
 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΝΟΜΟ 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 39 και 56 της 

Συνθήκης για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

43 του 1980 

18 του 1982 

34 του 1991 

36(Ι) του 1996 

17(Ι) του 1998 

26(Ι) του 2000 

132(Ι) του 2000.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμους του 1980 έως (Αρ.2) του 

2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

Νόμοι του 1980 έως 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στη δέουσα αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 

νέου ορισμού: 

  

 

 

«<κράτος μέλος> σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης·». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 11Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 11Α αμέσως μετά το άρθρο 11: 
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 «∆ιορισμός μη 

Κύπριου ή 

πολίτη κράτους 

μέλους. 

11Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ως 

λειτουργό και υπάλληλο του Οργανισμού σε 

μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι 

Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους 

εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη 

της ∆ημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη 

συνήθη διαμονή του στη ∆ημοκρατία ή σε 

κράτος μέλος και πληροί όλες τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις και προσόντα που 

προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.».   

  

Κατάργηση του 

άρθρου 4 του 

Νόμου 36(Ι) του 

1996. 

4.  Το άρθρο   4   του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης (Τροποποιητικού)  Νόμου  του  1996   καταργείται.  

  

Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

5.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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