
 

Ο περί ∆ανείου (Ανάπτυξις) Νόµος του 1968 εκδίδεται δια δηµοσιεύσεως εις 
την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 

52 του Συντάγµατος 
------------------------------------------------------------ 

 
Αριθµός 92 του 1968 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΥΠΌ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΛΙΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ∆ΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί ∆ανείου (Ανάπτυξις) Νόµος του 
1968. 

 

Ερµηνεία. 2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος 
έννοια – 
"Κανονισµοί" σηµαίνει Κανονισµούς εκδιδοµένους επί τη βάσει του 
παρόντος Νόµου· 
"οικονοµικόν έτος" σηµαίνει το οικονοµικόν έτος ως τούτο ορίζεται υπό του 
περί Οικονοµικού Έτους (Ηµέρα Ενάρξεως) Νόµου του 1960 – 
"σκοποί αναπτύξεως" σηµαίνει τους σκοπούς αναπτύξεως τους 
προβλεποµένους υπό του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως δι' έκαστον 
οικονοµικόν έτος· 
"Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργόν Οικονοµικών· 
"χρεώγραφα" περιλαµβάνει γραµµάτια, οµολογίας και τοιούτου άλλου 
είδους χρεώγραφα ως ήθελον καθορισθή. 

 

 

 

 

21 του 1960. 

 3.—(1) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως τη εγκρίσει του Υπουργικού 
Συµβουλίου συνάπτη δάνεια, από καιρού εις καιρόν, το ολικόν ύψος των 
οποίων δεν θα υπερβαίνη τα τρία εκατοµµύρια λίρας εις έκαστον 
οικονοµικόν έτος. 
(2) Έκαστον δάνειον θα συνάπτεται υπό τοιούτους όρους ως ο Υπουργός 
ήθελεν ορίσει, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των 
Κανονισµών. 
(3) Το προϊόν του τοιούτου δανείου θα διατίθεται δια σκοπούς 
αναπτύξεως και θα κατατίθεται εις το Ταµείον Αναπτύξεως της 
∆ηµοκρατίας. 

Εξουσία εις 
τον Υπουργόν 
προς 
δανεισµόν δια 
σκοπούς 
αναπτύξεως. 

 4. Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη χρεώγραφα εν σχέσει προς 
οιονδήποτε δάνειον συναπτόµενον επί τη βάσει του παρόντος Νόµου και των 
Κανονισµών. 

Εξουσία εις 
Υπουργόν 
προς έκδοσιν 
χρεωγράφων. 

 5. Τα χρηµατικά ποσά τα απαιτούµενα δια την αποπληρωµήν του κεφαλαίου και 
των τόκων των δανείων και οιωνδήποτε άλλων εξόδων ή ποσών εν σχέσει προς 
την υπηρεσίαν τούτων επί τη βάσει του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών 
επιβαρύνουν το πάγιον ταµείον της ∆ηµοκρατίας. 

Ποσά δια 
πληρωµήν 
κεφαλαίου, 
κ.λ.π., 
επιβαρύνουν 
το πάγιον 
ταµείον της 
∆ηµοκρατίας. 
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 6.—(1) Θα συσταθή υπό του Υπουργού δι' έκαστον των δανείων των 
συναπτοµένων επί τη βάσει του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών 
χρεωλυτικόν ταµείον επί τω σκοπώ της αποπληρωµής του δανείου κατά την 
ηµέραν καθ' ήν δέον να αποπληρωθή. 

 (2) Αι συνεισφοραί εις το χρεωλυτικόν ταµείον θα είναι τοιούτου ύψους 
ως θα ωρίζοντο υπό του Υπουργού κατά την σύναψιν του δανείου ως 
επαρκούν δια την αποπληρωµήν του δανείου κατά την ηµέραν καθ' ήν 
τούτο δέον να αποπληρωθή. 

Χρεωλυτικόν 
ταµείον. 

 7.  Ο Υπουργός τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, κέκτηται εξουσίαν 
όπως εξαιρή – 

(α) κατά την έκδοσιν του δανείου και µεταξύ των όρων τούτου φόρου 
εισοδήµατος, εν όλω ή εν µέρει, παν εισόδηµα καταβλητέον ή προκύπτον εξ 
οιουδήποτε χρεωγράφου εκδιδοµένου επί τη βάσει του παρόντος Νόµου και 
των Κανονισµών· 
(β) τελών χαρτοσήµου εν όλω ή εν µέρει οιονδήποτε τοιούτο 
χρεώγραφον. 

Εξαίρεσις από 
φόρου 
εισοδήµατος 
και τελών 
χαρτοσήµου. 

 8. Το Υπουργικόν Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη Κανονισµούς, 
δηµοσιευοµένους εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δια την 
καλυτέραν εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου και δια τον 
καθορισµόν παντός ζητήµατος όπερ δυνάµει των διατάξεων τούτων δύναται ή 
δέον να καθορισθή συµπεριλαµβανοµένων και τελών. 

Κανονισµοί. 

 


