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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2013 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

113(Ι) του 2002 

32(Ι) του 2007 

137(Ι) του 2013. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταθέσεως 

Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων Νόμους του 2002 μέχρι 2013 (που στο εξής θα 

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

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Καταθέσεως 

Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμοι του 2002 μέχρι 2014.  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 8. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 7 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 8: 

 «Ανάθεση 

ελέγχου 

λογαριασμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Γενικός 

Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται, κατά την 

κρίση του, να αναθέτει τον έλεγχο ή να 

υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των 

λογαριασμών οποιουδήποτε υπ’ αυτού 

ελεγχόμενου νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου, οργανισμού δημοσίου δικαίου, αρχής 

τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβουλίου, ταμείου, 

αρχής, σχεδίου και οποιουδήποτε άλλου υπ’ 

αυτού ελεγχομένου σε ελεγκτές ή ελεγκτικά 
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42(Ι) του 2009 

163(Ι) του 2013. 

 

γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και 

έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που 

τηρείται δυνάμει των περί Ελεγκτών και 

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και 

των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 

2009 και 2013, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:  

 
Νοείται ότι ο διορισμός και η αμοιβή 

των ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων 

εγκρίνονται από το Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας:  

 
Νοείται περαιτέρω ότι η σχετική αμοιβή 

καταβάλλεται από τον ελεγχόμενο απευθείας 

στους ελεγκτές ή στα ελεγκτικά γραφεία που 

διενεργούν τον έλεγχο. 

 

   (2) Οι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία στα 

οποία ανατίθεται ο έλεγχος υποβάλλουν την 

έκθεσή τους μαζί με τους ελεγμένους 

λογαριασμούς στον ελεγχόμενο ή και στο 

καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του οικείου Νόμου που διέπει τη 

λειτουργία του ελεγχομένου, με κοινοποίηση 

στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

 

   (3) Τηρουμένων των διατάξεων των 

εδαφίων (1) και (2), ο Γενικός Ελεγκτής της 

Δημοκρατίας δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο 

να διεξαγάγει, κατά την κρίση του, 

επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.». 

 


