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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού

τίτλος.

Φορέα

Ισότιμης

Κατανομής

Βαρών

(Σύσταση,

Σκοποί,

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος
141 του 1989

του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Κεντρικού Φορέα

70(Ι) του 1998

Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και

105(Ι) του 1999

Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1989 έως 2005 (που στο εξής

163(Ι) του 2000

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο

169(Ι) του 2003

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Κεντρικού

254(Ι) του 2004

Φορέα

156(Ι) του 2005.

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1989 έως

Ισότιμης

Κατανομής

Βαρών

(Σύσταση,

Σκοποί,

2011.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 16

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου

του βασικού

εδαφίου (2) και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2)

νόμου.

αυτού ως εδαφίου (3):
«(2)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1),

κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου
δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα
ακόλουθα θέματα:
(α) Για

τη

δημιουργία

αποκαλούμενου

ως

και

διαχείριση

Σχεδίου

σχεδίου

Αποκατάστασης

Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης
ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας∙
(β) για τον καθορισμό των δικαιούχων προσώπων δυνάμει
του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) σχεδίου,
καθώς και των δικαιούχων προσώπων στα οποία
δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεών τους
από τον Κεντρικό Φορέα∙
(γ) για την παροχή δανείων αναφορικά με-
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(i) σπουδές ποσού μέχρι εκατό πέντε χιλιάδες
ευρώ (€105.000)∙
(ii) βοήθεια
ποσού

σε

νεοδημιουργούμενα

μέχρι

δεκαεπτά

ζευγάρια

χιλιάδες

ευρώ

(€17.000)∙
(iii) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ποσού μέχρι
ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000)∙
(iv) επαγγελματική

στέγη

ή

επαγγελματική

δραστηριοποίηση ή επέκταση ποσού μέχρι
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70.000)∙
(v) αγορά,

ανέγερση,

επέκταση

δημιουργία

γηπέδου

ή

υποδομής

σε

εξοπλισμό

σωματείων,

οικήματος,

κατασκευή

υφιστάμενο

έργων

γήπεδο

και

οργανώσεων

και

ενώσεων προσώπων ποσού μέχρι εκατό
χιλιάδες ευρώ (€100.000) για εξοπλισμό και
ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)
για κτιριακές εγκαταστάσεις∙
(δ) για τη δυνατότητα του Κεντρικού Φορέα να εξετάζει
αιτήσεις που υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από
τη

σύναψη

δανείου

μέσω

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων∙
(ε) για την επιβολή όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή
επιφυλάξεων σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των
παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου και
(στ) για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ρύθμισης
δυνάμει του παρόντος Νόμου.».
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