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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2579 της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Οργανισμού Χρηματοδ οτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991
εκδίδεται με δ ημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ α της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 34 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρετ αι ως ο περί Οργανισμού Χρηματ ο
δοτήσεως Στ έγης (Τροποποιητ ικός) Νόμος τ ου 1991 και θα διαβάζετ αι
μαζί με τ ους περί Οργανισμού Χρηματ οδοτ ήσεως Στ έγης Νόμους τ ου
1980 και 1982 (που στ ο εξής θα αναφέροντ αι ως «ο βασικός νόμος») και
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέροντ αι μαζί ως οι περί
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως 1991.
2. Το άρθρο 9 τ ου βασικού νόμου τ ροποποιείτ αι με τ ην προσθήκη,
αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Ανεξαρτ ήτ ως τ ων διατ άξεων τ ου εδαφίου (2) τ ο Συμβούλιο
μπορεί να εξουσιοδοτ εί οποιοδήποτ ε λειτ ουργό ή υπάλληλο τ ου
Οργανισμού να παρουσιάζετ αι σε οποιοδήποτ ε Κτ ηματ ολογικό
Γραφείο και εκ μέρους τ ου και για λογαριασμό τ ου να προβαίνει
σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.».
3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τ ην προσθήκη στ ην παράγραφο (α) τ ου εδαφίου (1) αυτ ού
της ακόλουθης επιφυλάξεως:
«Νοείται ότ ι σε περιπτ ώσεις που κατ ά τ ην ημερομηνία
εγκρίσεως τ ου δανείου δεν υφίστ ατ αι τ ίτ λος ιδιοκτ ησίας
αναφορικά με τ ην ακίνητ η ιδιοκτ ησία η οποία θα υπο
θηκευθεί, τ ο Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει τ ο δάνειο επί
τραπεζική εγγυήσει:
Νοείται περαιτ έρω ότ ι ότ αν εκδοθεί ο σχετ ικός τ ίτ λος, τ ο
Συμβούλιο θα υποθηκεύσει, τ ηρουμένων τ ων διατ άξεων τ ης
παραγράφου (α) τ ου εδαφίου (3), τ ην οικεία ακίνητ η ιδιο
κτησία και η τραπεζική εγγύηση θα ακυρώνεται.».
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(β) Με την προσθήκη, στο εδάφι ο (1) αυτού, αμέσως μετά την
παράγραφο (β) της ακόλουθης νέας παραγράφου (βΐ):
«(βΐ) Να δανείζει επί υποθήκη τον Κ υπριακό Οργανισμό
Αναπτύξεως Γης.».
Τροποποίηση 4. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
του άρθρου 22 μετ(£ τ ο εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
νόμου.
«(4) Δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου από οποιοδήποτε πρό
σωπο αναφορικά με έγγραφα τα οποία αφορούν ή σχετίζονται με
τις εργασίες του Οργανισμού.».

