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126(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ  

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

4(Ι) του 2007. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, 

Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και 

Εκμετάλλευση Νόμο του 2007 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμοι του 

2007 και του 2012. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

 

2.   Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

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

εδαφίου (1Α): 

«(1Α) Σε περίπτωση που η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε 

δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 

(1), το εν λόγω  νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο 

απαρτιζόμενο από ένα εκτελεστικό μέλος και έξι μη εκτελεστικά μέλη: 

Νοείται ότι τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού του εκτελεστικού μέλους 

καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμούς οι οποίοι 

κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.»  και 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) αυτού, της 

άνω τελείας και της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι οι λογαριασμοί που τηρεί το νομικό πρόσωπο ελέγχονται από τη 

Γενική Ελέγκτρια: 

Νοείται περαιτέρω ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του νομικού προσώπου σε 

σχέση με κάθε οικονομικό έτος όπως και οποιοσδήποτε άλλος 

συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού κατατίθεται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, για σκοπούς ενημέρωσης   και». 

 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

3.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 16 

αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α: 
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νόμου με την 

προσθήκη σ’ 

αυτόν νέου 

άρθρου.
 
 

 

«Παράβαση των 
διατάξεων του 
εδαφίου (1Α) και 
της παραγράφου 
(α) του εδαφίου 
(5) του άρθρου 
16 από νομικό 
πρόσωπο.  

16Α. Νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του 

εδαφίου (1Α) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του 

άρθρου 16 δε δύναται να αναλάβει οποιαδήποτε πράξη ή 

ενέργεια η οποία καθορίζεται στο Νόμο.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού, με άνω τελεία 

και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (η): 

«(η) στον καθορισμό των προσόντων και των κριτηρίων διορισμού του 

εκτελεστικού μέλους του νομικού προσώπου το οποίο αναλαμβάνει 

δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου.». 

 

 

 

 


