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Ό περί 'Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος τού 1980 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Ά ρυθμός 43 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥ

ΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ ΣΤΕΓΗΣ», ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ 
Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ IN Δ Ι Α Σ Τ Ε Γ Α Σ Ι Ν 
Κ Υ Ρ Ι Ω Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν ΜΕΤΡΙΟΥ " Η ΧΑΜΗΛΟΥ Ε Ι Σ Ο Δ Η 

ΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Οργανισμού Συνοπτικός 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος του I960.' τβιλος* 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει- ΈρμηνεΐσΜ 
μένου: 

!«Γενυκός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν τόν διορι
ζόμενο ν δυνάμει του άρθρου 10. 

«'Οργανισμός» σημαίνει τόν Όργανισμόν Χρηματοδοτήσεως 
^Στέγης τόν συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 3' 

«Πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος» σημαίνει πάν πρό
σωπον καθοριζόμενον ώς τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού 
Συμβουλίου δημοσιευομένου έν τη έτασήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας. 

«Συμβούλιον» σημαίνει το Διοιικητικόν Συμβούλιον το διοριζό
μενον δυνάμει του άρθρου 6. 

«Υπουργός» σηιμαίνει τόν Ύπουργόν Οικονομικών 
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Σύστασις και 
νομι,χή προσω
πυκόπηςτοϋί 
'Οργανισμού 
Χρηματοδο
τήσεωςι 
Στέγης. 

3. Δια του παρόντος συνίσταται τραπεζικόν 'ίδρυμα υπό την 
έπωνυμίαν «'Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης», δ όποιος θά 
είναι νομικόν πρόσωπον μετ εξουσίας νά άποκτα, κατέχη και δια
θέτη Ιδιακτησίαν, να συναπτή συμβόλαια, νά ένάγη και ένάγηται 
Οπό την εΊρημένην έπωνυμίαν και νά πράττη παν δ,τι είναι άναγκαΐον 
διά τους σκοιπούς του παρόντος Νόμου. 

Κεντρικόν, , „ , , , . 
Γρσχρεϊσνκαί 4. Ο Οργανισμός θα εχη το κεντρικόν αυτού γραφειον εν Λευκω-
ύποκσιτσ- σία, δύναται σμως νά συνιστά και υποκαταστήματα έν τη Δημοκρατία. 
στήμαιτα. 

Κύριος 
σκοπός τοΰ 
ΌργοοΊσμοΰ 
καΐ εποπτεία 
καιΙλεγχος 
της Κεντρικής 
Τραπέζης 
Κ ύπρου 
έπίτοΰ 
'Οργανισμού. 
4 8 τ ο ΰ 1 9 6 3 
ΙΟτοΟ 1979. 

5/—(1) Ό κύριος σκοπός του 'Οργανισμού είναι ή παροχή δανείων, 
συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον διά στεγαστικούς σκοπούς κ α τ ά 
προτεραιότητα έ'ις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος, οδτος 
δε θά ευρίσκεται ύατό τήν έποπτείαν κα! τόν έλεγχον της Κεντρικής 
Τραπέζης 'Κύπρου δυνάμει και συιμφώνως προς τάς διατάξεις του 
περί Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου Νόμου του 1963. 

ι (2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιονδήποτε δάνειον 
χορηγούμενον δι' οιανδήποτε άπαιτουμένην διά στέγασιν προσώπου 
μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος έπέΙκτασιν, μετατροπήν, έπιδιόρθω
σιν, βελτίωσιν ή έ'κσυγχρονι'σμόν ακινήτου ιδιοκτησίας αύτου θά θεω
ρήται ώς δάνειον χορηγούμενον διά σκοπούς στεγάσεως. 

Λιοικ όνν 6.— (Α) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει Διοικητικόν Συμβού

Συμβούλιον. λιον του 'Οργανισμού" άπαρτιζόμενον εξ επτά μελών : 

Νοείται δτι ουδείς δύναται νά διορισθή ώς μέλος τοΟ ΔιοικητιίκοΟ 
Συμβουλίου έάν εΐναι διοικητικός σύμβουλος ή υπάλληλος οιασδή

ποτε τραπέζης, εξαιρέσει της Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου, ή σίικονο, 
μικου Ιδρύματος λειτουργούντος έν τή Δημοκρατία ή οιασδήποτε 
εταιρείας της οποίας αί δραστηριότητες ή τ ά συμφέροντα συνδέονται*, 
προς τήν άνάπτυξιν γης , εξαιρέσει του' ιΚυπριακοΟ 'Οργανισμού 'Ανα

πτύξεως Γης, τοΟ συσταθέντος δυνάμει του περί Κυπριακού Ό ρ γ α 

42 του 1980 νισμου 'Αναπτύξεως Γης Νόμου του I960. 
; ■ ' ■ · ' ' . ' ■ ' ' ■ · ' ' · ' 

(2) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κατά τόν. διορισμόν των μελών 
του Συμβουλίου ορίζει μεταξύ αυτών τόν Πρόεδρον και Άντιπρόε
δρον αύτου. 

(3). Ή■ θητεία τών μελών το0: Συμβουλίου είναι τριετής νοουμένου 
δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον νά 
πρσβή εις τήν παΟσιν οιουδήποτε μέλους, μετά τήν οποίαν διορίζεται 
νέον μέλος διά τήν μή έκπνεύσασαν περίοδον θητείας του ούτω παυ
θέντος μέλους. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον 
νά άποδεχθή τήν παραίτησιν οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, 
μετά τήν οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά 'τήν μή έκπνεύσασαν 
περίοδον θητείας τοΰ παραιτηθέντος μέλους. 

(5) Έπί τω θανάτω οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, διορί
ζεται νέον μέλος διά τήν μή έκπνεύσασαν περίοδον θητείας του απο
βιώσαντος μέλους. 

(6) Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου θά θεωρήται 
άκυρος λόγω της υπάρξεως κενής θέσεως εις τό Συμβούλιον. 
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(7) Εις τ ά δ ιορ ιζόμενα μέλη του Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ καταβάλλεται έ
!
κ 

των σ'ικονομυκών πόρων του 'Οργαν ισμού το ιαύτη αντ ιμ ισθ ία και 
τ ο ι α ύ τ α επ ιδόματα εξόδων ώς το Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον ήθελε 
καθορίσε ι . 

7.—(1) Έ ν περιπτώσει άν ικανότητος λ ό γ ω ασθενε ίας ή οιουδήποτε Προσωρινοί 
Λ 

ν r ~ Λ , ,, ' ~"· , , ' . Π , 1 διορισμοί. 
έ τερου προσωρινού κωλύματος η προσωρινής απουσίας του Προέδρου, ^ ^ 
ό 'Αντ ιπρόεδρος, έφ' δσον χρόνον συνεχ ί ζε τα ι ή το ιαύτη άν ικανότης 
ή απουσία, θα ενεργή ώς Πρόεδρος κ α ι θα άσκή κ α ι έκπληροΐ άπάσας 
τάς αρμοδ ιότητας του Προέδρου. 

(2) Έ ν περιπτώσει άν ικανότητος λ ό γ ω ασθενείας ή οιασδήποτε 
ε τ έρας προσωρινής απουσίας του 'Αντ ιπροέδρου ή οιουδήποτε έτερου 
μέλους τοΰ Συμβουλ ίου , το Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον , δύνατα ι να 
διορίση £τερον πρόσωπον δ ια να ένεργη ώς 'Αντ ιπρόεδρος ή ώς 
μέλος έφ' δσον χρόνον συνεχ ί ζε τα ι ή έν λ ό γ ω άν ικανότης ή απουσία 
κ α ι το πρόσωπον τούτο, έφ' δσον χρόνον Ισχύε ι ό διορισμός του, θά 
άσκή κ α ι έκπληροΐ άπάσας τάς αρμοδ ιότητας του 'Αντ ιπροέδρου 
ή του έν λ ό γ ω μέλους. 

8.— (1) Ό Πρόεδρος ή έν απουσία αύτοΰ, ό 'Αντ ιπρόεδρος κ α λ ε ί Συνεδριάσεις 
συνεδριάσεις των μελών τοΰ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τόσον συχνάκις ώς ήθελεν τοΰΣυμ

ε ΐνα ι άναγκα ΐον , οφε ίλε ι δέ να καλή συνεδρίασιν έάν παρακληθή Ιουλίου, 
προς τούτο κατόπιν έ γ γ ρ α φ ο υ ειδοποιήσεως ύπογραφοιμένης ύπό δύο 
τουλάχ ιστον μελών, εντός τρ ιών ήμερων άπό της παραλαβής τής ειδο

ποιήσεως, ή δε συνεδρίασις θά πραγματοπο ιή τα ι εντός δ έ κ α ήμερων 
άπό τής παραλαβής τής ειδοποιήσεως. 

(2) Έ ά ν ό Πρόεδρος ή ό 'Αντ ιπρόεδρος, αναλόγως τής περιπτώ

σεως, παράλε ιψη νά καλέση συνεδρίασιν ώς έν τω προηγουμένω έδα

φίω αναφέρετα ι , δύο οιαδήποτε μέλη δύναντα ι νά καλέσουν τον Πρόε

δρον, τον Άντ ιπρόεδρον κ α ι τ ά μέλη εις συνεδρίασιν δ ι ' έ γ γ ρ α φ ο υ 
ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης ΰπ' αυτών. 

(3) Ή απαιτουμένη α π α ρ τ ί α δ ιά τήν διεκπεραίωσιν οιασδήποτε 
ε ρ γ α σ ί α ς ε ί να ι τ ρ ί α παρόντα μέλη επιπροσθέτως του προεδρεύοντος 
τής συνεδριάσεως. 

(4) Ό Πρόεδρος ή, έν απουσία αύτου, ό 'Αντ ιπρόεδρος θά προε

δρεύη των έν λ ό γ ω συνεδριάσεων. Έ ν απουσία του Προέδρου κ α ι 
του 'Αντ ιπροέδρου, τ ά παρόντα μέλη δύναντα ι νά επιλέξουν ενα 
έξ αυτών δ ιά νά προεδρεύση τής συνεδριάσεως. 

(5) " Α π α ν τ α τ ά θ έ μ α τ α ή ζ η τ ή μ α τ α τ ά προκύπτοντα εις τ ί να 
συνεδρίασιν αποφασίζοντα ι κ α τ ά πλειοψηφίαν. Έ ν περιπτώσει ισο

ψηφίας, ό προεδρεύων τής συνεδριάσεως κ έ κ τ η τ α ι δεύτερον ή νικού

σαν ψήφον. 
(6) Το Συμβούλ ιον δύνατα ι νά έκδώση εσωτερ ικούς κανονισμούς 

ρυθμίζοντας τήν έσωτερικήν αύτου δ ιαδ ικασ ίαν άναφορικώς προς τήν 
συγκρότησ ιν συνεδριάσεων, τήν δοθησομένην είδοποίησιν περί των 
έν λ ό γ ω συνεδριάσεων, τήν κ α τ ' αύτάς δ ιαδ ικασ ίαν , τήν τήρησιν 
πρακτ ικών, καθώς καΐ το ά ν ο ι γ μ α , τήν τήρησιν, το κλε ίσ ιμον καΐ 
τον λ ο γ ι σ τ ι κ ό ν έ"λεγχον των λογαρ ιασμών . 

9. Το Συμβούλ ιον έχε ι τον ελεγχον τών εργασ ιών του Ό ρ γ α ν ι  Αρμοδιότητες 
σμου κ α ι κατευθύνε ι τήν γεν ικήν πσλιτ ικήν τούτου. g

0 0
* ^ 

10.—(1) Το Συμβούλ ιον , τή έ γ κ ρ ί σ ε ι του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Συμβουλ ίου , Γενικός 
δ ιορ ί ζε ι Γενικόν Διευθυντήν του 'Οργαν ισμού . Διευθυντής καΐ 

ι (2) Το Συμβούλ ιον δ ιορ ί ζε ι δύο Διευθυντάς υποκειμένους δ ιο ικη

τικούς ε'ις τον Ρενυκόν Διευθυντήν. 
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Λειτουργοί κοΑ 
υπάλληλοι. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής είναι ό πρώτος εκτελεστικός λειτουργός 
του 'Οργανισμού και φέρει τήν εύθύνην της υλοποιήσεως της πολιτι
κής τούτου. 

(4), "Εκαστος των Διευθυντών θα προΐσταται αντιστοίχως του 
Τμήματος 'Υποθηκών και του Τμήματος Οίκοδομών καΐ Δανείων ώς 
προνοείται έν τω άρθρω 12 του παρόντος Νάμου. 

11.—'(1) Το Συμδούλιον δύναται να διορίζη ή πρασλαμδάνη 
τοιούτους λειτουργούς και υπαλλήλους του 'Οργανισμού οίοι είναι 
αναγκαίοι δια τους σκοπούς του παρόντος Νόιμου. 

(2) Ό διορισμός ή ή πράσληίψις οιουδήποτε λειτουργού ή υπαλ
λήλου του 'Οργανισμού θά διενεργήται έναντι τοιαύτης αντιμισθίας 
καΐ ύπό τοιούτους δρους ώς ήθείλον καθορισθή διά κανονισμών γενο
μένων ύπό του Σ υιμίδουλίου. 

Τμήματα, 
τοϋ 'Οργα

νισμού, 
σκοποί και 
αρμοδιότητες 
κλπ. 

Έπιτρρπαί 
"Υποθηκών 
καΐ 
Πιστώσεων. 

12w—(1) Ό 'Οργανισμός θά έχη τα ακόλουθα δύο τμήματα : 
(α) Το Τμήμα Υποθηκών τό όποιον θά είναι ύπεύθυνον διά τήν 

έκδοσιν μακροπροθέσμων δανείων επί πρώτη υποθήκη' και 
(β) Τό Τμήμα Οικοδομών και Δανείων τό όποιον θά είναι 

ύπεύθυνον διά τήν έκδοσιν μοοκροπροθέσμων' δανείων έπί 
δευτέρα υποθήκη : 

«Νοείται δτι ό 'Οργανισμός δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργού,, 
νά έχη οιονδήποτε πρόσθετον Τμήμα τό όποιον ήθελε θεωρήσει 
αναγκαίο ν. 

(2) Κατά τήν έκδοσιν των ώς προείρηται δανείων τό Τιμή'μα Υπο. 
θηκών ή τό Τμήμα Οικοδομών καΐ Δανείων, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, δέον νά παρέχη προτεραιότητα είς πρόσωπα μετρίου ή χοομη
λου είσοδήματος τά όποια έχουν ανάγκην στεγάσεως. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ ώς προείρηται εδαφίου τό 
Τμήμα Οίκοδομών και Δανείων θά παρέχη δάνεια είς πρόσωπα τά 
όποια έχουν υπογράψει μετά του 'Οργανισμού συμδόλαιον αποτα
μιεύσεως δυνάμει του οποίου τά τοιαύτα πρόσωπα αναλαμβάνουν 
νά καταθέτουν παρά τω Όργανισμω τοιούτου ϋψους ποσά καΐ διά 
τσσαύτη.ν χρονιικήν περίοδον ώς ήθελε καθορισθή : 

Νοείται δτι κατά τήν παρρχήν δανείων ύπό του Τμήματος Οικοδο
μών και Δανείων δέον νά προτιμώνται πρόσωπα τά όποια είναι ενυ
πόθηκοι οφείλεται έπί πρώτη υποθήκη διά δάνειον παρασχεθέν ύπό 
του Τμήιμοττος Υποθηκών. 

(4) Έν περιπτώσει παροχής δανείου εις πρόσωπον τό όποιον εΐναι. 
ενυπόθηκος οφειλέτης έπί πρώτη υποθήκη διά δάνειον παρασχεθέν 
ύπό του Τμήματος Υποθηκών ή ύπό άλλου τίνος πιστοδοτικού οργα
νισμού, τό συνοίλιΐκόν. ποσόν, τής πρώτης και δευτέρας υποθήκης δέον 
νά μήν ύπερδαίνη τό έδδο'μήκοντα πέντε τοΐς εκατόν τής ολικής 
αξίας τής ύποιθηικευθησομένης ακινήτου 'ιδιοκτησίας. 

(5) Τό Συμδούλιον δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργού, νά έ'κδί
δη Κανονισμούς καθορίζοντας τους δρους ύφ' οϋς θά παρέχωνται τά 
ώς προείρηται δάνεια και είδυκώτερον τό εκάστοτε καθοριζόμενον 
έπιτόκιον, τόν χρόνον καΐ τρόπον άποπϊληρω'μής τών δανείων και 
οιαδήποτε έτερα συναφή θέματα. 

13.—(1) Διά τήν άποδοτικήν λειτουργίαν του Τμήματος Υποθηκών 
και του Τιμήματος ΟίΙκοδομών και Δανείων, τό Συμδούλιον θά διο
ρίση δι'^έκαστον Τμήμα τριμελή έπιτροπήν καλουμένην, αντιστοίχως, 
ώς «'Επιτροπή Υποθηκών» καΐ «Επιτροπή Πιστώσεων»: 
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Νοείται δ'τι ουδείς θά διορίζητάι ώς' μέιλος οιασδήποτε τών Έιτ ί ι 
τροπών έίκτός έάν ούτος είναι αποδεδειγμένης εμπειρίας εις τόν 
τομέα της χρηματοδοτήσεως στέγης. 

(2) Ό Διευθυντής έικάστου Τμήματος θά είναι ό Πρόεδρος της. 
αντιστοίχου Επιτροπής. 

(3) ιΠδσα αίτησις παροχής δανείου, μετά τήν έξέτασιν ύπό της 
Επιτροπής Ύποθηικών ή τής Επιτροπής Πιστφσεων, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, θά ύποβάλληται εΐ'ις τό' Συμβούλιον διά τελυκήν εγκρι
σιν ή άπόρριψιν., 

(4) Τό Συμβούλιον, κατά την λήψιν αποφάσεως έφ' οιασδήποτε 
αίτήΐσεως, δεσμεύεται ύπό των αυτών κριτηρίων περί τών προσόντων 
δανειοδοτήσεως ώς ταύτα ισχύουν, αναλόγως του Τμήματος προς τό 
όποιον υπεβλήθη ή αίτησις, δυνάμει του άρθρου 12 ή δυνάμει τών 
Κανονισμών τών εκδιδομένων δυνάμει του άρθρου τούτου. 

14.—<(1) Τό άρχικόν κεφάλαιον του 'Οργανισμού θά είναι πεντα Κεφάλαιον 
κόσιαι χιλιάδες λίραι καταβληθησό^μεναι ύπό τής Δηιμοκρατίας προς τοθ 
τόν Όργανισμόν άμα τή συστάαει τούτου δυνάμει του παρόντος 'Οργανισμού. 
Νόιμου. 

(2) Τό τοιούτο κεφάλαιον δύναται νά αύξηθή κατόπιν αποφάσεως 
τού Υπουργικού Συμβουλίου. ' 

15. Τό ο'ϋκονομικόν έτος του 'Οργανισμού άρχεται την πρώτην ήμέ 0 [ κ ο ν ο ικόν 
ραν του Ιανουαρίου και λήγει τήν τριοοκοστήν πρώτην ήμέραν τοθ £τοςτοϋ 
Δεκεμβρίου έΐκάστου έτους. 'Οργανισμού. 

16.Γ(1) 'Εντός τριών μηνών από τής λήξεως έικάστου οίκονομυκοΰ 
έ'τους δέον δπως καταρτίζηται και ύποβάλληται ύπό του Συμβουλίου κ°°

 ογ ισμο 

προς τόν Ύπουργόν ό 'Ισολογισμός και ό Λογαριασμός Κερδών και 
Ζημιών του 'Οργανισμού. 

(2) Ό Γενικός Διευθυντής δέον δπως καταρτίζη καθ' έκάστην τρι
μηνίαν κατάστασιν τοΰ ενεργητικού και παθητικού τοΰ Όργανισιμοΰ 
ή ό'ποία θά ύποβάλληται προς τό Συμβούλιον. 

■J7w—(Ί) Ό 'Οργανισμός θά εχη άποθεματιικόν (ίέν τοις εφεξής Αποθεματικόν 
άναφερόμενον ώς «τό Γενυκόν Αποθεματικόν») τό όποιον θά δημιουρ
γηθή ώς προβλέπεται έν τω έδαφίω (2) τού παρόντος άρθρου. 

(2) Πεντήκοντα τοις έικατόν τών καίθαρών κερδών έικάστου οικο
νομικού έτους θά καταβάλλονται εις τό Γενιΐκόν 'Αποθεματικόν μέχρις 
δτου τούτο είναι ϊσόν προς πεντήκοντα τοΐς εκατόν τοθ ©ίρημένου 
άρχιΐκού κεφαλαίου τών πεντακοσίων χιλιάδων λιρών. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τού εδαφίου (2), άπαντα τά λοιπά 
καθαρά κέρδη έικάστου οικονομικού έτους θά καταΐβάλλωνται ε'ις 
τό Πάγιον Ταμείο ν τής Δημοκρατίας, έ'κτός έάν άλλως ήθελε διατάξΙει 
ό Υπουργός, 

18. Οι λογαριασμοί τού 'Οργανισμού θά έλέγχωνται ύπό τού Γένι Λογιστικός 
κοΰ 'Ελεγκτού τής Δηίμακρατίας δστις θά ύπσβάλλη τήν έκθεσιν έλεγχος, 
αυτού προς τό Συμβούλιον, άντίγραφον δε αυτής θά ύποβάλληται 
προς τόν Ύπουργόν και τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 

19. Ό 'Οργανισμός δύναται νά δέχηται καταθέσεις,' νά έικδίδη Αποδοχή 
δάνεια ύπό μορφήν ομολόγων ή έτερων αξιόγραφων και έν γένει καταθέσεων, 
νά δανείζηται κεφάλαια καθ' οιονδήποτε τρόπον τόν όποιον ήθελε £κδοσις 
θεωρήσει ορθόν.

 δανε1ων
·
 κλπ

· 

20.—.(1) Τό Συμβούλιον, τή έγκρίσει τού Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμοί. 
δύνοτται νά έκίδίιδη Κανονισμούς, δημοσιευόμενους έν τή έπισήμω έφη
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'Απαλλαγή 
τοΰ 'Οργα

νισμού έκ 
της φορολο

γίας , τελών 
χαρτοσήμων, 
κλπ. 

'AnaXkayf] 
έκ φόρων, 
τόκων έκ 
καταθέσεων ή1 

αποτα
μιεύσεων 
παρά τω 
Όργανισμφ 
καΐ εξουσία 
τοΰ 'Υπουργού 
προς 
καθορισμό ν 
ανωτάτου 
optou 
τοΰ ποσοϋ 
απαλλαγής. 

Μή εφαρμογή 
τοΰ περί 
'Εταιρειών 
Νόμου, 
Κεφ. 113 

9 τ ο ΰ 1 9 6 8 , 
7 6 τ ο ΰ 1 9 7 7 
17 τοΰ.1979. 

μερίδι της Δημοκρατίας·,*διά την καλυτέραν έφαρμογήν των διατά
ξεων τόΟ. παρόντος Νόμου καί, άνευ βιλάβης ;ή επηρεασμού της γενι
κότη'τος της διατάξεως ταύτης, δύναται να Φκδίδη Κανονισμούς διά 
τον, καθσρισμόν παντός θέματος τό' όποιον δέον ή δύναται να καθορι
σθή έν σχέσεί προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατίθενται 
είς'τήν Βουλήν τρν 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριάκοντα 
ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων 
δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους οΰτω κατα
τεθέντας Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν 
πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφη
μέρίδι' τής Δημοκρατίας καί, έκτος έάν άλλως προνοήται έν αύτοϊς, 
τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων, έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής των 'Αντι
προσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφη μερίδι τής Δημο
κρατίας ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καί, έκτος έάν άλλως 
προνοήται έν αύτοΐς, τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 

21. Ό 'Οργανισμός άπαλλάττεται τής καταβολής— 
 (α), παντός φόρου επιβαλλομένου ή.εισπραττομένου άναφορικώς 

προς οιονδήποτε εισόδημα πραγματοποιούμενον ύπ' αύτου 
έκ των εργασιών του" 

(β) παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε
εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου περί τελών χαρτοσήμου' 

(γ) παντός φόρου, τέλους ή δασμού πληρωτέου δυνάμει οιουδή
ποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου έπί μηχανικών εγκαταστά
σεων, οχημάτων, εξοπλισμού καί έτερων πάσης φύσεως πε
ριουσιακών στοιχείων εισαγομένων προς χρήσιν ύπό ή διά 
λογαριασμόν του 'Οργανισμού καί μη προοριζομένων προς 
πώλησιν εις το κοινόν' 

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, έκτος έάν το Ύπουργικόν 
Σ υμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει. 

22. Ουδείς φόρος εισοδήματος ή έτερος φόρος οιασδήποτε φύσεως 
επιβάλλεται ή εισπράττεται άναφόρικώς— 

(α) προς τόκους κερδαινομένους έξ οιασδήποτε καταθέσεως, ή 
προκύπτοντας έξ οιασδήποτε αποταμιεύσεως, παρά τω Όρ: 
γανισμώ" 

(β) προς τόκους προκύπτοντας έξ ομολόγων εκδιδομένων ύπό 
του 'Οργανισμού : 

Νοείται .δτι ό Υπουργός δύναται, έάν ήθελε θεωρήσει τούτο σκό
πιμον, διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφη μερίδι τής 
Δημοκρατίας νά καθορίση, έν σχέσει προς φυσικά ή νομικά πρόσω
πα, το άνώτατον ποσόν τών ώς ανωτέρω άπαλλαττομένων φόρου τό
κων. ~ 

23. Αϊ διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δέν τυγχάνουν εφαρ
μογής έπί του 'Οργανισμού. 

Έτυττώθη: έν τφ Τι/πογραφείφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


