
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3379 της 3ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 1(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται, ως ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους του 
1991 μέχρι 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμοι του 1991 
μέχρι 1999. 

Συνοπτικός τίτλος. 
3 του 1991 

 98(Ι) του 1994 
 101(Ι) του 1995. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από τον ορισμό 
του όρου «αρχή τοπικής διοίκησης» των λέξεων «συμβούλιο βελτιώσεως» (δεύτερη γραμμή) 
με τις λέξεις «κοινοτικό συμβούλιο». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης 
φράσης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

«Το παράπονο υποβάλλεται μέσα σε δώδεκα μήνες, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε 
γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες προσφεύγει στον Επίτροπο.»· και  
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 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού αμέσως μετά την παράγραφο (β) της ακόλουθης 
νέας παραγράφου: 

 «(γ) επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υποθέσεων γενικότερου ενδιαφέροντος.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 
αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Ο Επίτροπος συντάσσει έκθεση αναφορικά με κάθε συγκεκριμένη περίπτωση που έχει 
διερευνηθεί από αυτόν, στην οποία το παράπονο κρίνεται βάσιμο ή υποβάλλονται συστάσεις, 
κρίσεις ή εισηγήσεις.». 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την απάλειψη από το 
τέλος του της τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «και έχει τα ίδια με αυτόν 
ωφελήματα.». 
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