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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1618 τής 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κυπριακού 'Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος τόϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 42 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΤΥ

Ξ Ε Ω Σ ΓΗΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩ

Σ Ε Ω Σ ΥΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ , Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Ν ΚΑΙ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Ν ΓΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν ΠΡΟΣ ΤΗΝ Σ Τ Ε Γ Α Σ Ι Ν , 
ΟΟΑΕΟΔΌΜΙΑΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΛΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥ

ΤΕΡΑΣ Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑ

ΤΩΝ. 

Ή Βουλή των Άντητροσώπτων ψηφίζει ώς άικοΐλούθως :ι 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακού Όργα- Τ, , 
νισμου 'Αναπτύξεως Γης Νόμος του 1980. 7θτλος "* q 

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
άλλως— 

«ακίνητος ιδιοκτησία» σημαίνει— 
(α) γήν 
(β) οίκοδομάς και έτερα κατασκευάσματα, οικοδομήματα ή 

προσαρτήματα στερρώς συνδεδεμένα μεθ' οιασδήποτε γης 
ή μεθ' οιασδήποτε οικοδομής ή έτερου κατασκευάσματος 
ή οΙκοδομήματος· 

(γ) δένδρα, αμπέλους και πάν έτερον πράγμα φυτευθέν ή 
φυόμενον έφ' οιασδήποτε γης ώς καΐ οιουσδήποτε καρπούς 
αυτών προ του αποχωρισμού' 

(δ) πηγάς, φρέατα, ύδωρ και δικαιώματα έπι υδάτων είτε 
ταϋτα κατέχονται όμου μεθ' οιασδήποτε γης είτε ανεξαρ
τήτως ταύτης" 

(927) 
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"Αρμοδιότητες 
τοΰ Ό ρ γ α ν ι  ι 
σμΌ066ναι\αουν 
νά άσκώνταΐ' 
ύπό των 
υπαλλήλων. 

Σ ύ σ τ α σ ι ς κ α ί 
νομική ττρο

σωπικότης, τοΰ 
. Καπρυαικοΰ 

"Οργανισμοί) 
Άνο/πτύξεως 
Γης., 

Διοικηττικόν 
Συμβούλιον. 

(ιε) προνόμια, ελευθερίας, δουλείας και οιαδήποτε £τερα δι

καιώματα καΐ πλεονεκτήματα ανήκοντα, ή θεωρούμενα 
ως ανήκοντα, ε'ις οιανδήποτε γήν ή οιανδήποτε οίκοδομήν 
ή έτερον κατασκεύασμα ή οικοδόμημα* 

(στ) έξ αδιαιρέτου ίδανικήν μερίδα ιδιοκτησίας έν τοΐς ανω

τέρω αναφερομένης' 
«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 10 διο

ριζόμενον Γενικόν Διευθ'υντήν' "
: 

«ιδιοκτησία» ση,μαίνει κινητήν και άκίνητον ίδιοκτησίαν' 
«'Οργανισμός» σημαίνει τόν Κυπριακόν Όργανισμόν 'Αναπτύ

ξεως Γης τόν συνιστώ μενον..δυνάμει του άρθρου 4" 
«πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος» σημαίνει πάν πρό

σωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργι

κού Συμβουλίου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας' 

«Συμβούλιον» σηιμαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον το διορι

ζόμενον δυνάμει τοΟ άρθρου 5' 
, «Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εσωτερικών' ' . . . . . . 

3. "Ενθα ύπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου παρέχονται έξοϋσίαι ' 
ή ανατίθενται καθήκοντα εις τόν Όργανισμόν, τοιαΰται έξου· 
σίαι ή ικαθή/κοντα δύνανται νά άακώνται ή εκπληρούνται ύπό ή 
μέσω οιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου τοΰ 'Οργανισμού προς 
τούτο εξουσιοδοτημένου ύπό του 'Οργανισμού. 

ΜΕΡΟΣ I I . — Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΚΑΙ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Ι Σ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ 

4. Διά τοΰ παρόντος συνιστάται οργανισμός ύπό τήν έπωνυ
μίαν «Κυπριακός 'Οργανισμός 'Αναπτύξεως Γης», ό όποιος θά είναι 
νομικόν πρόσωπον μετ' εξουσίας νά αποκτά, κατέχη και διαθέτη 
ίδιοκτησίαν, νά συναπτή συμβόλαια, νά ένάγη και ένάγηται ύπό 
τήν είρημένην έπωνυμίαν και νά πράττη παν ο,τι είναι άναγκαΐον 
διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου: 

Νοείται δτι, διαρκούσης της ισχύος οιασδήποτε εγγυήσεως δοθεί
σης κατά το άρθρον 22, ό 'Οργανισμός δέν θά προδαίνη εις άπο
ξένωσιν, ύποθήκευσιν, έπιβάρυνσιν fi ένοικίασιν οιασδήποτε ακινήτου 
ιδιοκτησίας τούτου πλην κατόπιν της γενικής ή ειδικής εγκρίσεως 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου και ύπό τοιούτους όρους και προϋπο
θέσεις ώς ήθελον έπιβληθή διά της τοιαύτης εγκρίσεως. 

5.— (1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει Διοικητικόν Συμβού
λιον άίπαρτιζό'μενον έξ επτά μείλών: 

Νοείται δτι δέν δύναται νά διορισθη ώς μέλος τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου οιονδήποτε πρόσωπον τοΰ όποιου αϊ δραστηιριότη,τες 
ή τά συμφέροντα συνδέονται προς τήν άνάπτυξιν ή διαχείρισιν ακι
νήτου Ιδιοκτησίας έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εχη την γνώμην 
δτι, λαμβανομένων ύπ' όψιν της φύσεως, τοΰ βαθμού και της εκτά
σεως της τοιαύτης δραστηριότητος ή των τοιούτων συμφερόντων, 
θά ήτο σκόπιμον όπως μή γίνη διορισμός του έν λόγω προσώπου. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κατά τόν διορισμόν των μελών 
τοΰ Συμβουλίου ορίζει μεταξύ αυτών τόν Πρόεδρον και Άντιπρό
εδρον αύτοΰ. 

(3) Ή θητεία τών μελών τοΰ Συμβουλίου είναι τριετής, νοουμέ
νου δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται Kaff οιονδήποτε χρόνον 
νά προβή εις τήν παΰσιν οιουδήποτε μέλους, μετά τήν οποίαν διο
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ρίζεται νέον μέλος δια την μη έκπνεύσασαν περίοδον θητείας του 
οϋτω παυθέντός μέλους. 

(4) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται .καθ' οιονδήποτε χρόνον 
νά άποδέχθή τήν παραίτησιν οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου 
μετά τήν οποίαν διορίζεται νέον μέλος δια τήν μή έκπνεύσασαν πε
ρίοδον θητείας τοΰ παραιτηθέντος μέλους. 

(5) Έπί τω θ'ανάτω οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, διορί
ζεται νέον μέλος δια τήν μή έκπνεύσασαν περίοδον θητείας του απο
βιώσαντος μέλους. 

(6) Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου θα θεωρήται 
άκυρος λόγω της υπάρξεως κενής θέσεως εις το Συμβούλιον. 

(7) Εις τά διοριζόμενα μέλη τοΰ Συμβουλίου καταβάλλεται έκ 
των οικονομικών πόρων τοΰ Όργανισμοΰ τοιαύτη αντιμισθία και 
τοιαύτα επιδόματα εξόδων ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε 
καθορίσει. 

6.— (1) Έν περιπτώσει άνικανάτητος λόγω ασθενείας ή οίουδή προσωρινοί 
ποτέ έτερου προσωρινού κωλύματος ή προσωρινής απουσίας του Διορισμοί. 
Προέδρου, ό 'Αντιπρόεδρος έφ' δσον χρόνον συνεχίζεται ή τοιαύτη, 
άνικανότης ή απουσία θα ενεργή ώς Πρόεδρος καΐ θα άσκή και 
έκπληροΐ άπάσας τάς αρμοδιότητας του Προέδρου. 

(2) Έν περιπτώσει άνικανότητος λόγω ασθενείας ή οιασδήποτε 
ετέρας προσωρινής απουσίας τοΰ 'Αντιπροέδρου ή οιουδήποτε έτε
ρου μέλους τοΰ Συμβουλίου, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται 
νά διορίση έτερον πρόσωπον διά νά ενεργή ώς 'Αντιπρόεδρος ή ώς 
μέλος έφ' δσον χρόνον συνεχίζεται ή έν λόγω άνικανότης ή απουσία 
και το πρόσωπον τοΰτο, έφ' δσον χρόνον ισχύει ό διορισμός του, 
θά άσκή και έκπληροΐ άπάσας τάς αρμοδιότητας τοΰ 'Αντιπροέδρου 
ή τοΰ έν λόγω μέλους. 

7.— (1) Ό Πρόεδρος ή, έν απουσία αύτοΰ, ό 'Αντιπρόεδρος καλεί Σανεδριάσεις 
συνεδριάσεις των μελών τοΰ Συμβουλίου τόσον συχνάκις ώς ήθελεν τοϋΣυμβου
εΐναι άναγκαΐον, οφείλει δέ νά καλή συνεδρίασιν, έάν παρακληθη °°

ι 

προς τούτο κατόπιν έγγραφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης ύπό 
δύο τουλάχιστον μελών, εντός τριών ήμερων άπό τής παραλαβής 
τής ειδοποιήσεως, ή δέ συνεδρίασις θά πραγματοποιήται εντός δέκα 
ημερών άπό τής παραλαβής τής ειδοποιήσεως. 

(2) Έάν ό Πρόεδρος ή ό 'Αντιπρόεδρος, αναλόγως τής περι
πτώσεως, παράλειψη νά καλέση συνεδρίασιν ώς έν τω προηγου
μένω έδαφίω αναφέρεται, δύο οιαδήποτε μέλη δύνανται νά καλέ
σουν τόν Πρόεδρον, τον 'Αντιπρόεδροι και τά μέλη; εις συνεδρίασιν 
δι ' έγγραφου ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης ύπ' αυτών. 

(3) Ή απαιτουμένη απαρτία διά τήν διεκπεραίωσα/ οιασδήποτε 
εργασίας είναι τρία παρόντα μέλη επιπροσθέτως τοΰ προεδρεύοντος 
τής συνεδριάσεως. 

(4) Ό Πρόεδρος ή, έν απουσία αύτοΰ, ό 'Αντιπρόεδρος θά προ
εδρεύη των έν λόγω συνεδριάσεων. Έ ν απουσία τοΰ Προέδρου και 
τοΰ 'Αντιπροέδρου, τά παρόντα μέλη, δύνανται νά επιλέξουν ε*να έξ 
αυτών διά νά προεδρεύση τής συνεδριάσεως. 

(5) "Απαντα τά θέματα ή ζητήματα τά προκύπτοντα εις τίνα 
συνεδρίασιν αποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν. Έν περιπτώσει Ισο
ψηφίας, ό προεδρεύων τής συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώ
σαν ψήφον. 

8. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβού 'Εσωτερικοί 
λιον δύναται νά έκδώση εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας τήν Κανονιβμοί. 
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' Εξουσία* 
Υπουργού 
επί του 
' Οργανισμού. 

Γενιικός 
Διευθυ\!τής. 

Λειτουργοί 
και υπάλληλοι 
του 'Οργα

νισμού. 

Έκχώρησις 
εξουσιών 
εις μέλη. τοΰ 
Συμβουλίου. 

Άιτοκάλυψις 
οικονομικού 
συμφέρονιτοςι 
εις θέμαιται 
εξεταζόμενοι 
εις συνε
δριάσεις τοϋι 
Συμβουλίου' 
καί άπο
χώρησις 
έκ τουουτων 
συνεδριάσεων. 

εσωτερική ν αύτου διαδικασίαν άναφορικώς προς την συγκρότησα; 
συνεδριάσεων, τήν δοθησομένην ειδοποίησα/ περί των έν λόγω συνε
δριάσεων, τήν διαδίκασίαν κατ' αύτάς, τήν τήρησιν πρακτικών, 
καθώς καΐ το άνοιγμα, τήν τήρησιν, το κλείσιμον και τόν λογιστι
κόν £λεγχον των λογαριασμών. 

9.— (1) Ό Υπουργός δύναται νά παρέχη προς τόν Όργανισμόν 
τοιαύτας οδηγίας γενικού' ή ειδικού χαρακιτήρος ως προς τήν έκπλή
ρωσιν ύπό του 'Οργανισμού των αρμοδιοτήτων του οΐαι απαιτούνται 
έν τω δημοσίω συμφέροντι, ό δέ 'Οργανισμός οφείλει νά έκτελή τάς 
τοιαύτας οδηγίας. 

(2) Ό 'Οργανισμός θά άποστέλλη προς τόν Ύπουργόν τοιαύτας 
αναφοράς, λογαριασμούς και ετέρας πληροφορίας άναφορικώς 
προς τήν Ίδιοκτησίαν καΐ τάς δραστηριότητας του 'Οργανισμού και 
θά παρέχη εις αυτόν πασαν διευκόλυνσιν διά τήν έπαλήθευσιν τών 
πληροφοριών τούτων κατά τοιούτον τρόπον καΐ ε'ις τοιούτον χρόνον 
ως οδτος θέλει απαιτεί έν έκαστη περιπτώσει. 

10.— (1) Το Συμβούλιον, τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, διορίζει Γενικόν Διέυθυντήν του 'Οργανισμού. · 

(2) Ό Γενικός Διευθυντής είναι ό πρώτος έκτελεστί'.κός λειτουρ
γός του 'Οργανισμού και φέρει τήν εύθύνην της υλοποιήσεως της 
πολιτικής του 'Οργανισμού και της διεκπεραιώσεως της καθημε
ρινής εργασίας υποκείμενος εις τοιαύτας οδηγίας οΤαι δυνατόν νά 
παρέχωνται εις τούτον ύπό του "Οργανισμού άπό καιρού εις καιρόν. 

11. Το Συμβούλιον δύναται νά διορίζη ή προσλαμβάνη τοιούτους 
λειτουργούς και υπαλλήλους του 'Οργανισμού οίοι είναι αναγκαίοι 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

12. Το Συμβούλιον δύναται νά εκχώρηση εις οιονδήποτε τών 
μελών του τήν άσκησιν οιασδήποτε τών δυνάμει του παρόντος 
Νόμου αρμοδιοτήτων ή διοικητικών εξουσιών του ύπό τοιούτους 
δρους και προϋποθέσεις ώς το Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει : 

Νοείται δτι ουδεμία έκχώρησις δύναται νά γίνη δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου ε'ις πασαν περίπτωσιν ένθα ή ασκησις οιασδήποτε 
τοιαύτης αρμοδιότητος ή εξουσίας δυνατόν νά φέρη τό μέλος εις 
σύγκρουσιν προς οιονδήποτε οΊκονομικόν ή ϊτερον συμφέρον τό 
όποιον δυνατόν νά έχη τό" μέλος τούτο. 

13.—(;1) Όσάκις οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου εχη οιον
δήποτε άμεσον ή έ'μμεσον συμφέρον εις οιονδήποτε συμβόλαιον ή 
ε'ις πρότειναμενον νά συναφθη συμ&όλαιον ή εις οιονδήποτε ϊτερον 
θέμα τό όποιον εξετάζεται εις σϋνέδρίασιν του Συμβουλίου, τό έν 
λόγω μέλος οφείλει πάραυτα νά δηλώση τό συμφέρον τούτο και νά 
αποχώρηση της συνεδριάσεως διαρκούσης της ύπό του Συμβουλίου 
εξετάσεως ή ψηφίσεως έπ! του έν λόγω συμβολαίου, προτεινομένου 
συμβολαίου ή έτερου θέματος. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ό δρος «άμεσον ή 
εμμεσον συμφέρον» περιλαμβάνει, πλην της υπό του μέλους τοΰ 
Συμβουλίου κυριότητος, τήν ύπό της συζύγου, τέκνων, γονέων ή 
αδελφών αύτοΰ κυριότητα ακινήτου 'ιδιοκτησίας, ώς καΐ τήν υπ' 
αύτου ή τών ρηθέντων συγγενών αύτοΟ κυριότητα μετοχών ή συμ, 
φέροντα ε'ις έταιρείαν ή συνεταιρισμόν ή οιανδήποτε έτέραν μορφήν 
συνήθους ή εταιρικής κυριότητος εις τήν οποίαν υφίσταται συμφέ
ρον, ή δικαιώματα δι' έκλογήν αποκτήσεως, δι' αγοράς ή οιασδή
ποτε ετέρας δοσοληψίας, ακινήτου Ιδιοκτησίας. 
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14. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργός ή ύπάλ Ευθύνη διά 
ληλος του 'Οργανισμού δστις άνευ της δεούσης εκ μέρους του τή'νΛνευ 
'Οργανισμού εξουσιοδοτήσεως αποκαλύπτει είς οιονδήποτε πρό έξ°υοκ:)δο"' 
σωπον οιανδήποτε πληιροφορίαν ή οποία περιήλθεν είς γνώσιν του άττοκάλυψυν 
ή έκτήθη; ύπ' αύτου λόγω της σχέσεως του προς τόν 'Οργανισμόν πληροφοριών, 
και ή όποια συνεπάγεται ή δυνατόν να συνεπάγηται ζη'μίαν είς τόν 
Όργανισμόν, περιλαμβανομένης οιασδήποτε πέραν της άρμοζούσης 
πληρωμής δι' οιανδήποτε μορφήν Ιδιοκτησίας ή ύπηιρεσιών, είναι 
υπεύθυνος δια την τοιαύτην ζη'μίαν έναντι του 'Οργανισμού. 

15. Ό 'Οργανισμός δύναται να καθορίζη τοιαύτης άντιμισθίαν 'Αντιμισθία 
διά τους λειτουργούς και υπαλλήλους αύτου, ώς θέλει εγκρίνεται λειτουργών κα) 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου. υπαι η ων' 

ΜΕΡΟΣ III.—ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
16. Ό 'Οργανισμός δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμ 'Εξουσία 

βουλίου, νά έκδίδη Κανονισμούς διέποντας γενικώς τά τών δρων έκοοσεω<3_ 
υπη,ρεσιας των λειτουργών και υπαλλήλων του Οργανισμού και ένσχέοΈΐ 
ιδία, άλλ' άνευ επηρεασμού της γενικότητος τών προηγουμένων,, προς λευτουρ
νά έκδίδη κανονισμούς διέποντας: γούςχαΐ 

, ν ι , _ , , , _ , , υπαλλήλους. 
(α) τον διορισμον, προαγωγήν, μεταθ'εσιν, αφυπηρετησιν, πει

θαρχίαν, άντιμισθίαν και την άδειαν τών λειτουργών και 
υπαλλήλων τούτων, καθώς και τήν δοθησομένην ύπ' αυτών 
έγγύησιν' 

(β) τήν άσκησιν του πειθαρχικού έλεγχου, περιλαμβανομένης 
της απολύσεως ή άπομακρύνσεως τών λειτουργών και υπαλ
λήλων τούτων έκ της θέσεως των και οιασδήποτε προσφυ
γής αυτών κατά της απολύσεως ή έτερων πειθαρχικών 
μέτρων' 

(γ) τήν χορήγησιν συντάξεων, επιδομάτων και έτερων ωφελη
μάτων έπί τή άφυπηρετήσει ε'ις τους λειτουργούς και υπαλ
λήλους τούτους και τους εξαρτώμενους των, καθώς και τήν 
χο.ρήγησιν επιδομάτων είς τήν περιουσίαν ή τους εξαρτώ 
μένους αποθανόντων υπαλλήλων του 'Οργανισμού' 

(δ) τήν σύστασιν και συντήρησιν ταμείων ιατρικής και κοινω
νικής προνοίας, καθώς και τάς καταβλητέας εισφοράς είς 
αυτά και τά εξ αυτών παρεχόμενα ωφελήματα. 

ΜΕΡΟΣ IV.—ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
17.— (1) Ό 'Οργανισμός κέκτηται αρμοδιότητα: Γενικοί 

(α) νά άποίκτα, κατέχη, παρέχη υπηρεσίας και διαχωρίζη γήν άρ
ι
μ«0^Γ

η,,Γες' 
προς τόν σκοπόν προσφοράς οικοπέδων διά τήν στέγασιν 
προσώπων μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος καθώς και τε
μαχίων γης δι' έμπορικάς, κοινοτικάς, δημοσίας, θρησκευ
τικός και ετέρας δραστηριότητας και υπηρεσίας αΐτινες 
κατά τήν κρίσιν αυτού είναι απολύτως άναγκαΐαι διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών αναγκών τών εν λόγω προσώπων εις τήν 
συγκεκριμένην περιοχήν 

(β) νά κατασκευάζη ή μέριμνα διά τήν κατασκευήν οικιών ή 
έτερων οικοδομών και κατασκευασμάτων προς πώλησιν, 
ένοικίασιν ή έτέραν διάθεσιν είς πρόσωπα μετρίου ή χαμη
λού εισοδήματος ή εις εμπορικούς, κοινοτικούς, δημοσίους, 
θρησκευτικούς ή έτερους οργανισμούς, οίκους ή πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οΐτινες κατά τήν κρίσιν του 
'Οργανισμού θά προσφέρουν δραστηριότητας ή υπηρεσίας 
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απολύτως αναγκαίας προς έξυπηρέτησιν των αναγκών των 
μετρίου και χαμηλού εισοδήματος προσώπων εις την συγ
κεκριμένην περιοχήν:· ; 

Νοείται δτι ό 'Οργανισμός θά άσκή τήν έν τη παρούση 
παραγράφω έκτιθεμένην αρμοδιότητα μόνον είς τοιούτον 
χρ.όνον καί ύπό τοιαύτας περιστάσεις ώς Όΰτος κρίνει στι 
εΐναι .απολύτως άναγκάίσν να πράξη οϋτω* 

(γ) νά προάγη γενικώς την άνάπτυξιν προγραμμάτων, σχεδίων 
και δραστηριοτήτων αΐτινες θέλουν διευκολύνει τήν παρο
χήν περισσοτέρας καί καλυτέρας στεγάσεως εις πρόσωπα 
μετρίου ή χαμηλού ε'ισοδήμααος' 

(δ) νά έλέγχη καί διαχειρίζηται τήν ίδισκτησίαν τοΟ 'Οργανι
σμού κατά τρόπον όστις θέλει φαίνεται είς αυτόν ορθότερος 
διά τάς προειρηιμένας αρμοδιότητας. 

(2) 'Αποκλειστικώς προς τον σκόπό'ν εκπληρώσεως καί εκτελέ
σεως τών δυνάμει του εδαφίου ,(ΐ) αρμοδιοτήτων αύτου, ό 'Οργανι
σμός, επιπροσθέτως τών,'γενικών, εξουσιών τών χορηγουμένων, ύπό 
τόΟ άρθρου 4, δύναται είτε ύπό την Ιδίαν αύτου έπωνυμίαν είτε ■·μέσω 
οιουδήποτε αντιπροσώπου— 

(α) νά απόκτα, ή νά συμδάλληται προς άπό!κτησιν, παρ' οιουδή
ποτε προσώπου,'.συνεταιρισμού, οίκου ή οργανισμού, περι
λαμβανομένου οίουδήίποτε κυβερνητικού σώματος ή αρχής, 
διά παραχωρήσεως, αγοράς, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
(ώς προβλέπεται ύπό τόυ άρθρου 30) ,ή άλλως πως, κυριό
τητα, μακροχρόνων μίσθωσιν ή" οιανδήποτε μορφήν συμφέ
ροντος ή τίτλου έπί Ιδιοκτησίας, καί να εΐναι Ιδιοκτήτης καί 

' κάτοχος αυτών*; 

(β) τηρουμένων τών. διατάξεων της εκάστοτε έν Ίσχύϊ νομοθε
σίας περί 'Οδών καί Οικοδομών, καθώς καί τών διατάξεων 
πάσης ετέρας νο'μοθεσίας αναφερομένης ε'ις τήν άκίνητον 
ίδιοκτησίαν— 

(i) νά καταρτίζη σχέδια, ή νά μέριμνα διά τήν κατάρτισιν 
σχεδίων διαιρέσεως ή ύποδιαιρέσεως ακινήτου Ιδιο
κτησίας αύτου είς, οικόπεδα, οδούς καί πάντας τους 
συναφείς χώρους' 

(ii) νά άίιτοικτα, οΙκοδομή, άνακαινίζη, αποκαθιστά, βελ
■ τιώνη, τροποποιη ή έπισκευάζη, ή μέριμνα διά τήν 

όΊκοδόμησιν, βελτίωσιν, τροποποίησιν ή έπισκευήν 
πάσης μορφής κατασκευάσματος ή Ρΐκοδοιμής έπί1 ακι
νήτου 'ιδιοκτησίας έπί της όποιας κέκτηται συμφέρον' 

(iii) νά διευθετή ή συμβάλληται μεθ' οιασδήποτε κυβερ
νητικής , υπηρεσίας ή αρχής ή μεθ1" οίούδήποτε φυσι
κού ή νομικού προσώπου διά τόν σχεδιασμόν, έπα
νασχεδιασμόν, έκσκαφήν,, κατασκευήν ή ταξινόμησαν 
οδών,, παρόδων ή έτερων περιοχών σχετιζομένων 
προς τήν τροχαίαν .κίνησιν, μεταφοράν ή έτέραν δια
κίνησιν ή κυκλοφορίαν προσώπων καί αντικειμένων 
διά τήν κατασκευήν £ργων υποδομής διά τήν παρο
χήν ύδατος,, αποχετευτικού .συστήματος, ηλεκτρισμού, 
τηλεφωνικής συνδέσεως, υπηρεσιών αποκομιδής σκυ
βάλων,' καθώς καί πάσης ετέρας υπηρεσίας κοινής 
ωφελείας' διά τήν κατασκευήν σχολείων καί τήν εξα
σφάλισα/ παντός τύπου δή,μόσίας ή 'ιδιωτικής εκπαι
δεύσεως, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, ύγειονομι
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κών, ψυχαγωγικών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
παντός τύπου υπηρεσιών προς το κοινόν' 

(γ) νά συνεργάζηται μεθ' ' οιωνδήποτε οργανισμών, οίκων ή 
προσώπων, δημοσίων ή ιδιωτικών, οϊτινες ασχολούνται επί
σης ειίς την οιευκόλυνσιν της εξασφαλίσεως στέγης και 
συναφών υπηρεσιών εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού βίσο
ιδήματος, περιλαμβανομένης της καταβολής αποζημιώσεως 
δια τάς παρεχομένας υπηρεσίας υπό τών ε'ίρημένων οργα
νισμών, οίκων ή προσώπων" 

(δ) νά πωλή, ένοικιάζη, έκχωρή, μεταβιβάζη, άνταλλάσση, άπο
ξενουται, ύποθηικεύη, έπιβαρύνη ή άλλως πως διαθέτη ή 
έπιβαρύνη ρίοα/δήποτε ίδιοκτησίαν ή συμφέρον ή τίτλον έπ' 
αυτής, περιλαμβανομένης τής χορηγήσεως εκλογής δια 
πώλησιν οιωνδήποτε δικαιωμάτων ανανεώσεως ενοικιάσεων: 

Νοείται δτι, διαρκούσης τής υπάρξεως εγγυήσεως δοθείσης 
δυνάμει του άρθρου 22, ό 'Οργανισμός οφείλει νά μή άπο
ξενωίθή, υποθήκευση ή άλλως πως έπιβαρύνη ή διάθεση 
οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν αύτοΰ, ειμή κατόπιν τής 
προηγουμένης γενικής ή .ειδικής εγκρίσεως τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου και τηρουμένων τών επιβαλλομένων ύπό τής 
τοιαύτης εγκρίσεως δρων κ α! προϋποθέσεων 

(ε) νά καταρτίζη ή μέριμνα διά τήν κατάρτισα/ σχεδίων, προ
διαγραφών και προϋπολογισμών δαπανών διά τήν οικοδό
μησα/, άνακαίνισιν, βελτίωσιν, τροποποίησα/ ή έπισκευήν 
ακινήτου Ιδιοκτησίας και άπό καιρού εις καιρόν νά τροπο
ποιή τά έν λόγω σχέδια, προδιαγραφάς καΐ προϋπολογι
σμούς, ασχέτως έάν αϊ έν λόγω δραστηριότητες πρόκειται 
νά εκτελεσθούν ύπό του 'Οργανισμού ή ύπό έτερων' 

(στ) νά διαχειρίζηται τήν ίδιοκτησίαν ή, τη .έγκσίσει του Υπουρ
γού, νά συμβάλληται μεθ' οιουδήποτε προσώπου, συνεταιρι
σμού, οίκου ή οργανισμού, περιλαμβανομένης οιασδήποτε 
κυβερνητικής, υπηρεσίας ή αρχής, διά τήν διαχείρισιν αυτής' 

(ζ) νά παρέχη συμβουλευτικός υπηρεσίας, τεχνικήν έξάσκησιν 
και εκπαίδευσα/, τεχνικήν βοήθειοα; ή συμβουλάς εις οιονδή
ποτε πρόσωπον, συνεταιρισμόν, οΐκον ή όργανισμόν, .περι
λαμβανομένης οιασδήποτε κυβερνητικής υπηρεσίας ή αρχής, 
διά τήν πραγμάτωσα/ τών σκοπών του παρόντος Νόμου' 

(η) νά χρησιμοποιή τάς υπηρεσίας συμβούλων έπί συμβάσει 
προσλαμβανομένων διά τήν παροχήν επαγγελματικής ή τε
χνικής βοηθείας ή συμβουλών 

(θ) νά διαχειρίζηται οιονδήποτε κυβερνητικόν πρόγραμμα έπιχο
ρηΥήσεως ή. ετέρας μορφής βοηθείας τό όποιον ήθελεν άνα
τεθή εΊς αυτόν' 

(ι) νά πράττη παν δ,τι είναι άναγκαΐον ή πρόσφορον διά τήν 
'εκπλήρωσα/ καΐ έκτέλεσιν τών αρμοδιοτήτων του και διά 
τήν άσκησιν τών δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένων 
και παρεχομένων καθηκόντων και εξουσιών 

| (ία) νά έ'κδίδη Κανονισμούς διέποντας τά τής ασκήσεως τών 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών του 'Οργανισμού ως οΰτοι δύ
νανται νά έγκρίνωνται ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου: 

Νοείται δτι Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τής παραγράφου 
ταύτης κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά 
πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
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των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση, ή ακύ
ρωση τους οϋτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, 
τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημο
σιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καί, έκτος έάν 
άλλως προνοήται έν αύτοΐς, τίθενται έν ίσχύϊ άπό.τής τοιαύτης δη
μοσιεύσεως. 

Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, ένδλω ή έν μέρει,, ύπό 
τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν· τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή· ύπ' αυτής, 
καί, έκτος έάν άλλως προνοήται έν αύτοΐς, τίθενται έν Ισχύϊ από 
τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

Συμβουλευτική 18.^(1) Το Συμβούλιον θά δϊορίση. Συμβουλευτική ν Έπιτροπήν 
Έττκτροιτή. διά νά τό συμβουλεύη έπί θεμάτων γενυκής πολιτιίκής, απαρτιζόμενη ν 

έκ 15 τουλάχιστον μελών. 
(2) Τό Συμβούλιον θά συναντάται μετά τής Σ υμβουλευτυκής 

'Επιτροπής διά νά άκούη τάς απόψεις της τουλάχιστον καθ' έξαμη
νίαν, αλλά τό Συμβούλιον δέν είναι ύποχρεωμένον νά άποκαλύπτη 
εις τή ν Συμβουλευτική ν Έπιτροπήν οΙάδήποτε θέματα τά όποια 
θεωρεί ώς εμπιστευτικής φύσεως ή ή άπσκάλυψις των οποίων δυνατόν 
νά έπη'ρεάση δυσμενώς τά συμφέροντα ή. τάς εργασίας του 'Οργα
νισμού.

 Λ : 
(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά παράσχη τοιάύτην γραμματειακή ν 

ή έτέραν βοήθειαν εις την Συμδουλευτικήν Έπιτροπήν οΐαν τόΰτο 
θεωρεί κατάλληλον. 

(4) Ό 'Οργανισμός δύναται νά καταβάλλη εις τά μέλη, τής Συμ
βουλευτικής Επιτροπής τοιάύτην άποζήμίωσιν οΐαν ό 'Οργανισμός, 
τη έγκρίσει του ΎπούργοΟ; θέλει καθορίσευ 

Κ εφσλθ3ΐ.ον τοϋ 
ΌργανκισμοΟ. 

'Εξουσία 
οοονευσμοΰ. 

'Εξουσία/ 
εκδόσεως 
χρεογράφων 
κλπ. 

ΜΕΡΟΣ V.—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

19.— (1) Τό άρχϋκόν κεφάλαιον του 'Οργανισμού θά είναι πεντα
κόσιοι χιλιάδες λίραι καταβληίθησόμεναι υπό τής Δημοκρατίας προς 
τόν 'Οργάνισμόν άμα τη συσπάσει τούτου δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Τό τοιούτο κιεφάλαιον δύναται νά αύξηθή κατόπιν 'Αποφά
σεως του Υπουργικοί; Συμβουλίου. 

20. " Ι ν α καταατή Ικανός ό 'Οργανισμός νά έκπληροΐ τάς δονά
μει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αύτου,. ό 'Οργανισμός δύνα
ται τή. συγκατάθεσε ι του Υπουργικού Συμβουλίου,, συμφώνως προς 
οιανδήποτε γενικήν έξουσιοδότηριν δοθεΐσαν ύπ' αύτου, νά δανεί
ζηται χρήματα κατά τοιούτον τρόπον καί ύπό τοιούτους δρους οίους 
ήθελε κρίνει καταλλήλους νά έπιβάλη τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
και ιδία άλλ* άνευ επηρεασμού τής γενικότηΐτος των προηγουμένων, 
νά δανείζηται χρήματα παρά τής Δημοκρατίας. 

21.— (.1) Ό 'Οργανισμός,, προς τόν σκοπόν.εξευρέσεως χρημάτων 
διά τά όποΐα είναι εξουσιοδοτημένος νά δανείζηται δυνάμει του άρ
θρου 20, δύναται νά έκδίδη χρεώγραφα, ομόλογα, γραμμάτια 
(debentures) ή Μτερα αξιόγραφα (έν'τοΐς εφεξής έν τω παρόντι Νόμω 
αναφερόμενα ώς «χρεώγραφα»). 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε 
χρεώγραφα εκδιδόμενα ύπό του 'Οργανισμού θά έκδίδωνται, μετα
βιβάζωνται, τυγχάνουν χειρισμού καί αποπληροϋνται συμφώνως 
προς κανονισμούς εκδιδόμενους ύπό του 'Οργανισμού τη έγκρίσει 
του Υπουργικού· Συμβουλίου. 
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'Εξουσία της 
Δημοκρατίας 
νά εγγυάται 
δάνεια. 

Καθορισμός 
«Περυθωρίου 
δημιουργίας; 
•Αττοθειμα
τικοΟκ, 

Έπένδυσις 
άποθεματυκοΟ 
κλπ., 

'Ασφάλισις 
περιουσίας, 
λειτουργών και 
υπαλλήλων τοΰ 
* Οργανισμού. 

22. Ή Δημοκρατία δύναται να εγγυάται, κατά τοιούτον τρόπον 
και ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελε κρίνει καταλλήλους, τήν προ
σήικουσαν και τακτική ν πληρωμήν ύπό του 'Οργανισμού του κεφα
λαίου και των τόκων οιουδήποτε δανείου συναφθέντος ύπό τοΟ *Ορ
γοτνισμου δυνάμει τών άρθρων 20 και 21. 

23. Ό 'Οργανισμός δύναται νά περιλαμβάντ) εις τάς τιμάς πωλή
σεως τών οικοπέδων, τών οικιών ή ετέρας ιδιοκτησίας αύτου Εν 
ποσοστόν το όποιον θά είναι επιπλέον δλων τών άμεσων και έμμε
σων δαπανών τών σχετιζομένων προς το έν λόγω οίκόπεδον,, τήν 
οικίαν ή έτέραν ίδιοκτη,σίαν και το όποιον θά είναι γνωστόν ώς 
«περιθώριον διά τήν δημιουργίαν άποθιεμοττικρυ»: 

Νοείται δτι το έν λόγω ποσοστόν δεν δύναται, έν έκαστη περι
πτώσει, νά ύπερβαίνη το 15% άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως τοΟ 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

24. Τηρουμένων τών Κανονισμών οΐτινες δύνονται νά έκδίδωνται 
ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου ό 'Οργανισμός δύναται νά έπεν
δύη οιαδήποτε ποσά διατηρούμενα ώς άποθεματικόν ή είς χρεωλυ
τικόν ταμεΐον ή οιαδήποτε ποσά μή απαιτούμενα προς άμεσον χρη
σιμοποίησα ή δαπάνην είς καταθέσεις ε'ις τράπεζας ή έτερα οικο
νομικά Ιδρύματα, είς χρεόγραφα, ομόλογα ή έτερους τύπους αξιό
γραφων ή είς οιανδήποτε έτέραν έπένδυσιν. 

25. Ό 'Οργανισμός δύναται νά άσφαλίζη τήν Ιδιοκτησίοα/ και τά 
λοιπά ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία και τάς εργασίας αύτου 
έναντι ζημίας ή απώλειας αυτών διά τοιούτων ποσών ώς ήθελε 
κρίνει πρέπον, περιλαμβανομένης και της ασφαλίσεως τών λειτουρ
γών και υπαλλήλων αύτοΰ. 

26. Τοιαύτα ποσά έκ τών κερδών, άτινα ό 'Οργανισμός θέλει Άποθεματικόν. 
κρίνει ορθόν δπως τίθενται κατά μέρος καθ* έκαστον έτος, θά κατα
τίθενται ε'ις ταμεΐον κληθησόμενον τό «Άποθεματικόν του 'Οργανι
σμού». Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, έν διαβουλεύσει μετά του 
Υπουργού Οικονομικών, δύναται νά άποφασίση δπως οιονδήποτε 
πλεόνασμα, τηρούμενης της επιφυλάξεως του άρθρου 23,, μεταφερθί) 
ε'ις τό Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας. 

27.—(1) Ό 'Οργανισμός θά μεριμνά διά τήν τήρησιν καταλλήλων Λογαριασμοί, 
βιβλίων και λογαριασμών περί τών εργασιών αύτοΰ, καθώς και διά 
τήν κατάρτισα/ ετησίας καταστάσεως λογαριασμών ώς έάν ήτο εμπο
ρικός οργανισμός. 

(2) Οι λογαριασμοί του 'Οργανισμού θά έλέγχωνται κατ' έτος 
ύπό του Γενικού 'Ελεγκτού της Δηιμοκρατίας δστις θά ύποβάλλη 
τήν εκθεσιν αύτοΰ προς τό Συμβούλιον, άντίγραφον δέ αυτής υπο
βάλλεται προς τον Ύπουργόν καΐ τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 

(3) Ευθύς ώς οι λογαριασμοί του ΌργανισμοΟ έλεχθοΰν, ό 'Ορ
γανισμός θά άποστέλλη προς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον προς 
εγκρισιν άντίγραφον τών λογαριασμών όμου μετ' αντιγράφου της 
εκθέσεως τοΰ Γενικού Έλεγκτοΰ και έν συνεχεία θά δημοσιεύη τήν 
κατάστασιν λογαριασμών και τήν έκθεσιν κατά τοιούτον τρόπον 
ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει. 

28.—(1) Ευθύς ως ήθ'ελε κατ αστή δυνατόν μετά τήν λήξιν έκά Έ^σία 
στου οικονομικού έτους, ό 'Οργανισμός θά μέριμνα διά τήν κατάρ Εκθεση 
τισιν και διαβίβασιν προς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκθέσεως έπΐ· δράστη
άναφερομένης γενικώς ε'ις τάς δραστηριότητας του 'Οργανισμού Ρ1 0 Γ ηΊ τ &?" 
διαρκοΰντος τοΰ προηγουμένου οικονομικού έτους .και περιεχούσης ο̂ργανΙσμοΟ.. 
πληροφορίας περί τών εργασιών και της πολιτικής του 'Οργανι
σμού. 
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(2) Μετά την ύποβολήν της ετησίας εκθέσεως του 'Οργανισμού1 

εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον, αντίγραφαν αυτής κατατίθεται εις 
τήν Βουλήν των.Αντιπροσώπων προς ένηιμέρωσιν αυτής. 

'(.3) Έάν τό .Ύπουργικόν Συμβοΰλιον είναι τής γνώμης δτι ή 
εκθεσις δύναται να δήμοσιευθή άνευ βλάβης των συμφερόντων τοο 
'Οργανισμού ή του δημοσίου συμφέροντος, αϋτη, δύναται νά δημο
σιευθή ύπό του 'Οργανισμού μετά τήν ύποβολήν της προς τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον. . 

Απαλλαγή 29. Ό 'Οργανισμός άπαλλάττεται τής καταβολής— 
ν°σμοθΡέ!Γτης (α) παντός φόρου επιβαλλομένου ή ε ισπραττομένου άναφο
φορολογ[ας, ρικώς προς οιονδήποτε είσόδηιμα πραγματοποιούμενον ύπ' 
τελών, αυτοί) εκ των . .εργασιών του 
χαρτοσήμων ^ παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε 

εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου περί τελών χαρτοσήμου* 
( γ ) παντός φόρου,, τέλους ή δασμού πληρωτέου δυνάμει οιου

δήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου έπί μηχανικών ε γ κ α τ α 
στάσεων,, όχη,μάτων,, εξοπλισμού καΐ έτερων πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων ε ισαγομένων προς χρήσιν ύπό ή 
διά λογαρ ιασμόν του 'Οργανισμού1 και μή προοριζομένων 
προς πώλησιν ε'ις τό κοινόν' 

(δ); παντός φόρου τοπικής αρχής, έκτος εάν τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελεν ά λ λ ω ς αποφασίσει . 

"ΜΕΡΟΣ VI .—ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ι Σ 
•Λνατ/χαστϋκή 30.— (1) Ό 'Οργανισμός, ών δημόσιος οργανισμός, είναι άπαλ
άπαλλοτρίωσις λοτ,ρΐοΟσα αρχή συμφώνως προς τήν π α ρ ά γ ρ α φ ο ν (δ) του ορισμού 
άκϋνήτου « Ά π α λ λ ο τ ρ ι ο υ σ α ?Αρχή» του εκτιθεμένου έν τω έδαφίω ( ί ) τοΟ 
Ι5°τοθ^962. άρθρου 2 του περί 'Αναγκαστ ικής 'Απαλλοτρ ιώσεως Νόμου καίν 

τηρουμένων των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, κέ : 
κτηται τό δικαίωμα νά άποκτα άναγκαστικώς άκίνητον ίδιοκτησίαν 

; δια τρύς έν τοις παραγράφόις (δ), (ι) και (λ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 3 του. προεψημένου Νόμου εκτιθεμένους σκοπούς δη
μοσίας ωφελείας. 

(2) Ουδεμία αναγκαστική άπαλλοτρίωσις ακινήτου ιδιοκτησίας 
θά ένεργήται ύπό του 'Οργανισμού έκτος έάν— 

(α) ή τοιαύτη αναγκαστική άπαλλοτρίωσις ένεργήται αποκλει
στικώς προς τον σκοπόν στεγάσεως προσο^πων μετρίου ή 
χαμηλού εισοδήματος* 

• (β) ή μέλλουσα νά άπαλλοτριωθή ακίνητος ιδιοκτησία είναι γή 
άνευ οικοδομών ή έτερων .κατασκευασμάτων ή οικοδομη
μάτων .ή προσαρτήματος, οιασδήποτε φύσεως, έπ' αυτής, 
ειμή έάν δοθή προηγουμένη συγκατάθεσις του Υπουργικού 
Συμβουλίου διά τήν τοιαύτην άπαλλοτρίωσιν" 

(γ) ή μέλλουσα νά άπαλλοτριωθη ακίνητος Ιδιοκτησία κείται 
είς περιοχήν προηγουμένως έγκριθεΐσαν ύπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κατά τήν έξέτασιν του θέματος 
τής χορηγήσεως ή μή τής δυνάμει της επιφυλάξεως τής παραγρά

Ι5τοθΐ962. Φου (β) το& εδαφίου (3) του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώ
σεως. Νόμου εγκρίσεως του διά τήν έν λόγω αναγκαστική ν άπαλ
λοτρίωσιν ύπό του 'Οργανισμού, δέον μεταξύ άλλων νά έξετάζη 
καί, πριν ή χορήγηση τήν εγκρισίν του, νά ίκανοποιήται δτι αί έν 
τω έδαφίω (2) του παρόντος άρθρου εκτιθέμενοι προαπαιτήσεις 
υφίστανται καί έτηρήθήσαν: 
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Νοείται δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον, κατά την έξέτασιν του 
θέματος της χορηγήσεως ή μη της εγκρίσεως του δια τήν άναγ
καστικήν απαλλοτρίωσα/ οιασδήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας προτει
νομένης όπως άποκτηθή ύπό του 'Οργανισμού ώς προείρηται, δύνα
ται, έάν θεώρηση τούτο σκόπιμον, να μη χορήγηση τήν εγκρισίν 
του έφ' δσσν ίκανοποιη,θή δτι ή τοιαύτη ακίνητος Ιδιοκτησία ανήκει 
εις πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος. 

(4) "Απασα ή ύπό του 'Οργανισμού άναγκαστικώς άπαλλο
τριουμένη ακίνητος ιδιοκτησία δέον να χρησιμοποιηθή αποκλειστι
κώς ύπ' αύτου προς τον σκοπόν— 

(α) παροχής οικοπέδων δια τήν στέγασιν προσώπων μετρίου 
ή χαμηλού εισοδήματος, περιλαμβανομένης και της διαθέ
σεως τούτων, μετά ή προ της αναπτύξεως αυτών, είς τά 
έν λόγω πρόσωπα δι' ιδίαν στέγασιν' 

(β) παροχής εμπορικών, κοινοτικών, δημοσίων, θρησκευτικών 
ή έτερων διευκολύνσεων ή υπηρεσιών παρεπομένων ή συμ
πληρωματικών της στεγάσεως τών έν λόγω προσώπων ή 
αναγκαίων διά τά έν λόγω πρόσωπα, εις την συγκεκριμέ
νη ν περιοχή ν. 

ΜΕΡΟΣ VII.—ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙ Σ 
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΝ 

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

31.— (1) Πάσα ακίνητος Ιδιοκτησία μεταβιβαζόμενη, δυνάμει ή 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ύπό τοϋ 'Οργανισμού' είς 
οιονδήποτε πρόσωπον ή οντότητα, μετά ή άνευ νομικής προσώπικό
τητος (έν τοΐς εφεξής έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένου ώς «ό 
δικαιοδόχος»), αποκτάται και θεωρείται ώς αποκτώμενη^ ύπό του 
δικαιοδόχου ύπό τους ακολούθους περιορισμούς καΐ επιφυλάξεις: 

(α) Έπί μίαν πενταετίαν άπό τής ημερομηνίας της μεταβι
βάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας ε'ις τον δικαιοδόχον, ουδε
μία πώλησις, ανταλλαγή ή έτερα διάθεσις ταύτης δύναται 
νά ένεργηθή' 

(β) επί μίαν πενταετίαν άπό τής ημερομηνίας τής μεταβιβά
σεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας ε'ις τόν δικαιοδόχον, ουδε
μία ύποθή.κη ή έτερα έπιβάρυνσις οιασδήποτε φύσεως δύ
ναται νά συσταθή έπ' αυτής εκτός υποθήκης γενομένης 
προς όφελος του 'Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
διά τους σκοπούς του περί του 'Οργανισμού Χρηματοδο
τήσεως Στέγης Νόμου του 1980' 

(γ), διαρκούσης τής ε'ιρημένης πενταετίας, ουδεμία μεταβίβα
σις τής ακινήτου ■ ιδιοκτησίας δύναται νά ένεργηθή έκτος 
κατόπιν τής προηγουμένης γραπτής συγκαταθέσεως του 
'Οργανισμού κατατιθέμενης είς το Κτηματολόγιο ν είς το 
όποιον θά ένεργηθή ή μεταβίβασις' 

(δ) έν περιπτώσει καθ'' ην ή ακίνητος ιδιοκτησία μεταβιβά
ζεται ύπό του δικαιοδόχου εις έτερον πρόσωπον ή οντό
τητα, ουδεμία μεταβίβασις αυτής, ή τμήματος αυτής, δύ
ναται νά ένεργηθή προς τόν δικαιοδόχον έπί μίαν δεκα
πενταετίαν άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ή ιδιοκτησία εΐχεν 
αρχικώς μεταβιβασθή ε'ις τόν δικαιοδόχον. 

Άκίνηαος 
ιδιοκτησία: 
μεταβιβα
ζόμενη 
ύπόκεΛατ 
είς περιο
ρισμούς ικαΐ 
επιφυλάξεις 
κλπ. 

43 τοΰ 1980. 
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(2) 'Em μίαν πενταετίαν από της ημερομηνίας της μεταδιβά
Κεψ. 6 σ ε ω ζ τής ακινήτου Ίδιοκτη;σίας εις τόν δικαιοδόχον ουδεμία άναγ
ιΐτοθΐ965. καστική έκτέλεσις κατ' αυτής δύναται νά διαταχθή δυνάμει των 

διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, δι' οιουδήποτε 
των έν άρθρω 14 αυτού μνημονευομένων μέσων. 

(3) 'Επί τή μεταβιβάσει οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας ύπό 
του 'Οργανισμού ε'ις τόν δικαιοδόχον— 

(α) οι περιορισμοί και αϊ επιφυλάξεις αϊ μνη,μονευάμεναι έν 
τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θά καταχωρώνται 
έναντι της σχετικής έγγραφης εις τα βιβλία του Κτηματο
λογίου ως επίσης καί, ένθα είναι δυνατόν, έπι του πιστο
ποιητικού έγγραφης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας" 

(β) ουδεμία μεταβίβασις καί ουδεμία έπιβάρυνσις αυτής θά 
διενεργήται ύπό του Κτηματολογίου κατά παράβασιν οίου
δήποτε περιορισμού ή επιφυλάξεως μνημονευομένης έν τω 
έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου. 

(4) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόν
τος άρθρου ό δικαιοδόχος δύναται, διαρκούσης τής πενταετίας άπό 
τής ημερομηνίας τής είς αυτόν μεταβιβάσεως τής ακινήτου Ιδιο
κτησίας, νά προτείνη πώλησιν αυτής προς τόν 'Οργανισμόν' έπι 
τή τοιαύτη δε προτάσει ό 'Οργανισμός υποχρεούται νά άγοράση 
αυτήν ή άλλως νά παράσχη την συγκατάθεσίν του διά τήν διάθε
σιν αυτής είς τήν άρχικήν τιμήν, είς τήν οποίαν άπε.κτήθή, ύπό του 
δικαιοδόχου,, μετ' άναπροσαρμογήν τής έν λόγω τιμής συμφώνως 
προς τόν πληθωρισμό ν ή άντιπληθωρισμόν δστις δυνατόν έν τω με
ταξύ νά εχη λάβει χώραν καί άφου άφαιρεθή έξ αυτής οιαδήποτε 
άπόσβεσις τής ιδιοκτησίας ήτις δυνατόν νά εχη επέλθει άπό του 
χρόνου τής μεταβιβάσεως είς τόν δικαιοδόχον, ως καί μετά τοιού
του τό'κου έπ' αυτής ώς ήθελεν αποφασίσει ό 'Οργανισμός. 

ΜΕΡΟΣ VIII.—ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Άγωγαί 32.— (1) Ουδεμία αγωγή δύναται νά έγερθή έν αίωδήποτε Δικα
κοπάτοΰ στηρίω κατά του 'Οργανισμού, του Προέδρου ή των μελών του 
Όρνοανιισμοΰ Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντού ή οιουδήποτε υπαλλήλου του 
αετ'̂ ύτοϋ 'Οργανισμού συνεπεία οιασδήποτε πράξεως γενομένης έν τή έφαρ
συνδεομένων. μογή ή έπι σκοπώ εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε 

δημοσίου καθήκοντος ή εξουσίας, ή συνεπεία οιασδήποτε αμελείας 
ή παραλείψεως έν τή εφαρμογή του έν λόγω Νόμου, καθήκοντος 
ή εξουσίας, έκτος έάν αυτή ύποβλη'θή εντός £ξ μηνών άπό' τής 
περί ής το παράπονον πράξεως, αμελείας ή παραλείψεως ή, έν 
περιπτώσει συνεχιζόμενης ζημίας ή βλάβης, εντός δώδεκα μηνών 
άφ' ής έπαυσεν αϋτη. 

(2) Ουδεμία αγωγή δύναται νά έγερθή έν οίωδήποτε Δικα
στηρίω .κατά του 'Οργανισμού προ τής παρελεύσεως τουλάχιστον 
ενός μηνός άπό τής προς τόν Όργανισμόν επιδόσεως γραπτής ειδο
ποιήσεως περί προθέσεως έγέρσεως αγωγής ύπό του προτιθεμένου 
ενάγοντος ή αντιπροσώπου αύτου' ή τοιαύτη είδοποίησις δέον νά 
έκθετη σαφώς καί κατηγορηματικώς τήν βάσιν τής αγωγής, τάς 
λεπτομέρειας τής απαιτήσεως, το δνσμα καί τόν τόπον κατοικίας 
του προτιθεμένου ενάγοντος καί τήν αίτουμένη,ν θεραπείαν. 

Έπίδοσις 33. Ή έν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένη είδοποίησις καί 
είδοποιή οιαδήποτε κλήσις, είδοποίησις ή ίτερον Μγγραφον άπάιτούμενον ή 
σεωςκλιτ. έπιτρεπόμενον νά έπιθοθή προς τόν Όργανισμόν δυνάμει των δια

τάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε έτερου νόμου δύναται, 
εκτός έάν έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει υφίσταται ρητή περί 
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του αντιθέτου διάταξις, νά έπιδίδηται δια παραδόσεως εις τόν 
Πρόεδρον τοΟ Συμβουλίου ή τόν Γενικόν Διευθυντή ν του 'Οργα
νισμού, ή δια αποστολής δια συστημένης επιστολής απευθυνόμενης 
προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του 'Οργανισμού εις τό κεντρικόν 
Γραφεΐον τοΟ 'Οργανισμού. 

34. Έν οιαδήποτε αγωγή κατά του 'Οργανισμού ουδεμία έ.κτέ ·ΐκανο
λεσις ή κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ή παρεμφιερής διαδικασία ποίησις 
δύναται να διαταχθή ε'ις βάρος του 'Οργανισμού' οιαδήποτε, όμως, ό " " * ^ ^ 
χρηματικά ποσά ατινα δυνατόν διά τής δικαστικής αποφάσεως νά ?ορνα°υσμοθ. 
επιδικασθούν ε'ις βάρος του 'Οργανισμού, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιων
δήποτε οδηγιών εκδιδομένων όπό του δικαστηρίου οσάκις ύπό του 
'Οργανισμού έπεδόθη ε'ιδοποίησις εφέσεως κατά τής είρημένης απο
φάσεως, θά καταβάλλωνται ύπό του Όργανιομου έκ τών κεφα
λαίων αύτοϋ. 

35.— (1) Έν οιαδήποτε αγωγή ό 'Οργανισμός, έάν οϋτω έπιθυμή, ·Ανιτιτφο
δύναται νά άντιπροσωπεύηται επί δικαστηρίω καθ' οιονδήποτε στάδιον σώπευσιςτοΓ» 
τής διαδικασίας ύπό του Γενικού Διευθυντού ή ύπό οιουδήποτε ύπαλ 'Opycwt/σμου, 
λήλου του 'Οργανισμού σστις δέον νά Ικανοποίηση τό δικαστήριον 
δτι είναι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένος εγγράφως ύπό του 
Όργανιομου. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Μέρους «ιάγωγή» σημαίνει 
άστικήν διαδικασίαν άρχομένην διά κλητηρίου εντάλματος ή κατά 
τοιούτον έτερον τρόπον ώς καθορίζεται ύπό διαδικαστικών κανονι
σμών, άλλα δέν περιλαμβάνει ποινικήν διαδικασίαν. 


