
 

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 201(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ     
      ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ ΤΟΥ 1989 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμους 
του 1988 και 1989 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι του 1988 μέχρι 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

149 του 1988 

 26 του 1989. 

 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του αρχικού 
κεφαλαίου γράμματος «Α» στη λέξη «Ανεξάρτητα» (πρώτη γραμμή) με μικρό γράμμα «α», και την, 
αμέσως πριν από τη λέξη αυτή, ένθεση των λέξεων «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3Α, και». 

  Τροποποίηση του  

  άρθρου 3 του  

  βασικού νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο βασικό 

νόμο. 
«Ασυμβίβαστο. 3Α.—(1) Δε διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, ή ως 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου πρόσωπο που, είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του 
ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού 
κεφαλαίου, ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε 
επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του ορισμένου αυτού νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου. 

  

 (2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ορισμένου 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, όσο 
και μια φορά το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας τους, προβαίνουν σε, δήλωση, προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο, του συμφέροντος τους σε επιχειρήσεις συναφείς με τις 
δραστηριότητες του ορισμένου αυτού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 

 

 (3) Οποιοσδήποτε προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και 

(2), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που 
να μην υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις είκοσι 
χιλιάδες λίρες (ΛΚ20.000,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 

- 
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