
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                   Ν. 143(Ι)/2019 
Αρ. 4734,  15.11.2019                               

Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 143(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ 2015 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

38(Ι) του 2014 
34(Ι) του 2015. 

 
 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Νόμους του 2014 
και 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Νόμοι του 2014 έως 2018. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Γενικό Ελεγκτή» (δεύτερη 
γραμμή), με τη φράση «γενικό διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο»∙ 

   
  (β) με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού∙ 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
  «30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 
139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 
80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004 
117(Ι) του 2005 

9(Ι) του 2007 
82(Ι) του 2007 

108(Ι) του 2009. 

(β) προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, σε μερική ή ολική διαγραφή οφειλό-
μενων ποσών προς τους οικονομικούς  φορείς και/ή τα ειδικά 
ταμεία, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης έκθεσης, με συγκεκρι-
μένη εισήγηση, από τον επηρεαζόμενο οικονομικό φορέα και/ή το 
ειδικό ταμείο στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.»∙ 

    
  (δ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου: 
   

  «Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

21.7.1995 
31.12.1998 
17.3.2000 
17.2.2006 
25.7.2007 
11.4.2008 
31.5.2013 
14.2.2014 

11.7.2014. 
66(I) του 1997 
74(I) του 1999  
94(I) του 2000 

119(I) του 2003  
4(I) του 2004  

151(I) του 2004  
231(I) του 2004  
235(I) του 2004  

20(I) του 2005  
80(I) του 2008  

(γ) διαγράφει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, υπόλοιπα δανείων που παραχω-
ρήθηκαν δυνάμει Νόμου ή των περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
(Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονι-
σμών του 1995 έως (Αρ. 2) του 2014 από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή/και δυνάμει 
σχεδίων δανειοδότησης που εγκρίνονται με αποφάσεις 
Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω αδειοδοτημένου πιστωτικού 
ιδρύματος, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί Εργασιών 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, τα οποία μετά τη λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην περί της 
Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 που εκδόθηκε από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εξακολουθούν να είναι 
οφειλόμενα.»∙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100(I) του 2009  
123(I) του 2009  

27(I) του 2011  
104(I) του 2011  
107(I) του 2012  

14(Ι) του2013  
87(Ι) του 2013 

102(I) του 2013  
141(I) του 2013  

5(I) του 2015  
26(Ι) του 2015  
35(I) του 2015  
71(Ι) του 2015  
93(I) του 2015  

109(I) του 2015  
152(I) του 2015  
168(I) του 2015  

21(Ι) του 2016  
5(I) του 2017  

38(I) του 2017  
169(I) του 2017 

28(Ι) του 2018 
89(Ι) του 2018 

153(Ι) του 2018 
80(Ι) του 2019. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
3.4.2015. 

 
 
 
 

   
  (ε)  με την αναρίθμιση των υφιστάμενων εδαφίων (2) και (3) σε εδάφια (3) και (4), αντίστοιχα∙ 

και 
   
  (στ)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   

   «(2) Ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής στις 
συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, με δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του επί των 
συζητούμενων θεμάτων και να ζητά όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


