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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                   Ν. 178(Ι)/2017 
Αρ. 4631, 15.12.2017                               

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 178(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

(ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2017 
 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 
  50(I) του 2004 
267(I) του 2004 
 11(Ι) του 2005 

 41(1) του 2005 
 47(Ι) του 2006 
 69(Ι) του 2017 

127(Ι) του 2017 
154(Ι) του 2017. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και 

Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ορισμένων Δημόσια 
Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) Νόμους του 2004 έως (Αρ. 3) του 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 4) του 2017.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

 «Παράρτημα Ι. Νοείται ότι πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι δεν δύναται να 
διοριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την  

ακόλουθη νέα παράγραφο:  

  «(β) (i) Το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, ορίζει τους νόμιμους ελεγκτές στους 
οποίους αναθέτει τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) καθήκοντα από κατάλογο 
που το ίδιο καταρτίζει και τηρεί για την περίοδο της θητείας του στον οποίο 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον δέκα (10) νόμιμοι ελεγκτές και ο οποίος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

     
   (ii) Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι νόμιμοι ελεγκτές που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (i), η διαδικασία ανάθεσης των καθηκόντων τους και 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Κανονισμούς.». 

     
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
αυτού. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Εμπιστευτικότητα  
της δήλωσης και  
της έκθεσης. 

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8Α, δήλωση που 
υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οι 
σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Συμβουλίου σε περίπτωση 
διεξαγωγής έρευνας, είναι εμπιστευτικές και η δημοσιοποίησή τους στο 
σύνολο ή εν μέρει από οποιοδήποτε, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές 
ποινές. 

   
  (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση 

που η δημοσιοποίηση του Μέρους Α΄ και Γ΄ της δήλωσης ή η δημοσιοποίηση 
της έκθεσης σε ό,τι αφορά τα Μέρη Α΄ και Γ΄ της δήλωσης, γίνεται στο σύνολο 
από τον αξιωματούχο ή το δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο στο οποίο αυτές 
αφορούν: 
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Νοείται ότι από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται η διεύθυνση κατοικίας ή 
κατοικιών, οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών και οι αριθμοί 
κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων του αξιωματούχου ή του δημόσια 
εκτεθειμένου προσώπου.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού, του

ακόλουθου νέου άρθρου 8Α: 

«Δημοσιοποίηση 
της δήλωσης 
ορισμένων 
προσώπων. 
Παράρτημα ΙΑ. 

8Α.-(1)  Το σύνολο του Μέρους Α΄ και Γ΄ της δήλωσης των αξιωματούχων ή 
των δημόσια εκτεθειμένων προσώπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
ΙΑ του παρόντος Νόμου, καθώς και τα ονόματα των αξιωματούχων ή των 
δημόσια εκτεθειμένων προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση δημοσιο-
ποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου: 

Νοείται ότι η δημοσιοποίηση της δήλωσης δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις 
του Συμβουλίου που προκύπτουν από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 
5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 10 αναφορικά με θέματα ή στοιχεία που δεν 
περιέχονται στη δήλωση: 

Νοείται περαιτέρω ότι από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται η διεύθυνση 
κατοικίας ή κατοικιών, οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών και οι αριθμοί 
κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων του αξιωματούχου ή του δημόσια 
εκτεθειμένου προσώπου. 

(2) Η, παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιλεκτική δημοσιοποίηση 
στοιχείων συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της

φράσης «τριών χιλιάδων λιρών και πενήντα λιρών» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€5.000) και μέχρι εκατόν ευρώ €100». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος Ι 
αυτού. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι αυτού με το

ακόλουθο νέο Παράρτημα: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Άρθρο 2) 

Αξιωματούχοι και Δημόσια Εκτεθειμένα Πρόσωπα 

1. Οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι οποίοι δεν είναι μέλη της Βουλής των

Αντιπροσώπων.

2. Οι αρχηγοί μη κοινοβουλευτικών κομμάτων.

3. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

4. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

5. Ο Προεδρικός Επίτροπος.

6. Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα.

7. Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

8. Οι Δήμαρχοι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων των μη κατεχόμενων δήμων.

9. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

10. Ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
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11. Ο Γενικός Λογιστής και ο Βοηθός Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

12. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

13. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

14. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

15. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

16. Οι γενικοί διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Υπουργείων και της

Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

17. Οι γενικοί διευθυντές, όπου εφαρμόζεται, των περιλαμβανομένων στο παρόν

Παράρτημα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

18. Οι δημοτικοί γραμματείς των μη κατεχόμενων δήμων.

19. Οι εκλελεγμένοι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων των μη κατεχομένων

κοινοτήτων.

20. Οι πρόεδροι των Σχολικών Εφορειών.

21. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

22. Ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Αστυνομίας.

23. Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

24. Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών

Πληρωμών.

25. Ο Επίτροπος Διοικήσεως.

26. Ο Επίτροπος Νομοθεσίας.

27. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

28. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων.

29. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών.

30. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

31. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

32. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού

Κύπρου.

33. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού

Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών.

34. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού

Τουρισμού.

35. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

36. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

37. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού

Αναπτύξεως Γης.

38. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος

Κύπρου.

39. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης.

40. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού

Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

41. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

42. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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43. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 

Βαρών. 

44. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου. 

45. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού 

Κύπρου. 

46. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού.  

47. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας.  

48. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου.  

49. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

50. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

51. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 

52. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας.  

53. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Σήμανσης 

Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. 

54. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας. 

55. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. 

56. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. 

57. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας. 

58. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου. 

59. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου. 

60. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. 

61. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. 

62. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

63. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικής 

Ασφάλισης. 

64. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας 

Φυσικού Αερίου. 

65. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας 

Υδρογονανθράκων. 

66. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας. 

67. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας 

Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ. 

68. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου 

Προώθησης Επενδύσεων.».   

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου 
Παραρτήματος.  

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Παράρτημα Ι αυτού, του 

ακόλουθου νέου Παραρτήματος ΙΑ: 
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 
(Άρθρο 8Α)  

Αξιωματούχοι και Δημόσια Εκτεθειμένα Πρόσωπα των οποίων η δήλωση δημοσιοποιείται 
 

 1. Οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι οποίοι δεν είναι μέλη της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

2. Οι αρχηγοί μη κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

3. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. 

4. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

5. Ο Προεδρικός Επίτροπος. 

6. O Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα. 

7. Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. 

8. Οι Δήμαρχοι των μη κατεχόμενων δήμων. 

9. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

10. Ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

11. Ο Γενικός Λογιστής και ο Βοηθός Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας. 

12. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. 

13. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 

14. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. 

15. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.». 

  
 

 

 


