
E.E., Παρ. I, 3749 Ν. 208/89 
Αρ. 2463, 8.12.89 

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών 
Ελαιοκομικό)ν ΙΙροϊόντων (Κυρωτικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα πης Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 208 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν Τ Ω Ν (ΣΕΚΕΠ) 
ΕΠΕΙΔΗ με βάσι< τους jri:ρί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Προοίμιο. 

Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986 απαιτείται όπως ^TOUUJKS 
ορισμένες κατηγορίας συμφ<ηνιών που αφορούν τη σύναψη δανείων να 
κυρώνονται με νόμο και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 
31.832 και ημερομηνία 26 Μ α ί ο υ 1989 αποφάσισε: 

(α) Να δοθεί κυβερνητική εγγύηση στο ΣΕΚΕΠ, για να συνάψει 
δάνειο με επιδότηση του επιτοκίου από την κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε το επιτόκιο που θα καταβάλλει 
το ΣΕΚΕΠ \·α μην υπερβαίνει το 6%, 

(β) το πιο πάνω δάνειο να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή του 
ελαιόλαδου εσοδεία; 1988/89 και τη δημιουργία των αναγκαίων 
αποθηκευτικοί χώρων, 

(γ) να εξουσιοδοτήσει :ον Υπουργό Οικονομικών να παραχωρήσει 
την κυβερνητική εγ,ύηση που αναφέρεται στο (α) πιο πάνω, και 

ΕΠΕΙΔΗ το ΣΕΚΕΠ έχει συνάψει συμφωνία με τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Δτδ. για τη χορήγηση σ ' αυτό δανείου ύψους μέχρι 
δύο εκατομμύρια λίρες (£2,000,000) με κυβερνητική εγγύηση για την 
παραλαβή του ελαιόλαδου εσοδείας 1988/89 και τη δημιουργία των 
αναγκαίων αποθηκ» υτικών χώρων, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών εγγυήθηκε για και εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του πιο πάνω δανείου που η 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. παραχώρησε στο ΣΕΚΕΠ. 

Η Βουλή των Αν :ιπροσα')πων ψηφίζει ως ακολούθο)ς: 

1. Ο Νόμος αυ.ός θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρήμα Σι,νοππκός 
τοδοτήσεο>ς του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών *ιτ/.ος. 
Προϊύντο)ν (Κυροντικός) Νόμος του 1989. 

2. Στο Ν ό μ ο αΐ)ΓΟ Ερμηνι:ί(ΐ. 

«ΣΕΚΕΠ» σημαίνει το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκο

μ ικο ί Προϊόντων. 
«Συμφωνία» c ημαίνει >ην παραχώρηση εγγύησης από τον Υπουργό 

Οικονομικών για και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
αποπληρωμή όί/νείου ύψους μέχρι δύο εκατομμύρια λίρες (£2,000,000) 
που έχει συναφθεί μετάξι') της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. 
και του ΣΕΚΕΠ 

«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.» σημαίνει τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 

3. Η Συμφωνία με το Νόμο αυτό κυρώνεται. Κύρωση της 
Συμφωνίας. 

ΊυπώΟηκ'ΐ. σία Τυπογραφείο τη·; Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


