
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟ 

---------------------   

         

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

49(Ι) του 2004. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Προέδρου, των 

Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση 

και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των 

Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) Νόμο του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί του Προέδρου, των Υπουργών και των 

Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) Νόμοι του 2004. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της φράσης «στο Γραφείο του Προέδρου της 

Βουλής» (δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
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του βασικού 

νόμου. 

 « (2)  Η δυνάμει του εδαφίου (1) ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 

απαρτίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, ως πρόεδρο, δύο τακτικά μέλη και δύο 

αναπληρωματικά μέλη.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

μεταβατικής 

διάταξης. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 13 αυτού της ακόλουθης μεταβατικής διάταξης: 

   

 «Μεταβατική 

διάταξη. 

 

...(Ι) του 2004. 

 

14.  Ο Πρόεδρος, κάθε υπουργός και κάθε βουλευτής 

που κατείχαν το αξίωμά τους κατά την 1η Σεπτεμβρίου  

2004 υποχρεούνται να καταθέσουν, εντός δύο μηνών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί του Προέδρου, 

των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2004, δήλωση στην 

Επιτροπή, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο 

άρθρο 4.». 

ΒΣΓ/ΓΧ 
23.02.077.2004 
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