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Ο περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 74(1) του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κεντρικής Τραπέζης της* 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμους του 1963 έως 1991 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κεντρικής 
Τραπέζης της Κύπρου Νόμοι 1963 έως 1992. 

2. Η επιφύλαξη στο εδάφιο (2) του άρθρου 49 του βασικού νόμου 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι από την ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1993 το πιο πάνω ποσοστό 
του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν αυξάνεται σε σαράντα επί τοις 
εκατόν και από την 1η Μαρτίου 1993 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
1993 το πιο πάνω ποσοστό αυξάνεται σε σαράντα δύο και μισό επί 
τοις εκατόν.». 

3. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στο εδάφιο (2) αυτού με 

την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
«Νοείται ότι από την ημέρα έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1993 το 
πιο πάνω ποσοστό του τριάντα επί τοις εκατόν αυξάνεται σε 
σαράντα πέντε επί τοις εκατόν και από την 1η Μαρτίου 
1993 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 το πιο πάνω ποσοστό 
αυξάνεται σε σαράντα επτά και μισό επί τοις εκατόν.», 

(β) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στο εδάφιο (3) αυτού με 
την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι από την ημέρα έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1993 το 
πιο πάνω ποσοστό του είκοσι επί τοις εκατόν αυξάνεται σε 
τριάντα πέντε επί τοις εκατόν και από την 1η Μαρτίου του 
1993 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 το πιο πάνω ποσοστό 
αυξάνεται σε τριάντα επτά και μισό επί τοις εκατόν.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

48 του 1963 
10 του 1979 
35 του 1990 

233 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 49 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 50 
του βασικού 
νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


