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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

1991 ΕΩΣ 2011 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
       3 του 1991 
  98(Ι) του 1994 
101(Ι) του 1995 
    1(Ι) του 2000 
  36(Ι) του 2004 
158(Ι) του 2011. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτρόπου 

Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους του 1991 έως 2011 (που στο 

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

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτρόπου Διοικήσεως 

Νόμοι του 1991 μέχρι 2014. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (8) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(8) O Eπίτροπος, μετά την  υποβολή της έκθεσής του, δύναται να 

διαβουλεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο για την υλοποίηση των 

εισηγήσεών του και για την επίλυση του προβλήματος του 

ενδιαφερόμενου προσώπου· σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 

δεν ενημερώσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας ως προς τις  

ενέργειές της αναφορικά με την εφαρμογή των προτάσεων, 

εισηγήσεων ή συστάσεων του Επιτρόπου ή δεν αποδέχεται την 

εφαρμογή τους και εφόσον ο Επίτροπος κρίνει ότι οι προβληθέντες 

εκ μέρους της αρμοδίας αρχής λόγοι σχετικά με τη μη αποδοχή 

τους δεν αιτιολογούνται επαρκώς, υποβάλλει το αποτέλεσμα των 

διαβουλεύσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, δυνάμενος να δημοσιοποιήσει την άρνηση ή την 

παράλειψη συμμόρφωσης της αρμόδιας αρχής με τις προτάσεις 

του.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
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«(8) Ο Επίτροπος δύναται, μετά την άρνηση ή την παράλειψη της  

υπηρεσίας να παράσχει την απαιτούμενη συνδρομή στο έργο που 

επιτελείται από αυτόν, να τάξει σ’ αυτήν ενόψει των περιστάσεων, 

εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας να την καλεί να συνεργαστεί· 

σε περίπτωση που η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η μη 

σύμπραξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή της έρευνας αποτελεί 

αντικείμενο ειδικής έκθεσης του Επιτρόπου προς τον καθ΄ ύλην 

αρμόδιο υπουργό, ο οποίος μεριμνά για την παροχή της 

απαιτούμενης συνδρομής στο έργο του Επιτρόπου. 

 

(9) Άρνηση οποιουδήποτε λειτουργού που εργάζεται σε υπηρεσία 

να συνεργαστεί με τον Επίτροπο κατά τη διεξαγωγή έρευνας εκ 

μέρους αυτού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν η εν 

λόγω συνεργασία απαιτείται ως εκ των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του λειτουργού, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα 

παράβασης καθήκοντος.».  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «έξι μήνες» και «τριακόσιες λίρες» 

(προτελευταία γραμμή), με τις λέξεις «ένα έτος» και «πέντε χιλιάδες 

ευρώ (€5.000)», αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 
 


