
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ) ΝΟΜΟ 

-------------------- 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 

   115    του 1990 
  58(Ι) του 1992 
  29(Ι) του 2006. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 

Διευθυντών) Νόμους του 1990 έως 2006 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) 

Νόμοι του 1990 έως 2007. 

 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη σ΄ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:  

 

 «“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει Γενικό Διευθυντή νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου και περιλαμβάνει τον 

ανώτατο εκτελεστικό λειτουργό του, με οποιοδήποτε άλλο 

τίτλο, εφόσον αυτός κατέχει την ανώτατη ιεραρχικά θέση 

σ’ αυτό»· και 

 

(β) με τη διαγραφή, από την ερμηνεία του όρου «Νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου», της φράσης «και των 

οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται, είτε είναι εγγυημένα 

από τη Δημοκρατία» (τρίτη και τέταρτη γραμμή). 

 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την, 

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, προσθήκη του ακόλουθου νέου 
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εδαφίου (4) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (4), 

(5), (6) και (7) σε εδάφια (5), (6), (7) και (8), αντίστοιχα: 

 
  «(4) Οι όροι εργασίας του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται 

 από το Συμβούλιο και υποβάλλονται για έγκριση στο 

 Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται, με αιτιολογημένη 

 απόφασή του, να τους διαφοροποιήσει.». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.048.139-2007 

/ΦΜ 
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