
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 

'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 32 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγοράς, Συνοπτικός 
Πωλήσεως έπι Πιστώσει και Μισθώσεως Ιδιοκτησίας Νόμος τοΰ 1966. τίτλος. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντί Ερμηνεία. 
θετός έννοια— 

«διαθέτης» και «διάθεσις» μετά των γραμματικών αυτών παραλλα
γών περιλαμβάνει διάθεσιν— 

(i) κυριότητος ή οιουδήποτε δικαιώματος κυριότητος· 
(ϋ) δικαιώματος κατοχής· 

(iii) κατοχής ανεξαρτήτως του εάν αϋτη συνοδεύηται υπό διαθέσεως 
κυριότητος ή οιουδήποτε δικαιώματος κυριότητος ή δικαιώ
ματος κατοχής* 

«ένοίκιον» περιλαμβάνει εν σχέσει προς οιανδήποτε σύμβασιν 
οιανδήποτε πληρωμήν (οπωσδήποτε πληρωτέαν) γενομένην εν δλω 
ή εν μέρει διά τήν κατοχήν ή χρήσιν της Ιδιοκτησίας· 

«Ιδιοκτησία» σημαίνει κινητή ν ή άκίνητον ϊδιοκτησίαν εϊς τήν οποίαν 
εφαρμόζεται ό παρών Νόμος δυνάμει Διατάγματος τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου εκδοθέντος έπί τή βάσει τοΰ άρθρου 3* 

«σύμβασις ένοικιαγοράς» σημαίνει σύμβασιν ύφ* οιανδήποτε μορφήν 
ή οπωσδήποτε όνομαζομένην ή περιγραφομένην, δυνάμει της οποίας 
πρόσωπον τι λαμβάνει παρ' ετέρου προσώπου ώρισμένην ϊδιοκτησίαν 
έπι μισθώσει, έπ' άνταλλάγματι περιοδικών πληρωμών καί με δικαίωμα 
αγοράς ή κτήσεως της κυριότητος ταύτης και περιλαμβάνει δύο ή 
περισσότερος συμβάσεις ύφ' οιανδήποτε μορφήν έχουσας συλλογι
κώς το αυτό αποτέλεσμα

(389) 
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«σύμβασις έπί πιστώσει» σημαίνει σύμβασιν πωλήσεως Ιδιοκτησίας 
συμφώνως προς την οποίαν το τίμημα πωλήσεως είτε εν δλω είτε 
εν μέρει είναι πληρωτέον είς δόσεις : 

Νοείται δτι σύμβασις επί πιστώσει άπό εμπορον είς εμπορον δια 
σκοπούς μεταπωλήσεως δεν θεωρείται σύμβασις επί πιστώσει: 

Νοείται περαιτέρω δτι οιαδήποτε διάθεσις ιδιοκτησίας επί πιστώσει 
το τίμημα της οποίας είναι πληρωτέον εντός τριών μηνών άπό της 
ημερομηνίας της διαθέσεως, δεν θα θεωρήται σύμβασις επί πιστώσει' ^ 

«τίμημα τοις μετρητοίς» έν σχέσει προς οιανδήποτε σύμβασιν ένοι ^ 
κιαγοράς ή σύμβασιν πωλήσεως επί πιστώσει οιασδήποτε ιδιοκτησίας 
σημαίνει το τίμημα με τό όποιον ό προτιθέμενος μισθωτής ή αγοραστής 
δύναται, κατά τήν ήμερομηνίαν της συμβάσεως, νά άγοράση ή νά 
συμφωνήση δπως άγοράση τήν ίδιοκτησίαν τοις μετρητοίς. 

Ψ 

Διάταγμα 3.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, οσάκις κατά τήν κρίσιν 
•Ελέγχου. αύτοΟ καθίσταται αναγκαία ή λήψις μέτρων κατά τοΰ πληθωρισμού ή 

διά σκοπούς βελτιώσεως της συναλλαγματικής θέσεως και του Ισοζυ
γίου πληρωμών ή προς διασφάλισιν της άποτελεσματικωτέρας χρήσεως 
τών πόρων της οικονομίας διά σκοπούς οίκονομικής αναπτύξεως ή 
προς διακανονισμόν δικαίου εμπορικού συναγωνισμού, διά Διατάγματος 
αύτοΰ δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας 
(έν τοις εφεξής καλουμένου ώς «Διάταγμα Έλεγχου») νά κηρύξη ώρι
σμένην ίδιοκτησίαν έξειδικευομένην έν τω Διατάγματι ώς έλεγχομένην 
Ίδιοκτησίαν διά σκοπούς συμβάσεως ένοικιαγοράς, ή συμβάσεως επί 
πιστώσει ή μισθώσεως ή και διά σκοπούς πασών τούτων, ώς ήθελε 
καθορισθή έν τω Διατάγματι, δτε αί διατάξεις του παρόντος Νόμου θά 
έφαρμόζωνται επί τής ιδιοκτησίας ταύτης. * 

(2) Διάταγμα 'Ελέγχου εκδοθέν επί τη βάσει τοΰ εδαφίου (Ι) δύναται 
νά περιέχη τοιαύτας εξαιρέσεις ώρισμένης κατηγορίας προσώπων, 
'ιδιοκτησιών ή συμβάσεων και ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε καθορισθή 
έν τω Διατάγματι και περαιτέρω δύναται νά περιέχη τοιαύτας συμπλη ν 
ρωματικάς διατάξεις (περιλαμβάνουσας πρόβλεψιν περί έγγραφης εκ
μισθωτών ή πωλητών τής ελεγχομένης ιδιοκτησίας, ύποβολήν εκθέσεων 
τών γενομένων συμβάσεων περί αυτής και έπιθεώρησιν τών βιβλίων * 
και τών άλλων έγγραφων τών άφορώντων είς αυτήν) οίας αί συνθήκαι 
εκάστης περιπτώσεως θά καθιστών αναγκαίας ή ώς προνοείται έν τω 
παρόντι Νόμω. 

(3) Διάταγμα 'Ελέγχου δημοσιευθέν έν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι) άναφερόμενον είς άκίνητον Ιδιο ff 
κτησίαν κατατίθεται είς τήν Βουλήν των "Αντιπροσώπων εντός επτά 
ήμερων άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εάν μετά πάροδον δεκα
πέντε ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών "Αντιπρο
σώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν άκυρώση ή τροποποίηση τοϋτο έν 
δλω ή έν μέρει τότε τοϋτο θά έξακολουθή νά παραμένη έν Ισχύΐ. "Εάν 
δμως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ήθελεν ακυρώσει ή τροποποιήσει 
τούτο τότε οίαδήποτε τοιαύτη τροποποίησις ή άκύρωσις δημοσιεύεται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθεται έν ϊσχύϊ άπό τής * 
τοιαύτης δημοσιεύσεως, α'ιρουμένης τότε τής εφαρμογής τών οϋτω 
άκυρωθεισών ή τροποποιηθεισών διατάξεων τοΰ Διατάγματος 'Ελέγχου. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά άκυρώση Διάταγμα 
'Ελέγχου εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου έάν πεισθή δτι αί 
περιστάσεις αΐτινες ήγαγον εις τήν εκδοσιν αύτοΰ μετεβλήθησαν ή έπαυ
σαν νά υφίστανται ή έάν ύπαγορεύη τοϋτο τό δημόσιον συμφέρον. 'Εν 
περιπτώσει ακυρώσεως τοΰ Διατάγματος 'Ελέγχου αίρεται ή εφαρμογή 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου έπί τής ελεγχομένης Ιδιοκτησίας. 
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4.—(Ι) Έπι τη έκδόσε ι Διατάγματος Έλεγχου ουδείς θα διαθέτη δυ περιορισμοί 
νάμει συμβάσεως ένοικ ιαγοράς ή συμβάσεως έπι πιστώσει η μισθώσεως διαθέσεως 
την ίδ ιοκτησίαν είς ην το Διάταγμα άφορα εκτός εάν ή σύμβασις συμμορ

 ι ι ο κ τ η σ ι α ς
· 

φοϋται προς τάς προϋποθέσεις τοϋ Πρώτου Μέρους του Πίνακος. πίναζ 
(2) Έν οΙαδήποτε διαδ ικασία διά παράβασιν των διατάξεων τοϋ 

παρόντος άρθρου επί τω δτ ι δυνάμει των προνοιών τοϋ Δευτέρου 
Μέρους τοϋ Πίνακος δεν υπήρξε συμμόρφωσις προς την προϋπόθεσιν 
της παραγράφου 3 τοϋ Πρώτου Μέρους τοϋ ΠΊνακος, θά άποτελή ύπερά

σπισιν εάν ό κατηγορούμενος άποδείξη δτ ι κατά τον χρόνον της δια

πράξεως τοϋ αδικήματος— 
(α) δεν είχεν εϋλογον αϊτίαν νά πιστεύη δτ ι έγένετο δανεισμός ή 

συμφωνία περί δανεισμού ή κατ ' άλλον τρόπον κτήσεως χρη 

μάτων διά τους σκοπούς καΐ ύπό τάς συνθήκας τάς προβλε

πόμενος ε ϊς .τό Δεύτερον Μέρος τοϋ Πίνακος· και 
(β) δεν έλαβε μέρος είς οιανδήποτε συμφωνίαν ή διευθέτησιν δυ

νάμει ή ως αποτέλεσμα της οποίας χρήματα θά έδανείζοντο ή 
θά έκτώντο προς διευκόλυνσιν πληρωμών τοϋ ε ίδους τών πε

ριγραφομένων εϊς την ρηθεΐσαν παράγραφον 3. 

S. Ουδείς θά κατέχη ίδ ιοκτησίαν δυνάμει συμβάσεως ένοικ ιαγοράς Περιορισμοί 
ή συμβάσεως επί πιστώσει ή μισθώσεως έκτος εάν— κατοχής 

(α) ή σύμβασις ένοικ ιαγορας ή ή σύμβασις έπι πιστώσει ή ή μίσθωσις
 ιδιοκτ

ησίας· 
(έν το ις εφεξής έν τ ω παρόντι άρθρω αναφερομένων ώς «ή 
σύμβασις») συμμορφοΰται προς τάς έν το ις παραγράφοις Ι και 2 
τοϋ Πρώτου Μέρους τοϋ Πίνακος προϋποθέσεις* 

(β) πληρωμή συμμορφουμένη προς τάς προϋποθέσεις της παραγρά

φου 3 τοϋ Πρώτου Μέρους τοϋ Πίνακος, έγένετο προ της 
συνάψεως της συμβάσεως ή έν περιπτώσει πλειόνων της μιας 
συμβάσεως προ τής συνάψεως της πρώτης συμβάσεως· και 

(γ) ή σύμβασις προνοή περί τής πληρωμής τοϋ οφειλομένου υπο

λοίπου έν σχέσε ι προς έκάστην κατηγορίαν τής ύπό ταύτης 
καλυπτόμενης ιδ ιοκτησίας ε ί τ ε— 
(i) δ ι ' Ίσων περίπου δόσεων κατ ' ίσα χρονικά διαστήματα 

διαρκούσης τής περιόδου τής αρχομένης άπό τής ημερο

μηνίας τής πρώτης συμβάσεως δυνάμει τής οποίας διε

τέθη ή Ιδ ιοκτησία καΐ ή οποία δεν δύναται νά ύπερβαίνη 
το έν τ ω Διατάγματ ι 'Ελέγχου καθοριζόμενον άνώτατον 
χρονικόν δριον τής το ιαύτης περιόδου : 

Νοε ί τα ι δτ ι , οσάκις σύμβασις ένοικ ιαγοράς ή σύμβασις 
έπι πιστώσει έτροποποιήθη διά παρατάσεως ή συντμή

σεως τής περιόδου εντός τής οποίας το επί τη βάσει τής 
συμβάσεως όφειλόμενον ύπόλοιπον καθίσταται πληρωτέον, 
θά θεωρήται δτ ι έγένετο συμμόρφωσις προς τήν παροϋσαν 
ύποπαράγραφον έν σχέσει προς τήν μή έκπνεύσασαν 
τοιαύτην περίοδον έάν το κατά τήν ήμερομηνίαν τής τροπο

ποιήσεως όφειλόμενον ύπόλοιπον ε ίνα ι πληρωτέον δ ι ' ίσων 
περίπου δόσεων εις ϊσα χρονικά διαστήματα κατά τήν 
διάρκειαν τής οϋτω μή έκπνεύσάσης περιόδου

 ή 
(ϋ) έν περιπτώσει συμβάσεως ένοικ ιαγοράς δ ι ' ενιαίας πληρω

μής γενησομένης εντός περιόδου τριών μηνών άπό τής 
ημερομηνίας τής πρώτης συμβάσεως δυνάμει τής οποίας 
διετέθη ή ' ιδιοκτησία. 

6. Ουδείς έν γνώσε ι του θά άφήνη ή έπιτρέπη τήν κατοχήν ιδ ιοκτησίας Άτταγόρευ 
ανηκούσης εις αυτόν ε'ις έτερον πρόσωπον δυνάμει συμβάσεως ένο ι - σιςκατοχΠς 
κιαγοράς ή συμβάσεως έπι πιστώσει ή μισθώσεως κατά παράβασιν ^

ι
°

κτ
η

σ
ίας 

TOO άρθρου 5. κατάπαρά-

δασιν τοΟ 
όρθρου 5. 
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"Οροικατο 7.—(Ι) Ουδείς εν γνώσει του θά άφήνη η έπιτρέπη την κατοχήν ίδιο
χήςίδιοκτη κτησίας ανηκούσης εις αυτόν είς έτερον πρόσωπον έπι τη προβλέψει 
σίας συμβάσεως ένοικιαγορας ή συμβάσεως έπι πιστώσει, ή μισθώσεως 

της Ιδιοκτησίας εκτός έάν το πρόσωπον προς δ διετέθη ή ιδιοκτησία 
εντός 30 ημερών άπό της είς αυτό διαθέσεως της τοιαύτης ιδιοκτησίας 
εχη πληρώσει προς αυτόν— 

(α) εν περιπτώσει συμβάσεως ένοικιαγοράς ή συμβάσεως επί 
πιστώσει τοιούτον ποσοστόν δπερ ήθελε καθορισθή εν τω 
Διατάγματι Έλεγχου τοϋ ποσοϋ εις δ θά διετίθετο ή ιδιοκτησία 
έάν ή διάθεσις έγένετο τοις μετρητοίς, ή 

(β) εν περιπτώσει μισθώσεως ποσόν ύπολογιζόμενον συμφώνως 
προς τάς διατάξεις της παραγράφου 3 (2) τοϋ Πρώτου Μέρους 
τοϋ Πίνακος. 

(2) ΑΙ διατάξεις τοϋ Δευτέρου Μέρους τοϋ Πίνακος μετά των αναγ
καίων τροποποιήσεων εφαρμόζονται προκειμένου νά καθορισθη έάν 
έγένετο παράβασις τοϋ παρόντος άρθρου ώς εφαρμόζονται κατά τον 
καθορισμόν τής συμμορφώσεως προς τήν προϋπόθεσιν της παρα
γράφου 3 τοϋ Πρώτου Μέρους τοϋ Πίνακος. 

(3) Πληρωμή γενομένη έπι τη βάσει τοϋ παρόντος άρθρου δέν θά έπι
στρέφηται έν δλω ή έν μέρει έκτος έάν καί μέχρις ου ή ιδιοκτησία εν 
σχέσει προς τήν οποίαν έγένετο αϋτη επιστροφή προς το πρόσωπον προς 
δ έγένετο ή πληρωμή. 

Άπαγόρευσις 8. Ουδείς θά συναπτή σύμβασιν δι' ης τροποποιείται οιαδήποτε σύμ
τροποποιήσεως βασις ένοικιαγοράς, σύμβασις έπι πιστώσει ή μίσθωσις, συναφθείσα 

είτε προ είτε μετά τήν εκδοσιν Διατάγματος Έλεγχου, κατά τρόπον 
παραβαίνοντα τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου. 

9. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων— 
(α) θά άπαγορεύη ό,τιδήποτε λαμβάνει χωράν τη αδεία τοϋ Ύπουργοΰ 

Οικονομικών τη χορηγούμενη επί τη βάσει τοϋ παρόντος 
άρθρου καί συμφώνως προς οιουσδήποτε έν τη τοιαύτη αδεία 
προβλεπόμενους δρους· 

(β) θά έφαρμόζηται έπι τής κατοχής ιδιοκτησίας δυνάμει άδειας 
καί συμφώνως προς τους δρους ταύτης χορηγηθείσης υπό τοϋ 
Ύπουργοΰ Οικονομικών επί τη βάσει τοϋ παρόντος άρθρου. 

10.—(Ι) Πάς δστις παραλείπει νά συμμορφωθή ή παραβαίνει τάς δια
τάξεις των άρθρων 3 έως 8 (αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων) είναι 
ένοχος αδικήματος καί τιμωρείται διά φυλακίσεως μή ύπερβαινούσης 
τους δώδεκα μήνας ή διά προστίμου μή υπερβαίνοντος τάς πεντακό
σιας λίρας ή με άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας καί το έκδικάζον τήν 
ΰπόθεσιν Δικαστήριον δύναται νά διάταξη δπως ή σύμβασις ένοικιαγο
ρας ή ή σύμβασις έπι πιστώσει θεωρηθή ώς σύμβασις τοις μετρητοίς, 
πασών των μέχρι τότε γενομένων πληρωμών θεωρουμένων ώς γενο
μένων έναντι τοϋ τιμήματος τοις μετρητοίς καί τοϋ άγοραστοϋ δικαιου
μένου δπως καταστή κύριος τής ιδιοκτησίας έπι τη καταβολή τοϋ οφειλο
μένου υπολοίπου. 

(2) Πάς δστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς τους 
δρους οιασδήποτε αδείας χορηγηθείσης συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 9 είναι ένοχος αδικήματος καί τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή μέ πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν λίρας ή μέ άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(3) Έν τη εκδικάσει οιουδήποτε αδικήματος επί τη βάσει τοϋ παρόντος 
Νόμου θά άποτελή ύπεράσπισιν— 

(α) δτι ό κατηγορούμενος κατείχε τήν ίδιοκτησίαν έν σχέσει προς 
τήν οποίαν διεπράχθη το αδίκημα δυνάμει έγκυρου συμβάσεως 
συναφθείσης προ τής εκδόσεως τοϋ Διατάγματος Έλεγχου' 

εις ώρισμέ
νας περιπτώ
σεις. 

'Εξαιρέσεις 
έκ των δια
τάξεων τοϋ 
παρόντος 
Νόμου. 

Αδικήματα. 
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Εξουσία εις 
Ύπουργικόν 
Συμβούλιον 
προς τροποποί 
ησιν τοϋ 
ΓΚνακος. 

(β) εάν ό κατηγορούμενος απόδειξη δτι κατά την ήμέραν της δια
θέσεως ύττ' αύτοϋ της ιδιοκτησίας εν σχέσει προς την οποίαν 
διεπράχθη το αδίκημα προέβη είς δλας τάς αναγκαίας έρευνας 

, καΐ ίκανοποιήθη δτι ή Ιδιοκτησία επρόκειτο να έξαχθή εκ της 
Δημοκρατίας και νά παραμείνη έκτος αυτής διά περίοδον ουχί 
μικροτέραν των 24 μηνών άπό της ημερομηνίας της διαθέσεως 
αυτής. 

Μ.—(Ι) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως διά 
Διατάγματος αύτοΟ, δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, τροποποιή διά προσθήκης, καταργήσεως ή αλλαγής οιαν
δήποτε πρόνοίαν του Πίνακος. 

(2) Διάταγμα έκδιδόμενον έπι τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατατί
θεται είς την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. *Εάν μετά πάροδον δεκα
πέντε ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώ
πων δι* αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τό Διάταγμα 
εν δλω ή έν μέρει τότε τοϋτο αμέσως μετά τήν πάροδον τής άνω προ
θεσμίας δημοσιεύεται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ 
τίθεται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτου έν δλω ή έν μέρει ΰπό τής Βουλής τών 'Αντιπρο
σώπων τοϋτο δημοσιεύεται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
ώς ήθελε τροποποιηθή ύπ* αυτής και τίθεται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

12.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευο Κανονισμοί. 
μένους εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, διά τήν καλυτέραν 
έφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις τήν Βουλήν τών "Αντιπροσώπων. "Εάν μετά πάροδον δεκα
πέντε ημερών άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων 
δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω κατα
τεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά τήν 
πάροδον τής άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 
'Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής 
Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή ύπ° αυτής και 
τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 4). 

Μέρος Πρώτον. 
Ι. Ή σύμβασις είναι έγγραφος. 
2.—(Ι) Ή σύμβασις περιλαμβάνει έν σχέσει προς έκαστη ν κατηγορίαν 

Ιδιοκτησίας περιγραφομένην έν τή συμβάσει πρόβλεψιν περί τοΰ τιμή
ματος τοις μετρητοίς και περί του ποσού του πληρωτέου κατά δόσεις 
έπ! τή βάσει τής συμβάσεως δι' έγκατάστασιν ή συντήρησιν τής ιδιοκτη
σίας, έν περιπτώσει δέ μηχανοκινήτου οχήματος, πρόβλεψιν περί τοΰ 
δικαιώματος τοϋ πληρωτέου δι' έγγραφήν, αδειαν κυκλοφορίας και 
άσφάλισιν έάν και έφ' δσον τά ασφάλιστρα είναι πληρωτέα εϊς τον 
διαθέτην: 

(2) Προκειμένου περί μισθώσεως— 
(α) τό έν τή συμβάσει προβλεπόμενον ένοίκιον είναι πληρωτέον 

έν σχέσει προς εβδομαδιαίας, μηνιαίας ή τριμηνιαίας περιό
δους· 
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(β) ή πρώτη των περιόδων τούτων άρχεται άπό της ημερομηνίας 
της συνάψεως της συμβάσεως· 

(γ) το ποσόν εκάστης δόσεως θα καθορίζηται κατά τήν ήμέραν 
της συνάψεως της συμβάσεως· 

(0) ουδεμία δόσις πληρωτέα εν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον 
θα είναι μικρότερα τοΰ 25% τοΰ μεγαλυτέρου ποσοΰ τοϋ πλη
ρωτέου ενοικίου εν σχέσει προς οιανδήποτε άλλη ν περίοδον. 

3.—(Ι) Προ της συνάψεως της συμβάσεως πληρώνεται, εν σχέσει 
προς έκάστην κατηγορίαν ιδιοκτησίας περιλαμβανομένην εν τη συμβάσει, 
ποσόν ούχι έλασσον ποσοϋ ίσου προς τό ποσοστόν το όριζόμενον 
εν τω Διατάγματι 'Ελέγχου εν σχέσει προς την περί ης πρόκειται κατη
γορίαν Ιδιοκτησίας, τοϋ συνόλου— 

(α) τοϋ τιμήματος τοις μετρητοίς εν σχέσει προς τήν περί ής πρό
κειται κατηγορίαν της ιδιοκτησίας· 

(β) τοΰ ποσοϋ τοϋ πληρωτέου κατά δόσεις δυνάμει της συμβάσεως 
δια τήν έγκατάστασιν ή συντήρησιν της ιδιοκτησίας

 καΐ 
(γ) εϊς περίπτωσιν μηχανοκινήτου οχήματος τοΰ ποσοϋ τοϋ πλη

ρωτέου κατά δόσεις δυνάμει της συμβάσεως διά δικαίωμα 
έγγραφης, αδειαν κυκλοφορίας καΐ άσφάλισιν εάν καΐ εφ' δσον 
τά ασφάλιστρα είναι πληρωτέα εις τον διαθέτην. 

(2) Έν σχέσει προς μίσθωσιν πρό της συνάψεως ταύτης πληρώνεται 
εν σχέσει προς τήν ίδιοκτησίαν τήν έν τη συμβάσει περιλαμβανομένην 
ποσόν ούχι όλιγώτερον τοΰ 25% τοΰ συνόλου. 

(α) τοΰ πληρωτέου ενοικίου άπό της συνάψεως της συμβάσεως· 
(β) τοϋ πληρωτέου ποσοϋ δι ' υπηρεσίας έν σχέσει προς τήν ίδιοκτη

σίαν δπερ βαρύνει τον ένοικιαστήν είτε δυνάμει της συμβάσεως 
ή οιασδήποτε άλλης έν ίσχύϊ συμβάσεως. 

4. Ή σύμβασις προβλέπει περί της πληρωμής παντός οφειλομένου 
υπολοίπου έν σχέσει προς έκάστην κατηγορίαν ιδιοκτησίας καλυπτό
μενης υπό ταύτης δι* ίσων περίπου δόσεων κατ* ίσα χρονικά διαστήματα 
διαρκούσης της περιόδου της αρχομένης άπό της ημερομηνίας της 
συνάψεως της πρώτης συμβάσεως δυνάμει της οποίας διετέθη ή 'ιδιο
κτησία και μή ύπερβαινούσης τό υπό τοϋ Διατάγματος 'Ελέγχου καθο
ριζόμενον άνώτατον δριον της χρονικής περιόδου. 

Μέρος Δεύτερον. 
Θα τεκμαίρεται ότι δεν έγένετο συμμόρφωσις προς τήν έν τη παρα

γράφω 3 τοΰ Πρώτου Μέρους τοϋ παρόντος Πίνακος άναφερομένην 
προϋπόθεσιν εάν διά σκοπούς διευκολύνσεως της έν τη παραγράφω 
ταύτη αναφερομένης πληρωμής ή μέρους ταύτης έγένετο συμφωνία δα
νεισμού χρημάτων ή οιαδήποτε διευθέτησις αποκτήσεως χρημάτων 
(είτε ύπό τοΰ προσώπου ύπό τοΰ οποίου γίνεται ή πληρωμή είτε ύφ

5 οιου
δήποτε άλλου προσώπου) εις τήν οποίαν τά κάτωθι πρόσωπα ή οιονδή
ποτε εξ αυτών ελαβον μέρος : 

(α.) τό πρόσωπον δπερ διαθέτει τήν Ιδιοκτησίαν δυνάμει συμβάσεως 
ένοικιαγορας ή συμβάσεως έπι πιστώσει ή μισθώσεως· 

(β) τό πρόσωπον δπερ έπρομήθευσεν ή θά προμηθεύση τήν Ίδιοκτη
σίαν διά σκοπούς διαθέσεως αυτής έπι τη βάσει των άνω ανα
φερομένων συμβάσεων 

(}·■) έν περιπτώσει κινητής 'ιδιοκτησίας ό κατασκευαστής ταύτης 
ήτις θά διατεθή έπι τη βάσει των άνω αναφερομένων συμβάσεων: 

Νοείται δτι ή αποδοχή ώρισμένης 'ιδιοκτησίας ή αξία τής οποίας 
λογίζεται έναντι τοΰ δυνάμει τής συμβάσεως πληρωτέου ποσοϋ δεν 
λογίζεται ώς συμφωνία δανεισμοΰ χρημάτων ή διευθέτησις αποκτή
σεως χρημάτων διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους. 


