έκδοση στη Δημοκρατία 
Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου για ποσά τα οποία στο σύνολο 
τους να μην υπερβαίνουν το ύψος του ποσού που καθορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

(2) Η Τράπεζα, με εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί 
να δανείζεται με περαιτέρω έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου για την 
αποπληρωμή Γραμματίων του Δημοσίου που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του εδαφίου (Ι). 

(3) Τα Γραμμάτια του Δημοσίου που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του εδαφίου (1), εκφράζονται στο νόμισμα της Δημοκρατίας 
και απαγορεύεται να κατέχονται εκτός της Δημοκρατίας. 

4.—(Ι) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κρίνει αυτό 
σκόπιμο, να εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να συνάπτει εκ μέρους και για 
λογαριασμό της Δημοκρατίας δάνεια απευθείας ή μέσω εξουσιοδο

τημένων αντιπροσώπων της στο εξωτερικό με έκδοση Γραμματίων του 
Κυπριακού Δημοσίου, σε ξένο ή ξένα νομίσματα για ποσά τα οποία να 
μην υπερβαίνουν στο σύνολο τους το ύψος του ποσού που καθορίζεται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

(2) Η Τράπεζα, με εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί 
να δανείζεται με περαιτέρω έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου για την 
αποπληρωμή Γραμματίων του Δημοσίου που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του εδαφίου (1). 

(3) Η Τράπεζα, με εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της 
Δημοκρατίας οι οποίες να διασφαλίζουν την έκδοση, διάθεση και 
αποπληρωμή των Γραμματίων του Δημοσίου. 

(4) Η Τράπεζα καταρτίζει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπρο

σώπων, μέσω του Υπουργού Οικονομικών, εξάμηνη έκθεση σε σχέση με 
τα δάνεια που συνάπτει με έκδοση γραμματίων του δημοσίου στο 
εξωτερικό. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Δανεισμός 
με έκδοση 
Γραμματίων 
του Δημοσίου 
στη Δημο
κρατία. 

Δανεισμός 
με έκδοση 
Γραμματίων 
του Δημοσίου 
στο εξωτερικό. 
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Ονομαστική 
αξία και 
λήξη των 
Γραμματίων 
του Δημοσίου 

Προϊόν των 
Γραμματίων 
του Δημοσίου. 
Αποπληρωμή 
Γραμματίων 
του Δημοσίου, 
τόκοι και 
άλλα έξοδα. 

Ακύρωση 
αποπλη
ρωθέντο>ν 
Γραμματίων. 
Κανονισμοί. 

Κατάργηση 
του περί 
Γραμματίων 
του Κυπριακού 
Δημοσίου 
Νόμου 
(Κεφ. 198) και 
επιφυλάξεις. 

5. Κάθε Γραμμάτιο του Δημοσίου που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Νόμου αυτού έχει ονομαστική αξία 1,000 νομισματικών 
μονάδων ή πολλαπλάσια των 1,000 νομισματικών μονάδων και είναι 
αποπληρωτέο στο άρτιο σε χρόνο που καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο πριν από την έκδοση του. Ο χρόνος αποπληρωμής των 
Γραμματίων του Δημοσίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την 
ημερομηνία έκδοσης τους. 

6. Το προϊόν από την έκδοση Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου 
κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

7. Τα ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των Γραμματίων 
του Κυπριακού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου του τόκου, οι προμή

θειες και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή ποσά που σχετίζονται με την 
έκδοση των Γραμματίων αυτών επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας. 

8. Τα Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου τα οποία αποπληρώνονται, 
παραδίδονται στην Τράπεζα ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 
της για ακύρωση. 

9.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς 
για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού αλλά και 
yia τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο είναι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτές, αναγκαίο να ρυθμίζεται ή μπορεί να ρυθμιστεί. 

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 
Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση των πιο πάνω Κανονισμών 
η Βουλή δεν προβεί με σχετική απόφαση της σε ολική ή μερική 
τροποποίηση ή ακύρωση τους, οι Κανονισμοί αυτοί θα δημοσιεύονται 
αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας και εφόσο δε θα υπάρχει οποιαδήποτε 
αντίθετη πρόνοια σ ' αυτούς τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της 
δημοσίευσης τους. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής τροποποίησης τους από τη Βουλή, οι 
Κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 
όπως έχουν τροποποιηθεί και εφόσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίθετη 
πρόνοια σ ' αυτούς τίθενται σε ισχύ, από την ημέρα της δημοσίευσης 
τους. 

10.—(1) Ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμος καταρ

γείται και αντικαθίσταται από τον παρόντα Νόμο. 
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να 

ερμηνευθούν ότι επηρεάζουν— 
(α) Την προηγούμενη ισχύ και λειτουργία των διατάξεων του 

καταργούμενου νόμου

(β) οποιοδήποτε Γραμμάτιο που εκδόθηκε ή οποιαδήποτε πράξη 
που έγινε ή οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, υποχρέωση ή 
ευθύνη που δημιουργήθηκε ή αποκτήθηκε δυνάμει των διατάξεων 
του καταργούμενου νόμου, 

και οποιαδήποτε τέτοια Γραμμάτια, προνόμια, υποχρεώσεις ή ευθύνες τα 
οποία στην έκταση που ισχύουν ή υπάρχουν κατά την ημερομηνία της 
κατάργησης θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχύ και κύρος ως να είχαν 
εκδοθεί, δημιουργηθεί ή αποκτηθεί δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων 
του Νόμου αυτού. 


