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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

7(Ι) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ασυμβιβάστου 

προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της 

Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών 

Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των 

Καθηκόντων Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών 

Δραστηριοτήτων τους Νόμο του 2008 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως ο «βασικό νόμος») και ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση 

των Καθηκόντων Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών 

Δραστηριοτήτων τους Νόμοι του 2008 και 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της 

τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων: 



2 

       «Νοείται ότι, το δυνάμει των παραγράφων (α), (β) και (γ) του 

παρόντος εδαφίου καθιερούμενου ασυμβίβαστο σε αξιωματούχο που 

διορίζεται πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου δεν τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον οι πιο 

πάνω δραστηριότητες ή ενέργειες δεν αφορούν ή δεν διενεργούνται 

με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στο οποίο ο αξιωματούχος 

διορίζεται και οι υπηρεσίες, τα έργα ή τα προϊόντα που παρέχονται ή 

προσφέρονται ή αναλαμβάνεται να προσφερθούν δεν είναι συναφή 

προς τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

στο οποίο διορίζεται:  

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, το δυνάμει των παραγράφων (δ) και (ε) 

του παρόντος εδαφίου καθιερούμενου ασυμβίβαστο σε αξιωματούχο 

που διορίζεται πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού 

πρόσωπου δημοσίου δικαίου δεν τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον οι 

εταιρείες ή οι οργανισμοί στους οποίους διατηρεί την προβλεπόμενη 

στις παραγράφους (δ) και (ε) ιδιότητα δεν συναλλάσσονται ή δεν 

διατηρούν οικονομική σχέση ή συμφέρον με το νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου στο οποίο ο αξιωματούχος διορίζεται και οι 

υπηρεσίες, τα έργα ή τα προϊόντα που παρέχονται ή προσφέρονται 

λη αναλαμβάνεται να προσφερθούν από τις πιο πάνω εταιρείες ή 

οργανισμούς δεν είναι συναφή προς τις δραστηριότητες του νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο διορίζεται. 
 

 

 

 

 

 


