N. 69(I)/2019

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμός 4705

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

439

Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 69(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 KAI 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα
53(Ι) του 2017 διαβάζεται μαζί με τους περί Ελεγκτών Νόμους του 2017 και 2018 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο
171(Ι) του 2017 βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελεγκτών Νόμοι
7(Ι) του 2018. του 2017 έως 2019.
Τροποποίηση του
άρθρου 14 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το
ακόλουθο εδάφιο:
«(3) (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του γραφείου της
ΑΔΕΕλΕπ, τη διοικητική της διάρθρωση και άλλα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα.
(β) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των υπαλλήλων της ΑΔΕΕλΕπ καθορίζονται σε σχέδια
υπηρεσίας που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ με Κανονισμούς που εγκρίνονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 114.».
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Τροποποίηση
του βασικού νόμου
με την
αντικατάσταση του
άρθρου 114.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 114 αυτού με το ακόλουθο άρθρο:

«Έκδοση
Κανονισμών.

114.(1) Η ΑΔΕΕλΕπ δύναται να εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου, Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις ή για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού ή προνοείται
από τον παρόντα Νόμο ότι δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς.
(2) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από
την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τους τροποποιήσει
ή τους ακυρώσει, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά από την πάροδο
της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.».

