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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2000 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ελεγχος Λογαριασμών) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την 
επίσημον εφημερίδα της 'Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 73 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
ϋ . Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Νομικών Πρσσώ- Συνοιαικός 

πων Δημοσίου Δυκαίου ( 'Ελεγχος Λογαριασμών) (Τροποποιητι- τίτλος. 
κός) Νόμος του 1984 και θα αναγιγνώσκεται ο!μού μετά του περί 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( 'Έλεγχος Λογαριασμών) 40του 1983. 
Νόμου του 1983 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο Φασικός 
νόμος») και ο Φασικός νόμος και ο παρών Νόΐμος θα αναφέρωνται 
ομού ως οι περί Νομιικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασμών) Νόμοι του 1983 και 1984^ 

12. Το εδάφιον (1) του άρθρου· 3 του βασικού νόμου τροποποιεί Τροπο
ται διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης των ακολούθων επιφυ *ο[ησιςτου 
λάξεων: κ ι is ψ ^ 3 

s ° . του 6ασικού 
«Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομέ νόμου, 

νων αποκλείει οιονδήποτε υποκείμενον εις τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου νσμικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου να πρσδή 
εις την ανάθεσιν του ελέγχου των λογαριασμών του εις ιδιώ
την εγκεκριμένον ελεγκτήν ή ελεγκτάς νοουμένου ότι η τοιαύτη 
ανάθεσις, ο διορισμός και η αμοιβή του διορισθησομένου 
ελεγκτού ή ελεγκτών θα τυγχάνη της εγκρίσεως του Γενικού 
Ελεγκτού της Δημοκρατίας' οι τοιουτοτρόπως ελεγχόμενοι λο
γαριασμοί, ομού μετά της επ* αυτών εκθέσεως του ιδιώτου 
ελεγκτού ή ελεγκτών, θα υποβάλλωνται εις τον Γενικόν 
Ελεγκτήν της Δημοκρατίας ουχί βραδύτερον της 30ής Απρι
λίου δι' έγκρισιν και ενσωμάτωσίν των εις την ετησίαν έκθεσίν 
του συμφώνως των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 3 του πα
ρόντος Νόμου: 

(1161) 
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Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν των εν τη προηγουμένη επιφυ
λάξει διαλαμβανομένων θα περιορίζη καθ' οιονδήποτε τρόπον '' 
την εξουσίαν του Γενικού Ελεγκτού β ι' άσκησιν, εν σχέσει προς 
οιονδήποτε νσμικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, διαχειριστικού ι 
ή οιουδήποτε ετέρου ελέγχου ασκουμένου συνήθως υπ* αυτού 
κατά τον έλεγχον των κρατικών λογαριασμών.». 


