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Ο περί Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 79 του 1990 '-

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ. 

ΕΠΕΙΔΗ με βάση τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών 
Εξουσιών της Βουλής Νόμων του 1985 και 1986 απαιτείται όπως 
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στη σύναψη δανείων 
κυρούνται με νόμο, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών διά και εκ μέρους της Κυβερ
νήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλθε σε συμφωνία με τη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. για την υπό της Τράπεζας 
δανειοδότηση, με την εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών, των πατατο
παραγωγών των Κοκκινοχωριών που κάλυψαν τα όρια ^«στώσβώςηους 
μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων για την αγορά πατατό
σπορου, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων 
χρειωδών, και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του ημερομηνίας 
11 Ιανουαρίου 1990 εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να 
εγγυηθεί τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για να παραχωρήσει απ' 
ευθείας ή μέσω των Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών της περιοχής, 
ως αντιπροσώπων της, δάνεια προς τους πατατοπαραγωγούς των Κοκκι
νοχωριών μέχρι £1,760,000 για την αγορά πατατόσπορου, λιπασμάτων, 
φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων χρειωδών. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Συνερ
γατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. (Κυρωτικός) Νόμος του 1990. 

2. Στον παρόντα Νόμο — 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ.» σημαίνει τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 
«συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών 

γενόμενη συμφωνία μεταξύ αυτού ενεργούντος διά και εκ μέρους 
της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συνερ
γατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. για την από την τελευταία 
δανειοδότηση, με εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών, των 
πατατοπαραγωγών των Κοκκινοχωριών που κάλυψαν τα πιστωτικά 
όρια τους μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων για την 
αγορά πατατόσπορου, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών 
και άλλων χρειωδών μέχρι ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου και 
επτακοσίων εξήντα χιλιάδων λιρών. 

Προοίμιο. 
98 του 1985 
63 του 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

3. Η Συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται. Κύρωση της 
Συμφωνίας. 


