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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1999 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

158(Ι) του 1999. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Γενικών 

Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου Νόμοι του 1999 και 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4), αντίστοιχα: 

  

 

 

  11(Ι) του 2006 

  39(Ι) του 2011 

175(Ι) του 2011 

112(Ι) του 2012. 

12(Ι) του 2006 

91(Ι) του 2010 

40(Ι) του 2011 

176(Ι) του 2011 

75(Ι) του 2012. 

173(Ι) του 2011. 

90 του 1972 

56 του 1982 

7 του 1990 

28 του 1991 

 «(3) Τα λεπτομερή πρακτικά, που τηρούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, που αφορούν αφενός την 

κατακύρωση δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον περί του 

Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, 

των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμο, τον περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, τον περί 

του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που 

Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς 

στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή 

Θέματα Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται,  και αφετέρου τις Πολεοδομικές Αποφάσεις που 

εκδίδονται δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 
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91(Ι) του 1992 

55(Ι) του 1993 

72(Ι) του 1998 

59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 

241(Ι) του 2002 

29(Ι) του 2005 

135(Ι) του 2006 

11(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2011 

76(Ι) του 2011 

130(Ι) του 2011 

164(Ι) του 2011 

33(Ι) του 2012 

110(Ι) του 2012 

150(Ι) του 2012 

20(Ι) του 2013 

65(Ι) του 2013. 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

δημοσιοποιούνται, για σκοπούς διαφάνειας, στην ιστοσελίδα του 

συλλογικού οργάνου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και χωρίς επηρεασμό των κατά περίπτωση                 

ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με τη γνωστοποίησή τους στα 

ενδιαφερόμενα μέρη ή με τις προθεσμίες για τη λήψη μέτρων από 

κάθε διοικούμενο που έχει έννομο συμφέρον. 

  

  (4) Από την υποχρέωση για δημοσιοποίηση, που προνοείται 

στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, εξαιρούνται τα πρακτικά των 

σχετικών αποφάσεων ή μέρος αυτών- 

  

 (α)  που αφορούν σε εμπιστευτικής φύσεως ζητήματα, 

περιλαμβανομένων εμπιστευτικών ζητημάτων εθνικής 

ασφάλειας, άμυνας, διεθνών σχέσεων, ή/και 

   

 

 

138(Ι) του 2001 

  37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012. 

(β) που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

τη δημοσιοποίηση των οποίων θα πρέπει να τηρούνται 

οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (3), (4) και (5), αντίστοιχα: 

  

  «(3) Η αιτιολογία των πράξεων και αποφάσεων, που 

αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, 

δημοσιοποιείται, χωρίς καθυστέρηση, στην ιστοσελίδα του 

διοικητικού οργάνου και χωρίς επηρεασμό των κατά περίπτωση 

ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με τη γνωστοποίησή τους στα 

ενδιαφερόμενα μέρη ή με τις προθεσμίες για τη λήψη μέτρων από 

κάθε διοικούμενο που έχει έννομο συμφέρον.  

  

  (4) Από την υποχρέωση για δημοσιοποίηση της αιτιολογίας, 

που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, εξαιρούνται οι 

αποφάσεις -  

  

 (α) που αφορούν σε εμπιστευτικής φύσεως ζητήματα, 

περιλαμβανομένων εμπιστευτικών ζητημάτων εθνικής 

ασφάλειας, άμυνας, διεθνών σχέσεων, ή/και 

   

 (β) που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

τη δημοσιοποίηση των οποίων θα πρέπει να τηρούνται 

οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

  (5) Η παράλειψη της δημοσιοποίησης, δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου, πράξης και απόφασης δεν επηρεάζει το 

κύρος της.». 

 


