
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟ 

----------------------  

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

50(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2004 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση 

και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος 

άρθρου και» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση των λέξεων «στο γραφείο του Εφόρου 

Εσωτερικών Προσόδων» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «στη 

Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου».   

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3939, 31/12/2004 267(I)/2004



 2 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

μεταβατικής 

διάταξης. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 13 αυτού της ακόλουθης μεταβατικής διάταξης: 

  

 «Μεταβατική 

διάταξη. 

 

 

 

...(Ι) του 2004. 

 

14.  Όλοι οι αξιωματούχοι που κατείχαν το αξίωμά 

τους ή που βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία κατά 

την 1η Σεπτεμβρίου 2004 υποχρεούνται να 

καταθέσουν στο Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2004, δήλωση κατά 

τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 4.».   

   

Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή από το 

Παράρτημα Ι αυτού της φράσης «ο Διοικητής της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας» (δέκατη έκτη γραμμή). 

 

ΒΣΓ/ΓΧ 
23.02.076.2004 
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