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Ό περί 'Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 18 τοΟ 1982 
ΝΌΜΟΣ ΤΡΟΟΟΙΠΟΙΩΙΝ ΤΟΝ ΟΕΡ Ι( ΌΡΙΓΑΙΝ Ι'ΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ WOMO'N ΤΟΥ 1980 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό ιπαρών ΐΝ'όίμος θ'ά Ιάναίφέρηιται ώς ιό περι! Όργανισιμου Χρη,μα- Συνοπτικός 

τοδοιτήσεως Στέγης* '(Τροποποιητικός) ΙΝίόιμος τοϋ 1982 και θα άνα- τίτλος. 
γινώ>σκηται όίμοΰ ιμετά του* ττερΓϋ Ό'ΡΥοα/υοίμοΟι Χρηιμαιτοίδοτήισϊεως 
Στέγης 'ΝοΙμου τοΟ Ί980 \(!έν τοις εφεξής Ιαναίφερομένουί ώς «ιό 'βασι 43 τοϋ 1980. 
κός νόΐμος»), ικαι 6 'βοοσϋκός νόιμος >καί! ο παρών ΐΝόιμος θα αναφέ
ρωνται όμοΟ ώς οι περί 'Οργανισμού· Χρη)ματο!δςτήοΐεως Στέγης 
Νόΐμοι τοΟ1 I960 ικαι 1982. · : , ; _ . 

2. Το 'άρθρον δ ιτοΰ βασυκου' νόμου Ιδια τοΟ παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται Ιδια του άϊκολούθου ιάρθρου :> 
«Κύριος 5̂ —f(il) Χ> κύριος οικοπός του*'Οργανισμού είναι ή παρο
τοο^ορνανι Χ'̂  δανείων συιμφώνως. προς τάς διατάξεις του> παρόντος 
σμοϋ καί Νόμου' Ιδια Ότεγαστιΐκους οκοίπούς ικατά προτεραιότητα εις 
■εποπτεία πράσοάπα ιμείτρίου' ή< χαμηλού είσοίδήΐματος. 
και έλεγχος 
της Κεντρικής 
Τραπέζης ,Ν 
της Κύπρου *..'. ν·   · ' . 
επί τοϋ <► ■ 
'Οργανισμού. 

(2)· (Δια τους οικοίπούς του παρόντος ocpBpou οιονδήποτε 
δάνειον ιχορηγού)μενο·ν Ιδι' οιανδήποτε άναγικαίαν διά σκο
πούς στεγάσεως, έπέΐκίτασιν, ίμετατροπήν, Ιέπιίδιόρθ'ω'σιν, 
βειλτίώίσινήί ιέΐκσυγιχρονυσμόν ιάΙκινήτουι 'ϋδιρίκτηισίας θά ιθ'εω
ρήται ώς Ιδάνειον χόρηγούΐμενον 'δια στεγαστικούς σκο
πούς. 

(3) Ό 'Οργανισμός θά ευρίσκεται ·ύπό τήν ιέποπτείαν 
και£λεγιχον της ιΚε'ντριικής Τραπέζης της Κύπρου δυνάμει 
•■και συιμφώνως προς τάς διατάξεις των περί Κεντρικής 
ΤραΙπέζης της Κύπρου· 'Νόμων του' 1963 'και 1979: 

Κατάργησις 
του άρθρου 5 
τοϋ SaotKoG 
νόμου καί 
άντικατά
στασις 
αυτοϋ 
δια νέου . 
άρθρου; 

4 8 τ ο 0 1 9 6 3 . 
10 τοϋ 1979. 

4 8 τ ο ϋ 1 9 6 3 
ΙΟτοΰ 1979. 

Νοείται ί9τι ό Υπουργός δύναται να άπαλλάξη τον 
Όργανισμόν των διατάξεων τοϋ Μέρους VI των περί !Κεν
τρυκής Τραπέζης της Κύπρου 'Νόίμων 1963 ικαι 19719 ή' οιου
δήποτε ετέρου νόιμου. ρυθμίζοντος τραπ,εζιΐκάς συναλλαγάς 
ύπό τοιούτους ίδρους οίους ό Υπουργός ήθελε κρίνει 
αναγκαίους.». 
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ΤροποποΙησις 
τόϋ άρθρου 9 
τοΰ δασικοΟ 
νόμου. 

Τροττοποίησις 
τοϋ άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 11 
τοΰ βασιικου 
νόμου. 

Κατάργηοις 
τοΰ όιρθρου 12 
του βοκηκοϋ 
νόμου καΐ 
άντικαττά
οτασις 
οώτοΰ διά 
νέου άρθρου. 

(4), Ό 'Οργανισμός, κληθείς προς τούτο ύπό της Κεν
τρικής Τραπέζης, οφείλει όπως θέτη εις τήν διάθεσιν δεόν
τως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου της Κεντρικής Τρα
πέζης προς έξέτασιν τά εις ρευστά διαθέσιμα αύτου και 
■έτερα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία, λογαρια
σμούς καΐ πάν έτερον έγγραφον, περιλαμβανομένων και 
τών άφορώντων είς τήν χορήγησιν δανείων καΐ έτερων 
πιστωτικών διευκολύνσεων ώς καΐ οιαδήποτε στοιχεία 
υποβληθέντα προς τον Όργανισμόν εν σχέσει προς τάς 
εργασίας καΐ τήν οικονομικήν κατάστασιν τών οφειλετών 
του. 

3. Το οόρθρον 9 του βασι]κου> νόΐμου τροποποιείται δια της προσθή
κης του Ιάΐκολούθουι νέου ιέδαφίου ι(2) του* υφισταμένου! ιμέρους αύιτου 
άριβίμουιμένουι ως ΙέΙδαφίου (|1) : 

«Ι(2)| Το ι Συμβούλιο ν δύναται να εικχωρήση ©ίς οΐον&ήίποτε 
■μέλος αύτου f\ εΐίς τόν ιΓενιικόν ίΔιευθ'υνιτήν οιασδήποτε εξουσίας 
αύτου δυνάμει ικαιΐ συμίφώνως προς ιτάς διατάξεις τοΟ ΝΙόιμου». 

4. Το Ιάρθρον 10 του ιβασυκου νόμου τροποποιείται ώς ιάκολούθως: 
(α)| Διά της.διαγραφής τών εδαφίων (2). και (4) αύτου κάί της 

!άναριθμήσεως του εδαφίου (3) ώς εδαφίου (2)' και 
(β) δια της προσθή!κη;ς του ακολούθου νέου 'εδαφίου (&)■■: 

«(3) Το ίΣ'υμβούίλιον διορίζει ιένα Ιή ιπιερυσσοτέρους Διευ
θυντάς υποκειμένους διοικηιτυκώς εΐίς τον Γενικόν Διευ
θυντή ν». 

5. Τό άρθρον ,11 τοΰ βασιΐκου νόιμου τροποποιείται Ιδια της διαγρα
φής του Ιέδαΐφίου (2) ΙκαΙ της αντικαταστάσεως αύτου Ιδια του! αΙκο
λούθου: 

«(2) Ό διορισμός f|i ιή, πρόισληψις Διευθυντού) ιη οίουδή'ποτε λει
τουργού Ιηΐ Ιύπαλλήλου τοΟ "ΌργανυσμοΟ θά Ιδιε νιε ργήται Ιύττό τοι
ούτους Ορους ώς ήθελον ικαθορισΙθή Ιδια κανονισμών γενοιμένων 
ύπό του Συμβουλίου». 

6. Τό άρθρον 12 του 'βασιικου νόιμου Ιδια του παρόντος ικαταργεΏται 
και! αντικαθίσταται Ιδια ιτοΟ ιάΐκολούθου όόρθρου: 
«Aewoupytai 12„—1(!1·) ΐΠρός ίέΐπίτευξιν τών σικοίπών του1 Όργανισίμου 

τό Συΐμβούλιον δύναται: 
(α) ιΝ'ά δανειζη ΙέπΙ όποθήΐκη 'και' να προάγη σχέδια 

αποταμιεύσεως' 
(β) νά χορηίγιηι δάνεια έπίι έγγυήσει 'καταθέσεων 
(γ), νά ενεργή, ώς ίέ'μπιστευματοΐδόχος ιτής (Κυβερνήσεως 

διεθνών ή τοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων Ψ\ νοιμι
κών προσώττων' 

(2)ι ίΚατά τήν έξέτασιν'. αίτήίσεων δανειοδοτήσεως διά 
στεγαστικούς ιοίκοίπούς ό 'Οργανισμός θά ΐπαρέχη ιπροτ,ε
ραιο'ΐτηΐτα ε!ίς ιπρόσωπα Ιμετρίου ^ χαμηλού ιεΐΐσοδήιματος 
λοαμβανοΐμένων turn?* όψιν οιωνδήποτε υποχρεώσεων (δυνάμει 
σχεδίων αποταμιεύσεως. 

(3)j(α) Δάνεια χορηγούμενα ιύπό ιτου Όργανισμου έιπι 
υποθήΐκη δεν δύνανται νά υπερβαίνουν τό 75 έπί ιτοΐς έικα
τόν της ΙάΙξίας της Ιύποθήκευριμένης ιάκινήτου ιδιοκτησίας: 

ΐΝοεΐται ότι ικατά τον ιύτπολογισμόν του ποσοστού1 τών 
75 έϊπί τοΐς εκατόν,, θά λαμβάνεται Urtf όψιν ίκαιί τό ποσόν 
οιασδήποτε υφισταμένης υποθήκης. 

τοΟ 'Οργα

νισμού 
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(β) (Δάνεια χορηγούμενα επί έγγυήσει καταθέσεων δεν 
δύνανται να υπερβαίνουν τό (90 έπιι τοις έικατόν των κατα
θέσεων (κατά τον χρόνον της (χορηγήσεως τού δανείου·. 

(γ) Πράξεις δυνάμει της παραγράφου (γ) τού εδαφίου 
(1) ενεργούνται έπΐ "τη βάσει διευθετήσεων γενομένων 
μεταξύ του ΌργανιοΐμοΟ ,και της Κυβερνήσεως, των 
ένδιαίφεροιμένων οργανισμών, {Ιδρυμάτων ή νομικών προ
σώιτων. 

(4) Το Συμβούλιον, τη έγκρίσει του Υπουργικού 
Συμβουλίου, δύναται να έκδίδη Κανονισμούς καθορίζον
τας τους δρους δυνάμει τών οποίων θα χορηγούνται τά 
ώς προείρηται δάνεια, ιδία δε το έπΐτόκιον, τον χρόνον 
και τρόπον αποπληρωμής των ή οιονδήποτε συναφές προς 
τούτο ζήτημα». 

7. Το ιάρβρον 13 του ιβασυκού νόμου διά του παρόντος ικαταρ Κατάργηση 
Γ ,» ir\r κ ■>  j , . Λ ,,η ,« ,Q

 Γ τοΟ άρθρου 
γειται ίκαι αντικαθίσταται δια του άκοίλουθου 'άρθρου: ΐ3τοθ 
«'ΕπίΓΓροπή 13 — (l)j Δια την άποδοτικήν λειτουργίαν του Όργανι βασικού 
Πιστώσεων. σμ0 υ· συνίσταται τριμελής επιτροπή, καλούμενη "Επιτροπή νόμου καΐ 

Πιστώσεων', αποτελούμενη, έικ του Γενιικοΰ Διευθυντού Γάσ^" ις 
ή ενός (Διευθυντού ώς Προέδρου και έιτέρων δύο Μελών κοτοϋδιά 
απάντων όριιζοιμένων ΰ!ττό του Συΐμΐβουλίου, εύθυνη, ικαί νέου άρθρου, 
έργον της οποίας είναι ή ιέξέτασις αιτήσεων δια παροχήν 
δανείων. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τού, Νόμου και τών 
δυνάμει αυτού γενοιμένων (κανονισμών ήι "Επιτροπή Πιστώ
σεων ένεργιεΐ συΐμφώνως προς ιτάς από καιρού1 εις Ικαιρόν 
ιέΐκίδιίδοιμένας 'οδηγίας τού 'Συμβουλίου., Τοιαΰιται όδηγίαι 
καθορίζουν ιμεταξύ άλλων τάς. περιπτώσεις ικαιτά τάς 
οποίας ή ΙάπόΙφασις θα λαμβάνεται ΰπό της ΈΙπιτροπής 
Πιστώσεων ικαί έχε ίνας (κατά τάς όποιας ή Επιτροπή 
Πιστώσεων θά παραπέμπη άμού ,μετά τών απόψεων ικαί 
εισηγήσεων αύιτής εΙΙς το Συμβούλιον προς λήψιν απο
φάσεως». 

8. Τό άρθρον 17 τού ιβασυκού ινόιμου τρο!ποποΐ£ϋται ίδια της δια Τρσποποίηοις 
γραφής τού εδαφίου (3); ικαί1 της Ιάντυκαταστάσεως αυτού1 δια τού τοΟ&ρθοου 17 

«ι (3) Τηρουμένων τών διατάξεων του ίέίδαφίου (2) τό καθα
ρόν κέρδος εΐκάοίτου οίίικονοίμυκοΰ ©τους θά ίκαταιτίθεται εΐίς άπο
θεματυκόν (λογαριασμόν και θά χρησυμοποιήται συΐμφώνως προς 
τάς οδηγίας τού Υπουργού». 

9. Τό άρθρον 19 τού 'βασικού νόιμου τροποποιείται διά της έν τέλει Τροποποίησις 
αυτού προσθήικης τού Ιάίκοΐλούθου νέου· εδαφίου, τού υφισταμένου τοΰ άρθρου 
μέρους αυτού άριθϊμουιμένου φς εδαφίου (|1) : «9 τ ο υ

«•(2) Ό · Υπουργός δύναται διά και Ιέκ μέρους της Κυίβερ νόμου, 
νήσιεως νά |έγγυη|θη: (καταθέσεις, δάνεια ή οιανδήποτε άλλην 
ιύποχρέωσιν τού 'Οργανισμού κατά τοιούτον τρόπον και ύπό 
τοιούτους δρους οίους ό Υπουργός ήθελε κρίνει πρέπον». 

10. Τό άρθρον 22 τού βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού Τροποττοίησις 
0 ω ρ . ( τοϋάρθρου 22 

/ \ Α χ ~ ο   >  \ ?> »  » ~ ,
 τ

°δ βασικοΰ 
(α); Δια της διαγραφής του πλαγιοτιτλου αυτού και της αντί νόμου, 

καταστάσεως του διά τού ακολούθου: 
«Άπαλλαγαί καϊ εκπτώσεις.»' και 
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((3) δια της εν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης τών ακολούθων 
νέων εδαφίων, του υφισταμένου μέρους αύτοΰ άρίθμουμένου ώς 
ιέδαφίου (1) : 

«(2)| Αί δόσεις σχεδίων αποταμιεύσεως του 'Οργανισμού, καθ' 
ην γενικήν έκτασιν ήθελε θεωρήσει ορθόν ό Υπουργός, 
'εκπίπτονται του φορολογητέου εισοδήματος ενός έκαστου 
τών καταθετών. 

(3)ι Ή έγγραφη υποθήκης δια την έξασφάλισιν δανείου παρε
χομένου υπό του 'Οργανισμού διό; στεγαστικούς σκοπούς 
απαλλάσσεται της καταβολής τελών και δικαιωμάτων.». 


