
 Ο περί Γραµµατίων του Κυπριακού ∆ηµοσίου (Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

________________ 

Αριθµός 12(Ι) του 1996 

                                       ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ  
                                    ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1989 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
 
 
103 του 1989. 

 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Γραµµατίων του 

Κυπριακού ∆ηµοσίου (Τροποποιητικός) Νόµος του 1996 και 

θα διαβάζεται µαζί µε τον περί Γραµµατίων του Κυπριακού 

∆ηµοσίου Νόµο του 1989 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

“ο βασικός νόµος”) και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος 

θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Γραµµατίων του Κυπριακού 

∆ηµοσίου Νόµοι του 1989 και 1996. 
 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόµου. 

 
 
 
 
 
 
“Ονοµαστική 
αξία και λήξη 
των 
γραµµατίων 
του δηµοσίου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το 

ακόλουθο άρθρο: 

5.-(1) Κάθε γραµµάτιο του δηµοσίου που εκδίδεται κατά τις 

διατάξεις 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 έκδοσή του. 

(2) Ο χρόνος αποπληρωµής των γραµµατίων του δηµοσίου 

που εκδίδονται στη ∆ηµοκρατία κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Νόµου αυτού δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα 

έτος από την ηµεροµηνία της έκδοσής τους. 

(3)(α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ο 

χρόνος αποπληρωµής των γραµµατίων του δηµοσίου που 

εκδίδονται στο εξωτερικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Νόµου αυτού µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την 

ηµεροµηνία της έκδοσής τους. 



(β) Το προϊόν της έκδοσης γραµµατίων του δηµοσίου στο 

εξωτερικό, σε χρόνο αποπληρωµής που υπερβαίνει τον ένα 

χρόνο από την ηµεροµηνία της έκδοσής τους, 

χρησιµοποιείται µόνο για την αντικατάσταση µε 

ευνοϊκότερους όρους υφιστάµενων εξωτερικών δανείων.  Σε 

κάθε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάµενου εξωτερικού 

δανείου υποβάλλεται σχετική έκθεση στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ενηµέρωσή της.”. 

 

 


