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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 121(Ι)/2017
Αρ. 4616, 28.7.2017
Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 121(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2008 ΕΩΣ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
7(Ι) του 2008
12(Ι) του 2014
40(Ι) του 2017.

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) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της
Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμους του
2008 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των
Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων
Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμοι του 2008 έως (Αρ. 2) του 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ’ αυτό, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:
«“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (1) αυτού, σε παράγραφο (α)
και με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος της, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):
«(β) Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από
τον Υπουργό, ο οποίος παρίσταται στις συνεδρίες της Επιτροπής για σκοπούς
τήρησης των πρακτικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»·

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πορίσματος» (τρίτη
γραμμή), κόμματος και με την αντικατάσταση ολόκληρης της φράσης που ακολουθεί με
τη φράση «καθώς και την κλήση μαρτύρων ενώπιον της Επιτροπής.»· και

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (6), των ακόλουθων νέων εδαφίων (7) και (8):
«(7) Στον Πρόεδρο της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται από τον Υπουργό, κατ’αναλογία των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τα
μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
(8) Η θητεία του Προέδρου της Επιτροπής είναι πενταετής, με δικαίωμα ανανέωσης
για ακόμα μία θητεία.».
Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθωςː
(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «και» (πέμπτη γραμμή), της
ακόλουθης φράσης «οφείλει όπως συμπληρώσει και υποβάλλει στην Επιτροπή σχετικό
ερωτηματολόγιο, το οποίο θα του αποσταλεί από αυτή και,»ˑ

(β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, της δεύτερης πρότασης που αρχίζει με τις λέξεις «εάν
το ασυμβίβαστο» και τελειώνει με τη λέξη «δημοσιεύεται.»· και
(γ)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Η Επιτροπή αφού ερευνήσει και διαπιστώσει τυχόν ασυμβίβαστο ή και παράλειψη
αποκάλυψής του, συντάσσει πόρισμα σε σχέση με τους αξιωματούχους του εδαφίου (1), το
οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
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Αντικατάσταση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Αδικήματα και
ποινές.

Τροποποίηση
του Πίνακα
του βασικού
νόμου.

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνηθεί ή παραλείψει να εμφανισθεί ενώπιον της
Επιτροπής, εφόσον ήθελε κληθεί προς τούτο ή, αφού εμφανισθεί, προβεί σε
ψευδείς ή αναληθείς δηλώσεις, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις
δύο αυτές ποινές.».

6. Ο Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με τη διαγραφή από αυτόν του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτηˑ και

(β)

με την προσθήκη, στην τελευταία πρόταση αυτού, αμέσως μετά την λέξη «ρυθμιστής»
(πρώτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή έφορος, ο οποίος δεν είναι δημόσιος
υπάλληλος,».

