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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, 

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2013 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

4(Ι) του 2007 

126(Ι) του 2013.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδρογονανθράκων 

(Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους  περί Υδρογονανθράκων 

(Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμους  του 2007 και 2013 

(που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2014.  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6  

του βασικού 

νόμου. 

2. Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτήν της λέξης 

«Ενέργειας» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Υδρογονανθράκων». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

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

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Α) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1Α) και με την προσθήκη, αμέσως μετά, 

των ακόλουθων νέων εδαφίων (1Β) και (1Γ): 

 

«(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 το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) μη 

εκτελεστικούς συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ο 

πρόεδρος και έξι (6) άλλα μέλη, που είναι πρόσωπα 

εγνωσμένου κύρους και ήθους, διαθέτουν ικανότητα να 

συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του και τα 
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ακόλουθα προσόντα: 

 

(α) ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κατέχει ευρεία 

γνώση και πείρα σχετική με τη διοίκηση σύνθετων και 

μεγάλων οργανισμών και πείρα σε θέματα 

υδρογονανθράκων· 

 

(β) ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι νομικός 

με πείρα στη σύναψη συμβολαίων και, ει δυνατόν, με 

πείρα σε θέματα υδρογονανθράκων· 

 

(γ) ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι 

οικονομολόγος ή προσοντούχος λογιστής με γνώση και 

πείρα σε θέματα χρηματοδοτήσεων έργων· 

 

(δ) τέσσερα (4) μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι 

άτομα με εξειδικευμένη γνώση και πείρα σε θέματα 

υδρογονανθράκων. 

 

(1Β) Η θέση του γενικού διευθυντή πληρούται από πρόσωπο 

με δεκαετή τουλάχιστον διευθυντική πείρα σε επιχειρήσεις 

έρευνας ή/και εκμετάλλευσης ή/και μεταποίησης ή/και 

εμπορίας υδρογονανθράκων, ενώ οι θέσεις των διευθυντών 

πληρούνται από πρόσωπα που κατέχουν επταετή τουλάχιστο 

διευθυντική πείρα σε επιχειρήσεις έρευνας, ή/και 

εκμετάλλευσης, ή/και μεταποίησης ή/και εμπορίας 

υδρογονανθράκων. 

 

 (1Γ)  Τα ονόματα των επιλεγέντων μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του νομικού προσώπου, 

καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα και η αιτιολόγηση για το 

κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) 

γνωστοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου 

και Βιομηχανίας, από τον προεδρεύοντα της γενικής 
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συνέλευσης του νομικού προσώπου, πριν από τη 

δημοσιοποίηση του διορισμού τους.»· και 

 

(β) με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (5) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 

  
  

 

 

 

 

 
 

113(Ι) του 2002 

32(Ι) του 2007 

137(Ι) του 2013. 

 «Νοείται ότι ο έλεγχος των λογαριασμών  

και ο διαχειριστικός έλεγχος  νομικού 

προσώπου που ιδρύεται  σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του εδαφίου (1), διενεργείται 

ετησίως από το Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16Α 

του βασικού 

νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 16Α 

αυτού. 

 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

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

την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού 

με τελεία και με τη διαγραφή της παραγράφου (η) αυτού. 

 

 

 


