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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελεγκτών και

τίτλος.

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών (Τροποποιητικός)

Νόμος του

2013

και

θα

42(Ι) του 2009. διαβάζεται μαζί με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών
Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος» και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμοι του 2009 και 2013.
Τροποποίηση

2.

Το

εδάφιο

(1)

του άρθρου 2 του

τροποποιείται με τη διαγραφή, στην ερμηνεία του όρου

βασικού νόμου.

«Υπουργός»,

των

του

άρθρου

λέξεων

2

του

«Εμπορίου,

βασικού

νόμου

Βιομηχανίας

και

Τουρισμού» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση
τους με τη λέξη «Οικονομικών».
Τροποποίηση

3.

Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού

του άρθρου 4 του

νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα

βασικού νόμου.

επιφύλαξη:
«Νοείται ότι, δεν δύνανται να εκχωρηθούν σε οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο, είτε υπό όρους είτε άνευ όρων(α) οι

αρμοδιότητες

του

Υπουργικού

Συμβουλίου

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6, στο άρθρο
στο άρθρο 32 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 39·

που
8,

2
(β) οι αρμοδιότητες των αρμοδίων αρχών του άρθρου 45 που
αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47· και
(γ) η αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας που
αναφέρεται στην επιφύλαξη της παραγράφου (στ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 48.».
Τροποποίηση του

4.

Το άρθρο

άρθρου 9 του

ακολούθως:

9 του βασικού νόμου τροποποιείται

ως

βασικού νόμου.
(1) με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «ο Υπουργός»
στην πρώτη γραμμή του εδαφίου (4) αυτού, των λέξεων «ή
οποιοδήποτε άλλο όργανο, στο οποίο ο Υπουργός δύναται να
εκχωρήσει την εξουσία αυτή»· και
(2) με τη διαγραφή της φράσης «είκοσι χιλιάδες ευρώ
(€20.000), στην τέταρτη και πέμπτη γραμμή του εδαφίου (5)
αυτού, και την αντικατάσταση τους με τη φράση «διακόσιες
χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή/και ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα τρία χρόνια.».
Τροποποίηση του

5.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου

άρθρου 27 του

τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτό των λέξεων «Το

βασικού νόμου.

Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση
τους με τις λέξεις «Η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας».

Τροποποίηση του

6.

Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 39 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(1) με τη διαγραφή της φράσης «Το Υπουργικό Συμβούλιο
διορίζει Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας, απαρτιζόμενη από τον
Πρόεδρο και τέσσερα μέλη», στην πρώτη και δεύτερη γραμμή

3
του εδαφίου (1) αυτού, και την αντικατάστασή της με τη φράση
«Η

Επιτροπή

Δημόσιας

Εποπτείας

απαρτίζεται

από

τον

και

την

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη»·
(2) με

τη

διαγραφή

του

εδαφίου

(3)

αυτού

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας
Εποπτείας είναι ο εκάστοτε Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και
ο

εκάστοτε

Βοηθός

Γενικός

Λογιστής

της

Δημοκρατίας,

αντίστοιχα. Τα τρία μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας
επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.».

(3)

με τη διαγραφή της τελείας στη δεύτερη γραμμή του εδαφίου

(4) αυτού και την αντικατάστασή της με κόμμα, και στη συνέχεια,
την προσθήκη της φράσης «εκτός στην περίπτωση του Γενικού
Λογιστή και του Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, για
τους οποίους δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.».
Τροποποίηση του

7.

Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 46 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(1) με τη διαγραφή στο εδάφιο (7) αυτού, (πρώτη γραμμή) των
λέξεων «Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να επιτρέψει» και
την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «Οι αρμόδιες αρχές όπως
αναφέρονται στο άρθρο 45 δύνανται, με απόφασή τους, να
επιτρέψουν». Και
(2) με τη διαγραφή στο εδάφιο (8) αυτού (πρώτη γραμμή) των
λέξεων «Ο Υπουργός δύναται να εξαιρεί» και την αντικατάστασή
τους, με τις λέξεις «Οι αρμόδιες αρχές όπως αναφέρονται στο
άρθρο 45 δύνανται να εξαιρούν».

4

Τροποποίηση του

8.

Το άρθρο 47 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη

άρθρου 47 του

διαγραφή σ’ αυτό της φράσης «Ο Υπουργός δύναται με απόφαση

βασικού νόμου.

του, να εξαιρεί» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη
φράση «Οι αρμόδιες αρχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 45
δύνανται, με απόφασή τους, να εξαιρούν».

Τροποποίηση του

9.

Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 48 του

διαγραφή σ’ αυτό της φράσης «ο Υπουργός δύναται με απόφασή

βασικού νόμου.

του,» στην πρώτη και δεύτερη γραμμή της επιφύλαξης της
παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, και την αντικατάστασή
της με τη φράση «η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας δύναται με
απόφασή της».

Τροποποίηση του

10.

Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 51 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(1) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού· και
(2) με την αναρίθμηση του εδαφίου (4) αυτού σε εδάφιο (3).
Τροποποίηση του

11.

Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 52 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(1) με τη διαγραφή των λέξεων «ο Υπουργός», στην πρώτη
γραμμή του εδαφίου (4) αυτού, και την αντικατάστασή της με τις
λέξεις «η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας»·
(2) με τη διαγραφή των λέξεων «ο Υπουργός» στο εδάφιο (7)
αυτού στην έκτη και ένατη γραμμή του και την αντικατάστασή
τους με τις λέξεις «η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας».
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Τροποποίηση του

12. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 53 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(1) με τη διαγραφή σ’ αυτό των λέξεων «Ο Υπουργός», στην
πρώτη γραμμή του εδαφίου (1) αυτού, και την αντικατάστασή
τους με τις λέξεις «Η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας»·
(2) με τη διαγραφή των λέξεων «Ο Υπουργός» στην τέταρτη
και όγδοη γραμμή του εδαφίου (2) αυτού, και την αντικατάστασή
τους με τις λέξεις «Η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας» και «η
Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας», αντίστοιχα·
(3) με τη διαγραφή της λέξης «του», στην πρώτη γραμμή της
παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή
της με τη λέξη «της».
Διόρθωση του

13.

Ο αριθμός ΙΧ στον τίτλο του Μέρους «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ

αριθμού ΙΧ στον

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» διαγράφεται και αντικαθίσταται με

τίτλο του Μέρους

τον αριθμό XIV.

«ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Διόρθωση του

14.

Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

αριθμού του

διαγραφή του αριθμού (8) στο τελευταίο εδάφιο αυτού, και την

εδαφίου (8) του

αντικατάστασή του με τον αριθμό (6).

άρθρου 57.
Τροποποίηση του

15. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 58 του

άρθρου 58 του

βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή σ’ αυτήν της λέξης

βασικού νόμου.

«ελεγκτών» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη

6
«λογιστών».

