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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1872 της Ι ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 . 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( ' Ελεγχος Λογαριασμών) 
Νόμος του 1983 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τ ω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 40 τοο 1963 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
-ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Νομικών Προσώπων Συνοπτικός 

Δημοσίου Δικαίου ( Έ λ ε γ χ ο ς Λογαριασμών) Νόμος του 1983. τίτλος. 
2. Εν τω παρόντι Νοιμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια— 
«ναμικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου» σημαίνει παν νομικόν 

πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οιονδήποτε έτερον οργανισμόν 
δημοσίου δικαίου ιδρυθέντα ή ιδρυόΐμενον προς το δημόσιον 
συμφέρον υπό νόμου, των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται 
είτε είναι ηγγυημένα υπό της Δημοκρατίας. 

3.—(1) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νάμου και οσάκις 'Ελενχος 
δεν διαλαμβάνηται εις αυτόν ειδική πρόνοια περί ελέγχου των λογα λογαρώΗ?μών 
ριασμών υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, οι λογα JJSaSiw 
ριασμοί παντός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ελέγχονται ετη δημοσίου 
σίως υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας. δικαίου. 

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται να καλέση 
οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλον του νομικού προ
σώπου δημοσίου δικαίου όπως του παράσχη πληροφορίας ή επεξη
γήσεις ή προσκόμιση εις αυτόν οιονδήποτε βιβλίον, συμβόλαιον, 
σύμβασιν, λογαριασμών, τιμολόγιον ή έτερον αναγκαίον διά τον 
ασκούμενον έλεγχον έγγραφον. 

(3) Οι λογαριασμοί του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δέον 
όπως είναι έτοιμοι προς έλεγχον μέχρι του τέλους Φεβρουαρίου 
του αμέσως επομένου τού εις ο αφορά ο διεξαγόμενος έλεγχος 
έτους. 
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(4) Ευθύς ως περατωθή ο έλεγχος των λογαριασμών, εν ουδεμία 
όμως περιπτώσει δραδύτερον της 31ης Μαΐου, ο Γενικός Ελεγκτής 
οφείλει να υποβάλη εις το νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου τους 
ηλεγμένους λογαριασμούς και την επ' αυτών έκθεσίν του. 

(5) Εντός δεκαπέντε ημερών από της υποβολής της ετησίας εκθέ
σεως του Γενικού Ελεγκτού αντίγραφον αυτής, ομού μετά των 
παρατηρήσεων του, κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 


