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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

149 του 1988 

26 του 1989 

201(Ι) του 2002 

43(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 

Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου  Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμους 

του 1988 μέχρι 2013 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι 

του 1988 μέχρι (Αρ. 2) του 2013. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 

(α) Με την αντικατάσταση στην αρχή της παραγράφου (α) 

αυτού του άρθρου «Η» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 

«Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του 

παρόντος άρθρου,»ˑ και  

 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, 

της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

  

  

 

 

 

 «(δ) Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της 

Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την 

άσκηση της εκτελεστικής  του εξουσίας δυνάμει του 
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Άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη 

γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως 

της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, 

το συντονισμό και την εποπτεία πασών των 

δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της 

ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται, το 

αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το 

οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

να τερματίζει το διορισμό του προέδρου, του 

αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου: 

  γ 

 

 

 

 

 

115 (Ι) του  2013. 

 Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση των προέδρων, 

αντιπροέδρων και μελών των διοικητικών 

συμβουλίων που υπηρετούν κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του  περί Ορισμένων Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2013.». 

   


