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ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4432 Σρίτη, 4 Μαρτίοσ 2014 145 

      

Ο περί ηης Ρύθμιζης Θεμάηων Αποκραηικοποίηζης Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη 
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 28(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 2014 

Πξννίκην. ΔΠΔΙΓΗ ζηελ παξνύζα θάζε ε Γεκνθξαηία δηέξρεηαη δύζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν θαη πξνο 
απνθπγή πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αύμεζε 
ησλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο· θαη 

  
1(III) ηνπ  2013. ΔΠΔΙΓΗ ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο πκθσλίαο Γηεπθόιπλζεο Υξεκαηνδνηηθήο ηήξημεο (Κπξσηηθό) 

Νόκν ηνπ 2013, ζεκαληηθό κέξνο ησλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα πξνέιζεη από ηελ εθαξκνγή 
ελόο πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ· θαη 

  
 ΔΠΔΙΓΗ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθά νθέιε 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη γηα ηελ πξνώζεζε επελδύζεσλ· θαη 
  
 ΔΠΔΙΓΗ ην δεκόζην ζπκθέξνλ εμππεξεηείηαη θαιύηεξα  από ηε κεηαηξνπή νξηζκέλσλ νξγαληζκώλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ζε λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ· θαη 

 
 ΔΠΔΙΓΗ γηα ην ζθνπό απηό επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ θαηάιιεια λνκνζεηηθά κέηξα· 
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  Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Ρύζκηζεο Θεκάησλ Απνθξαηηθν-
πνίεζεο Νόκνο ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 2. ηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
  

 «απνθξαηηθνπνίεζε» ζεκαίλεη ηελ παξαρώξεζε ή κεηαβίβαζε ζε λνκηθό ή θπζηθό 
πξόζσπν, κε νπνηαδήπνηε κέζνδν από ηηο  πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 4, όισλ ή 
νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ δεκνζίνπ νξγαληζκνύ ή ηεο Γεκνθξαηίαο,  επί ησλ πεξηνπζηαθώλ 
ηνπο ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Νόκν· 

  
 «δεκόζηνο νξγαληζκόο» ζεκαίλεη νιόθιεξν ή ηκήκα νξγαληζκνύ πνπ ππάγεηαη ζηνλ 

επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, εηαηξείεο ή άιια λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηα νπνία 
αλήθνπλ είηε εμ νινθιήξνπ είηε κεξηθώο ζηνλ νξγαληζκό, είηε ηα δηαρεηξίδεηαη ν νξγαληζκόο·  

  
1 ηνπ1990 

71 ηνπ 1991 
211 ηνπ1991 

27(I) ηνπ1994 
83(I) ηνπ1995 

60(I) ηνπ 1996 
109(I) ηνπ1996 
69(I) ηνπ 2000 

156(I) ηνπ 2000 
4(I) ηνπ 2001 

94(I) ηνπ 2003 
128(I) ηνπ 2003 
183(I) ηνπ 2003 

31(I) ηνπ 2004 
218(I) ηνπ 2004 

68(I) ηνπ 2005 
79(I) ηνπ 2005 

105(I) ηνπ 2005 
96(I) ηνπ 2006 

107(I) ηνπ 2008 
137(I) ηνπ 2009 
194(I) ηνπ 2011 

71(Ι) ηνπ 2011 
78(I) ηνπ 2013. 

«δεκόζηνο ππάιιεινο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν από ηνλ πεξί Γεκόζηαο 
Τπεξεζίαο Νόκν· 

 «Δκπεηξνγλώκνλαο» ζεκαίλεη εκπεηξνγλώκνλα πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ  
άξζξνπ 8·  

  
 

114(Ι) ηνπ 2003. 
«εζσηεξηθόο έιεγρνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ην άξζξν 2 ηνπ 
πεξί Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Νόκνπ· 

  
Κεθ. 113. 

9 ηνπ 1968 
76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
41(Ι) ηνπ 1994 
15(Ι) ηνπ 1995 
21(Ι) ηνπ 1997 
82(Ι) ηνπ 1999 

149(Ι) ηνπ 1999 
2(Ι) ηνπ 2000 

135(Ι) ηνπ 2000 
151(Ι) ηνπ 2000 

76(Ι) ηνπ 2001 
70(Ι) ηνπ 2003 

167(Ι) ηνπ 2003 
92(Ι) ηνπ 2004 

 

«εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ 
Νόκνπ ή κε νπνηαδήπνηε αλάινγε λνκνζεζία άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρώξαο· 
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24(Ι) ηνπ 2005 
129(Ι) ηνπ 2005 
130(Ι) ηνπ 2005 

98(Ι) ηνπ 2006 
124(Ι) ηνπ 2006 

70(Ι) ηνπ 2007 
71(Ι) ηνπ 2007 

131(Ι) ηνπ 2007 
186(I) ηνπ 2007 

87(Ι) ηνπ 2008 
41(Ι) ηνπ 2009 
49(Ι) ηνπ 2009 
99(Ι) ηνπ 2009 
42(Ι) ηνπ 2010 
60(Ι) ηνπ 2010 
88(Ι) ηνπ 2010 
53(Ι) ηνπ 2011 

53Α(Ι) ηνπ 2011 
117(Ι) ηνπ 2011 
145(Ι) ηνπ 2011 
157(Ι) ηνπ 2011 
198(Ι) ηνπ 2011 

64(Ι) ηνπ 2012 
98(Ι) ηνπ 2012 

190(Ι) ηνπ 2012 
203(Ι) ηνπ 2012 

6(Ι) ηνπ 2013 
90(Ι) ηνπ 2013.  

 «επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο» ζεκαίλεη θάζε λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 
νξγαληζκό δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν νξγαληζκό δεκνζίνπ δηθαίνπ ρσξίο 
λνκηθή πξνζσπηθόηεηα πνπ ζεζκνζεηείηαη κε λόκν πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ηα 
θεθάιαηα ηνπ νπνίνπ είηε παξέρνληαη είηε είλαη εγγπεκέλα από ηε Γεκνθξαηία· 

  
 «Έθνξνο» ζεκαίλεη ηνλ Έθνξν Απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ νξίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8· 
  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 
  
 «Μεηθηή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή», ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ  απνηειείηαη από ηε 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7, θαη από εθπξνζώπνπο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε θαη ιεηηνπξγεί ζηε βάζε 
θαλόλσλ πνπ ζπκθσλνύληαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε ςήθηζε ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ. 

  
 «Μνλάδα  Απνθξαηηθνπνηήζεσλ» ή «Μνλάδα», ζεκαίλεη ηε Μνλάδα πνπ ηδξύεηαη δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 8· 
  

 «Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ»  ή «ΝΠΓΓ», ζεκαίλεη νξγαληζκό πνπ αλήθεη ζηνλ 
επξύηεξν δεκόζην ηνκέα· 

  
 «πεξηνπζηαθά ζηνηρεία», κε ηελ επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 3, ζεκαίλεη: 
  
Κεθ. 224. 

Α3 ηνπ 1960 
78 ηνπ 1965 
10 ηνπ 1966 
75 ηνπ 1968 
51 ηνπ 1971 
2 ηνπ 1978 

16 ηνπ 1980 
23 ηνπ 1982 
68 ηνπ 1984 
82 ηνπ 1984 
86 ηνπ 1985 

189 ηνπ 1986 
12 ηνπ 1987 
74 ηνπ 1988 

117 ηνπ 1988 

(α) αθίλεηε ηδηνθηεζία, θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, ή 
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43 ηνπ 1990 
65 ηνπ 1990 

30(I) ηνπ 1992 
90(I) ηνπ 1992 

6(I) ηνπ 1993 
58(I) ηνπ 1994 
40(I) ηνπ 1996 
31(I) ηνπ 1998 

144(I) ηνπ 1999 
123(I) ηνπ 2001 

57(I) ηνπ 2005 
5(I) ηνπ 2006 

55(I) ηνπ 2006 
136(I) ηνπ 2006 
120(I)ηνπ 2007 

121(I) ηνπ 2007 
150(I) ηνπ 2007 
165(I) ηνπ 2007 

27(I) ηνπ 2010 
61(I) ηνπ 2010 
82(I) ηνπ 2010 
83(I) ηνπ 2010 
48(I) ηνπ 2011 
45(I) ηνπ 2012 

155 (Ι) ηνπ 2013. 
 (β) θηλεηή ηδηνθηεζία νπνηνπδήπνηε είδνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ αγώγηκσλ 

δηθαησκάησλ, κεηνρώλ ή άιισλ δηθαησκάησλ επί εηαηξεηώλ ή άιιεο κνξθήο 
επηρεηξήζεσλ, αμηνγξάθσλ θαη πξνλνκίσλ,  

  
 είηε απηά  βξίζθνληαη εληόο ή εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο·  
  
 «ηξίηε ρώξα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ρώξα κε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 
  
 «θνξέαο ππνθείκελνο ζε απνθξαηηθνπνίεζε» ζεκαίλεη δεκόζην νξγαληζκό εθόζνλ έρεη 

θεξπρζεί σο θνξέαο ππνθείκελνο ζε απνθξαηηθνπνίεζε κε ζρεηηθό δηάηαγκα ηνπ 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα αξρίζεη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 
απνθξαηηθνπνίεζεο. 

  
θνπόο. 3.-(1) Με ηνλ παξόληα Νόκν θαζνξίδνληαη βαζηθέο αξρέο, ζεζπίδνληαη αλαγθαίεο 

δηαδηθαζίεο θαη εγθαζηδξύνληαη αξκόδηα όξγαλα  γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε. 
 
    (2) Ο παξώλ Νόκνο δελ εθαξκόδεηαη ζηηο δεκόζηεο εηαηξείεο, νη ηίηινη ησλ νπνίσλ είλαη 
εηζεγκέλνη ζε νξγαλσκέλε αγνξά.  

  
Μέζνδνη 
απνθξαηηθνπνίεζεο. 

 

4.-(1)  Tεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ε απνθξαηηθν-

πνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηαδήπνηε από ηηο κεζόδνπο πνπ είλαη απνδεθηέο ζηηο 
ζπλήζεηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ή 
κίζζσζεο ή παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο ρξήζεο, δηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο θηλεηήο ή 
αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, όινπ ή κέξνπο απηήο, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Νόκν ή κε 
νπνηαδήπνηε άιιε νηθεία λνκνζεζία. 

  
    (2) Οπνηαδήπνηε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), εθαξκόδεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε 
ηζρύνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

  
ηάδηα 
απνθξαηηθνπνίεζεο 
θνξέα ππνθείκελνπ ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε. 

5.  Η απνθξαηηθνπνίεζε νπνηνπδήπνηε θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δελ νινθιεξώλεηαη, εθηόο αλ πξνεγεζνύλ ηα αθόινπζα 
ζηάδηα: 

 (α) Γηαβνύιεπζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζηε Μεηθηή πκβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή θαη δηαζθάιηζε ηνπ θαζεζηώηνο εξγνδόηεζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηαθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ 
δηθαησκάησλ  θαη  σθειεκάησλ,  ησλ  δηθαησκάησλ   εθπξνζώπεζεο  θαη   
ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ζέζεο 
εξγαδνκέλνπ ζε θνξέα ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε, όπσο απηά 
απνξξένπλ από ην ύληαγκα,  ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνπο 
ζπλαθείο Καλνληζκνύο θαη ηηο  γεληθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ: 
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      Ννείηαη όηη, νπδέλ ζηνλ παξόληα Νόκν δύλαηαη λα εξκελεπζεί θαηά ηξόπν 

πνπ λα κεηαβάιιεη ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηαζθαιίδεη ηα 
δηθαηώκαηα θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ  απαζρνινύληαη  ζε 
νπνηνδήπνηε θνξέα πνπ ππόθεηηαη ζε απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (β) ιήςε απόθαζεο από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν 

απνθξαηηθνπνίεζεο·  
  
 (γ) δηαζθάιηζε θάζε ζέκαηνο πνπ άπηεηαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, κε 

απνθιεηόκελεο ηεο εμαίξεζεο ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο από ην πεδίν 
απνθξαηηθνπνηήζεσλ· 

  
 (δ) ξύζκηζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε ππνρξεώζεσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ από 
απαηηήζεηο θαη δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα απηό· 

  
 (ε) ηξνπνπνίεζε ή  θαηάξγεζε νπνηαζδήπνηε λνκνζεζίαο, ε νπνία ξπζκίδεη 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία, ηηο ηνπηθέο ή δηεζλείο 
ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θνξέα ππνθείκελνπ ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (ζη) ζέζπηζε θαηάιιειεο λνκνζεζίαο γηα ηε ξύζκηζε κνλνπσιίσλ πνπ έλεθα ηεο 

θύζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε, 
δπλαηό λα δεκηνπξγεζνύλ σο απνηέιεζκα ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο· 

  
 (δ) έγθξηζε ζρεηηθώλ Καλνληζκώλ από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη 

δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο νη νπνίνη 
ξπζκίδνπλ: 

  
 (i) ην ρξόλν έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο γηα θάζε θνξέα 

ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε,  
 

(ii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηώκαηα πνπ αλήθνπλ ζε  θνξέα 
ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε ή ζηε Γεκνθξαηία, ηα νπνία ζα 
κεηαβηβαζηνύλ ή ζα παξαρσξεζνύλ ζε  λνκηθό ή θπζηθό πξόζσπν, 

 
(iii) ην πνζό ηεο αληηπαξνρήο, 

 
(iv) ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο.  

  
Αξκνδηόηεηεο θαη 
εμνπζίεο ηνπ 
Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ. 

6.-(1) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

    (2) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθόηεηα ηνπ εδαθίνπ (1), ην Τπνπξγηθό πκβνύιην: 
  
 (α) εγθξίλεη, κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο ή απνξξίπηεη εηζεγήζεηο πνπ ε 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζε απηό γηα έγθξηζε, κε βάζε ηνλ 
παξόληα Νόκν· 

  
 (β) εθδίδεη θαζνδεγεηηθέο νδεγίεο είηε γεληθήο εθαξκνγήο είηε πνπ αθνξνύλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ππνθείκελνπο ζε απνθξαηηθνπνίεζε, γηα ζθνπνύο 
βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ απνθξαηηθνπνίεζεο·   

  
 (γ) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνύ Νόκνπ, κεηαβηβάδεη ή 

παξαρσξεί, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζε λνκηθό ή ζε θπζηθό 
πξόζσπν, νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηε Γεκνθξαηία 
ή ζε θνξέα ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (δ) αζθεί νπνηεζδήπνηε άιιεο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα 

Νόκν. 
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     (3) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, κε δηαηάγκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, δύλαηαη: 
 

 (α) λα θαζνξίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπο θνξείο 
ππνθείκελνπο ζε απνθξαηηθνπνίεζε θαη λα νξίδεη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνθξαηηθνπνίεζήο ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζόδνπο απνθξαηηθν-
πνίεζεο· 

  
 (β) λα θαζνξίδεη όηη, ζε θαηάιιειεο πεξηπηώζεηο, γηα θνξείο πνπ ππόθεηληαη ζε 

απνθξαηηθνπνίεζε, νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απνθξαηηθνπνίεζεο δε ζα αλα-
ιακβάλνληαη θαη δε ζα εθηεινύληαη από ηε Μνλάδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, αιιά ζα αλαιακβάλνληαη θαη 
ζα εθηεινύληαη από ην αξκόδην ππνπξγείν·         

  
 (γ) λα πξνβαίλεη ζηε ξύζκηζε νπνησλδήπνηε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απνθξαηηθνπνίεζεο. 
  
Γηππνπξγηθή 
Δπηηξνπή. 

7. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην νξίδεη Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, απνηεινύκελε από ηέζζεξηο (4) 
ηνπιάρηζηνλ Τπνπξγνύο, γηα λα αζθεί, κεηαμύ άιισλ, ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

  
 (α) ππνβνιή ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην εηζεγήζεσλ αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 

κέηξα θξίλεη όηη απαηηνύληαη ή απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ή 
δηαηαγκάησλ πνπ πξέπεη λα εθδνζνύλ, γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο εθαξκνγήο 
ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 

  
 (β) έθδνζε θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ή επί κέξνπο νδεγηώλ ζρεηηθά κε 

δηαδηθαζίεο απνθξαηηθνπνίεζεο, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηελ νηθεία λνκνζεζία 
επί ηνπ ζέκαηνο· 

  
 (γ) επνπηεία θαη παξνρή θαζνδήγεζεο ζηνλ Έθνξν αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 

ζέκαηα απνθξαηηθνπνίεζεο πνπ νθείιεη ή εληέιιεηαη λα επηιεθζεί· 
  
 (δ) κειέηε, επεμεξγαζία, έγθξηζε ή δηαθνξνπνίεζε νπνησλδήπνηε εηζεγήζεσλ 

πνπ ηεο ππνβάιιεη ν Έθνξνο· 
  
 (ε) ππνβνιή ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ρξνλν-

δηαγξακκάησλ  απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ησλ αλαγθαίσλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ 
πνπ ζα εθαξκόδνληαη γηα θάζε πεξίπησζε απνθξαηηθνπνίεζεο, κε 
εηζεγήζεηο ηνπ Δθόξνπ θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο· 

  
 (ζη) δηεμαγσγή δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ζύλδεζκνο κε  ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

κε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηξίηεο ρώξεο θαη νπνηνπζδή-
πνηε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πηνζέηεζε ή 
ηελ εθαξκνγή  πνιηηηθώλ επί ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ· 

  
 (δ) άζθεζε νπνησλδήπνηε άιισλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

παξόληα Νόκν. 
  
Μνλάδα θαη  
Έθνξνο  
Απνθξαηηθν- 
πνηήζεσλ. 

8.-(1) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην κε απόθαζε ηνπ πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο: 

 (α) εγθαζηδξύεη Μνλάδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ε νπνία ζα αζθεί ηα θαζήθνληα 
θαη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11˙ θαη 

  
 (β) δηνξίδεη σο Έθνξν Απνθξαηηθνπνηήζεσλ πξόζσπν πςεινύ επαγγειµαηηθνύ 

θαη εζηθνύ επηπέδνπ, κε νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο, κόξθσζε θαη πείξα, 
ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, πεξηιακβαλνκέλεο επηρεηξεκαηηθήο 
πείξαο επί ησλ ζπλαιιαγώλ, ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε, ηελ 
νπνία εγθξίλεη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην θαη ππνγξάθεη ν Τπνπξγόο 
Οηθνλνκηθώλ θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη όξνη, ε δηάξθεηα ηεο 
απαζρόιεζεο θαη ε ακνηβή ηνπ Δθόξνπ: 

  
      Ννείηαη όηη, ε δηαδηθαζία δηνξηζκνύ θαζνξίδεηαη από ηε Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ίζεο 
κεηαρείξηζεο: 
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              Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην πξηλ από ην δηνξηζκό 

ηνπ Δθόξνπ Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
δηνξηζκνύ ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ελεκεξώλεη ηε 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα 
δηνξηζηεί.  

    
    (2) Η Μνλάδα απαξηίδεηαη από όρη πεξηζζόηεξνπο από ηέζζεξηο (4) δεκόζηνπο 

ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπώληαη ζηε Μνλάδα γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ πεξί 
Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκνπ. 

  
    (3)(α)  Η Μνλάδα εληζρύεηαη από όρη πεξηζζόηεξνπο από έμη (6) Δκπεηξνγλώκνλεο, νη 

νπνίνη παξέρνπλ ζηνλ Έθνξν  ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε πνπ ζα 
ζπλάςνπλ  κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζηελ νπνία ζα ηίζεληαη νη όξνη θαη ε 
δηάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. 

  
12(Ι) ηνπ 2006 
91(Ι) ηνπ 2010 
40(Ι) ηνπ 2011 

176(Ι) ηνπ 2011 
75(Ι) ηνπ 2012. 

(β)  Η ζύλαςε ηεο πην πάλσ ζύκβαζεο ζα γίλεηαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ πεξί πλην-
ληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νόκνπ, όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

  (γ)   Σα αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη 
Δκπεηξνγλώκνλεο γηα λα ζεσξεζνύλ θαηάιιεινη γηα παξνρή ππεξεζηώλ ζηε 
Μνλάδα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ από ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζα 
ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο. 

  
  (δ)   Οη Δκπεηξνγλώκνλεο είλαη πξόζσπα δηαθνξεηηθά από ηνπο ζπκβνπιεπηηθνύο 

νίθνπο ή θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) 
ηνπ άξζξνπ 12. 

  
    (4) ηνλ Έθνξν θαη ζηε Μνλάδα παξέρεηαη γξαθεηαθόο ρώξνο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ, θαζώο επίζεο νη επαξθείο πόξνη θαη ηα απαξαίηεηα κέζα, πεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ, πξνο άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ε Γηππνπξγηθή 
Δπηηξνπή αζθεί γεληθή επνπηεία σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. 

  
    (5) Η Μνλάδα ιεηηνπξγεί κε βάζε εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εηνηκάδεη ν Έθνξνο θαη 

εγθξίλεη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην. 
  
    (6) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ νπνηεδήπνηε θξίλεη όηη νη ζθνπνί 

εγθαζίδξπζεο ηεο Μνλάδαο έρνπλ επηηεπρζεί ή έπαπζαλ λα πθίζηαληαη ηεξκαηίδεη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο. 

  
Πξντζηάκελνο  
ηεο Μνλάδαο 
Απνθξαηηθν- 
πνηήζεσλ.  

   9.-(1) Ο Έθνξνο: 

 (α) πξνΐζηαηαη όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μνλάδαο θαη επζύλεηαη γηα ηελ 
νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο· θαη 

  
 (β) θαζνδεγεί θαη επνπηεύεη ηα ππόινηπα κέιε ηεο Μνλάδαο ζηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
  
    (2) Ο Έθνξνο δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ή αμίσκα ζηε 

Γεκνθξαηία ή λα απαζρνιείηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία. 
  
Σεξκαηηζκόο 
ππεξεζηώλ  
Δθόξνπ. 

  10.-(1) Ο Έθνξνο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη όξνη ππεξεζίαο ηνπ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηε 

ζρεηηθή ζύκβαζε, κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ λα ππνβάιεη γξαπηώο πξνο ην 
Τπνπξγηθό πκβνύιην ηελ παξαίηεζε ηνπ. 

  
    (2) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην  ηεξκαηίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δθόξνπ, γηα ηνπο αθόινπζνπο 

ιόγνπο: 
  
 (α) απνηπρία ζηελ εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ∙ 
  
 (β) πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή αληθαλόηεηα ή αλαπεξία ή νπνηαδήπνηε αζζέλεηα, ε 

νπνία ηνλ θαζηζηά αλίθαλν λα εθπιεξώλεη επαξθώο ηα θαζήθνληα ηνπ· 
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 (γ) αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή ζπζηεκαηηθή απνπζία ή ακέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ· 
  
 (δ) παξαβίαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 
  
 (ε) θήξπμή ηνπ ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο· 
  
 (ζη) παξαπνκπή ζε δίθε ελώπηνλ Καθνπξγνδηθείνπ, ιόγσ δηάπξαμεο πνηληθνύ 

αδηθήκαηνο· 
  
 (δ) νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν πνπ αηηηνινγεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγηθνύ 

πκβνπιίνπ θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δθόξνπ. 
  
    (3) Η ζύκβαζε απαζρόιεζεο ηνπ Δθόξνπ, αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2),  

δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη όξν, κε βάζε ηνλ νπνίν, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κπνξεί λα 
ηεξκαηίδεη πξόσξα ηηο ππεξεζίεο ηνπ έλαληη θαηαβνιήο απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε 
ζύκβαζε. 

  
Αξκνδηόηεηεο  ηεο 
Μνλάδαο 
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ.  

11.-(1)(α) Η Μνλάδα, ε νπνία εγθαζηδξύεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, 

ελεξγεί σο ζπκβνπιεπηηθό θαη ζπληνληζηηθό όξγαλν ππό ηηο νδεγίεο ηνπ 
Δθόξνπ, ν νπνίνο ελεξγεί κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
ή/θαη ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
   (β) Η Μνλάδα είλαη αξκόδηα γηα ηελ  εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ελεξγνύζα πάληνηε ππό ηηο νδεγίεο θαη ηελ 
επνπηεία ηνπ Δθόξνπ. 

  
      (2) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθόηεηα ηνπ εδαθίνπ (1), ε Μνλάδα: 
  
  (α) πξνβαίλεη ζε δεκνζηεύζεηο θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πξνζώπσλ θαη νξγαληζκώλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδύζνπλ 
ζε θνξείο ππνθείκελνπο ζε απνθξαηηθνπνίεζε θαη δηεμάγεη καδί ηνπο 
ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο· 

  
 (β) δηελεξγεί έξεπλεο, δηεμάγεη κειέηεο θαη εηνηκάδεη εθζέζεηο κε εηζεγήζεηο γηα ηε 

ιήςε νπνησλδήπνηε κέηξσλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηεο απνθξα-
ηηθνπνίεζεο· 

  
 (γ) παξαθνινπζεί ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία θάζε θνξέα ππνθείκελνπ ζε 

απνθξαηηθνπνίεζε, ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο 
εξγαζίεο, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
ππνρξεώζεώλ ηνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ζπκβάζεηο κε ηξίηνπο, ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηε ξεπζηόηεηά ηνπο, θαζώο θαη  
νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο ή ρξήζηκεο γηα ην 
έξγν ηεο· 

  
 (δ)  πξνβαίλεη, κε βάζε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ζε όιεο 

ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ εγγξαθή εηαηξεηώλ, ηε κεηαβίβαζε 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηε δηεπζέηεζε ππνρξεώζεσλ θάζε θνξέα 
ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (ε)  κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ή έθδνζε αδεηώλ, εγθξίζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ ή 

άιισλ εγγξάθσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ζθνπνύο ζρεηηθνύο κε ηελ 
απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (ζη)      κεξηκλά γηα ηε γεληθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα απνθξαηηθν-

πνηήζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο πνπ εγθξίλεη ην 
Τπνπξγηθό πκβνύιην ζύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηππνπξγηθήο 
Δπηηξνπήο· 

  
 (δ)  εηνηκάδεη ηα έγγξαθα δηαγσληζκνύ θαη αθνινύζσο κειεηά θαη αμηνινγεί ηηο 

ππνβιεζείζεο από ελδηαθεξόκελνπο επελδπηέο πξνζθνξέο, ππό ηελ 
επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθόξνπ· 

  
 (ε)  δηαζθαιίδεη ηε δηεμαγσγή αλεμάξηεηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ ππνθείκελσλ ζε απνθξαηηθνπνίεζε∙ 
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 (ζ)  ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζηαθέο Δπηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 18· 
  
 (η)  εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ζρεηηθή  κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο. 
  
Αξκνδηόηεηεο   
ηνπ Δθόξνπ. 

  12.-(1) Ο Έθνξνο,  πξνΐζηαηαη ηεο Μνλάδαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 θαη 

ελεξγεί σο ζύκβνπινο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ζηα ζέκαηα πνπ δεηνύληαη από απηόλ 
από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην θαη πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απνθξαηηθνπνηήζεσλ.   

  
    (2)    Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθόηεηα ηνπ εδαθίνπ (1), ν Έθνξνο: 
  
 (α) εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή,  Δηδηθό Πξόγξακκα 

Απνθξαηηθνπνίεζεο γηα θάζε θνξέα ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε, 
ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη όια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαη ηα ζρεηηθά 
ρξνλνδηαγξάκκαηα εθαξκνγήο ηνπ·   

  
 (β)  κειεηά θαη εθαξκόδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 

αθνξνύλ ή ζρεηίδνληαη κε ηηο επί κέξνπο δηαδηθαζίεο απνθξαηηθνπνίεζεο 
ελόο εθάζηνπ θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (γ)  εηζεγείηαη πξνο  ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ηε ιήςε λνκνζεηηθώλ ή 

δηνηθεηηθώλ κέηξσλ, ηα νπνία ζεσξεί γηα ην ζθνπό απηό αλαγθαία· 
  
 (δ)  εηζεγείηαη ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ 

ππνβνιήο ελδηαθέξνληνο θαη πξνζθνξώλ από επελδπηέο γηα θνξείο 
ππνθείκελνπο ζε απνθξαηηθνπνίεζε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από ηελ Μνλάδα 
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, αθνινύζσο εηζεγείηαη ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή 
ηελ απνδνρή, ηε δηαπξαγκάηεπζε ή ηελ απόξξηςή ηνπο· 

  
 (ε)  εθπξνζσπεί ηε Γεκνθξαηία ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ 

εηαηξεηώλ, ζηηο νπνίεο ε Γεκνθξαηία θαηέρεη ή δηαηεξεί κεηνρέο, ζηηο 
πεξηπηώζεηο όπνπ νη ελ ιόγσ εηαηξείεο απνηεινύλ θνξείο ππνθείκελνπο ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε ή ζηηο νπνίεο κεηαβηβάζηεθαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, κεηά από νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνύ, 
ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ν θνξέαο ππνθείκελνο ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε· 

  
 (ζη) ελεξγεί σο  ζύλδεζκνο, κε ηηο  αξκόδηεο Γεληθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη κε άιια  όξγαλα  ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, κε ηξίηεο ρώξεο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο δηεζλείο 
νξγαληζκνύο, ζε ηερληθήο θύζεσο ζέκαηα  πνπ αθνξνύλ  απνθξαηηθν-
πνηήζεηο· 

  
 (δ)      εηζεγείηαη, εάλ θξηζεί αλαγθαίν, ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ηελ εμαζθάιηζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, από 
ζπκβνπιεπηηθνύο νίθνπο ή θπζηθά πξόζσπα, κε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
πείξα, πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Μνλάδαο, πέξαλ από ηνπο 
Δκπεηξνγλώκνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 8: 

  
      Ννείηαη όηη, απνηειεί θώιπκα ή/θαη αζπκβίβαζην ε παξνρή ππεξεζηώλ 

από ζπκβνπιεπηηθνύο νίθνπο ή/θαη από θπζηθά πξόζσπα, ηα νπνία ζα 
ππνδεηρζνύλ από απηνύο όπσο παξάζρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
αλαθνξηθά κε απνθξαηηθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ππνθείκελνπ ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε, εάλ νη νίθνη ή ηα θπζηθά απηά πξόζσπα έρνπλ 
νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθό ή άιιν ζπκθέξνλ, άκεζν ή έκκεζν, κε ην 
ζπγθεθξηκέλν θνξέα ή ζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ επηρείξεζε  ή έρνπλ 
νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο 
ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνύ ή βξίζθνληαη ζε νμεία έρζξα κε 
νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ έρεη πξόδειν νηθνλνκηθό ή άιιν ζπκθέξνλ 
ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα: 
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               Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, αλ ε επέιεπζε νπνησλδήπνηε ησλ σο άλσ είλαη 
κεηαγελέζηεξε ηεο έλαξμεο ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ 
ελ ιόγσ Μνλάδα από ην ζρεηηθό ζπκβνπιεπηηθό νίθν ή θπζηθό πξόζσπν, 
απηνί νθείινπλ λα ην απνθαιύςνπλ άκεζα θαη γξαπηώο ζηνλ Έθνξν, ν 
νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ελεκεξώλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην 
νπνίν ηεξκαηίδεη άκεζα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ απηώλ∙ 

  
 (ε)      ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηε γεληθή ή 

ηελ εηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ ππνθείκελσλ ζε απνθξαηηθνπνίεζε, 
όπνπ ήζειε απηό θξηζεί αλαγθαίν∙ 

  
 (ζ) εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ή αξκνδηόηεηα ηνπ αλαηίζεηαη από ην 

Τπνπξγηθό πκβνύιην γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 
  
Αζπκβίβαζην.    13.-(1) Ο Έθνξνο, νη Δκπεηξνγλώκνλεο θαη νη δεκόζηνη ππάιιεινη πνπ απνζπώληαη ζηε 

Μνλάδα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 8, νη νπνίνη έρνπλ, είηε νη 
ίδηνη είηε ζπγγελείο  ηνπο κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνύ, ζπκθέξνλ ζε θνξέα ππνθείκελν ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε ή ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζή ηνπ ή έρνπλ εξγνδνηεζεί ή παξείραλ 
ππεξεζίεο ζε ηέηνην θνξέα ή ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζή ηνπ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) 
κήλεο, πξνηνύ θιεζνύλ λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε Μνλάδα ή λα απνζπαζηνύλ 
ζηε Μνλάδα, ζπληζηά θώιπκα ή/θαη αζπκβίβαζην λα  εληζρύζνπλ ηε Μνλάδα. 

  
    (2) Ο Έθνξνο, νη Δκπεηξνγλώκνλεο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε Μνλάδα θαη νη 

δεκόζηνη ππάιιεινη πνπ απνζπώληαη ζηε Μνλάδα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο 
ηνπο ζηε Μνλάδα, δελ επηηξέπεηαη λα εξγαζηνύλ γηα πεξίνδν δύν (2) εηώλ, ζε νπνηνδήπνηε 
θνξέα ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε, ηνπ νπνίνπ ε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο έρεη 
νινθιεξσζεί. 

  
Δμνπζίεο ηνπ Δθόξνπ 
θαη ηεο Μνλάδαο. 

   14.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ν Έθνξνο θαη ηα κέιε  ηεο 

Μνλάδαο έρνπλ εμνπζία:  
  
 (α) λα εηζέξρνληαη ζε  εγθαηαζηάζεηο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρώξν, ν νπνίνο 

αλήθεη ή θαηέρεηαη από θνξέα ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε κε ζθνπό ηελ 
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο· 

  
 (β) λα δεηνύλ, αθνύ εμαζθαιίζνπλ έγθξηζε από ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή από 

νπνηνδήπνηε θνξέα ππνθείκελν ζε απνθξαηηθνπνίεζε, ή ππνπξγείν ή ηκήκα 
ππνπξγείνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε θξαηηθή ππεξεζία ή αλεμάξηεην θξαηηθό 
αμησκαηνύρν ή από νπνηνδήπνηε δεκόζην νξγαληζκό,  νπνηαδήπνηε πιεξν-
θνξία ή πηζηνπνηεηηθό ή άιιν έγγξαθν πνπ ζεσξνύλ αλαγθαίν γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

  
    (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ, ν 

Έθνξνο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε από άιια θξάηε κέιε ή 
ηξίηεο ρώξεο ή θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  πνπ βξίζθνληαη εληόο ή εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηώλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ θνξείο ππνθείκελνπο ζε 
απνθξαηηθνπνίεζε. 

  
Απαιιαγή από 
επζύλεο. 
 
 
 
Κεθ. 148. 

87 ηνπ 1973 
54 ηνπ 1978 

156 ηνπ 1985 
41 ηνπ 1989 

73(Ι) ηνπ 1992 
101(Ι) ηνπ 1996 

49(Ι) ηνπ 1997 
29(Ι) ηνπ 2000 

154(Ι) ηνπ 2002 
129(Ι) ηνπ 2006 
171(Ι) ηνπ 2006 
82(Ι) ηνπ 2008. 

  15. ε πεξίπησζε αγσγήο ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο ελαληίνλ ηνπο, ν Έθνξνο θαη ηα 

κέιε ηεο Μνλάδαο  δελ επζύλνληαη γηα απνδεκηώζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή 
παξάιεηςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ, εθηόο εάλ απνδεηρζεί όηη ε ελ ιόγσ πξάμε ή παξάιεηςε δελ έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή 
ήηαλ απνηέιεζκα ακέιεηαο θαηά παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπο λα επηδεηθλύνπλ ηε 
δένπζα επηκέιεηα, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Αζηηθώλ Αδηθεκάησλ Νόκν. 
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Τπoρξέσζε πξνο 
ερεκύζεηα. 

   16.-(1) Ο Έθνξνο θαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζεσξνύλ θαη ρεηξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθό θάζε δήηεκα πoπ 
εγέξζεθε ή ζπδεηήζεθε ζε oπoηαδήπoηε ζπvεδξία ή άιιε εξγαζία ηεο Μνλάδαο θαζώο θαη 
θάζε πιεξoθoξία, γξαπηή  ή πξoθoξηθή, πoπ πεξηήιζε ζε γvώζε ηoπο θαηά ηεv εθηέιεζε 
ησv θαζεθόvησv ηoπο θαη δελ απoθαιύπηνπλ νύηε κεηαδίδνπλ  oπoηoδήπoηε ηέηoηo δήηεκα 
ή πιεξoθoξία, εθηόο εάλ έρεη δνζεί γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξoπήο, 
ππνγξακκέλε από ηov Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ή ε απνθάιπςε ή κεηάδνζε θξίζεθε 
απόιπηα αλαγθαία γηα ηε δέoπζα εθηέιεζε ησv θαζεθόvησv ηoπο: 

  
     Ννείηαη όηη, ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ, κεηαμύ άιισλ, ελεκέξσζε ησλ  ζεζκηθώλ 

νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο επίζεο  
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ επελδπηώλ, ν Έθνξνο θαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο, 
εμνπζηνδνηνύληαη από ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, κε γεληθή εμνπζηνδόηεζε γηα απνθάιπςε 
ησλ αλαγθαίσλ θαηά πεξίπησζε πιεξνθνξηώλ, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ, γηα 
θάζε ηέηνηα πεξίπησζε εηδηθή εμνπζηνδόηεζε από ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή. 

  
    (2) ε πεξίπησζε πνπ ν Έθνξνο θαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο παξαβηάζνπλ ηελ ππνρξέσζε 

πξνο ερεκύζεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), είλαη έλνρα αδηθήκαηνο θαη ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο, ππόθεηληαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) 
έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξώ (€ 20.000) ή θαη ζηηο 
δύν απηέο πνηλέο. 

  
Γηαθάλεηα.   17.-(1) Ο Έθνξνο, θάζε ηξεηο (3) κήλεο, εηνηκάδεη έθζεζε πξνόδνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαηά ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε, ε νπνία  θνηλνπνηείηαη  ζην Τπνπξγηθό 
πκβνύιην κέζσ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνινύζσο θνηλνπνηείηαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ. 

  
    (2) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνθξαηηθνπνίεζεο θνξέα ππνθείκελνπ ζε 

απνθξαηηθνπνίεζε, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην αλαθνηλώλεη δεκόζηα ην απνηέιεζκα ηεο ελ 
ιόγσ δηαδηθαζίαο, ην νπνίν αθνινύζσο δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

  
Σερληθέο  
Τπεξεζηαθέο 
Δπηηξνπέο. 

  18.-(1) ΝΠΓΓ πνπ έρεη θεξπρζεί από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην σο θνξέαο ππνθείκελνο ζε 

απνθξαηηθνπνίεζε, εγθαζηζηά ζηελ έδξα ηνπ Σερληθή Τπεξεζηαθή Δπηηξνπή, 
απνηεινύκελε από έλα (1) ή πεξηζζόηεξνπο εξγαδόκελνπο ηνπ κε ζθνπό λα ζπλεξγάδεηαη 
κε ηνλ Έθνξν, αλαιακβάλνληαο ηελ εθηέιεζε  ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ θαη ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ επί ηερληθήο θπξίσο θύζεσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
ελ ιόγσ ΝΠΓΓ. 

  
    (2) Σα πξόζσπα πνπ απνηεινύλ ηελ Σερληθή Τπεξεζηαθή Δπηηξνπή,  ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), επηιέγνληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ΝΠΓΓ ζην νπνίν 
ππεξεηνύλ κε γλώκνλα πάληνηε ηελ εύξπζκε πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο απνθξαηηθνπνίεζεο 
θαη εμνπζηνδνηνύληαη όπσο ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1):  

  
     Ννείηαη όηη, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, κεηά από δηαβνύιεπζε κε ηε Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή, δύλαηαη, αλά πάζα ζηηγκή λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζηαθήο Δπηηξνπήο κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ θαη ράξηλ ηεο εύξπζκεο πξνόδνπ 
ηεο δηαδηθαζίαο απνθξαηηθνπνίεζεο. 

  
    (3) Η Σερληθή Τπεξεζηαθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ππάγεηαη θαη ινγνδνηεί 
απεπζείαο ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ΝΠΓΓ. 

  
Τπνρξεώζεηο 
δηνηθεηηθνύ  
ζπκβνπιίνπ θαη 
Σερληθώλ 
Τπεξεζηαθώλ 
Δπηηξνπώλ. 

19.-(1) Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε κε γξαπηή 

απόθαζε ηνπ παξέρεη, ρσξίο πξνζθόκκαηα, είηε ην ίδην είηε εμνπζηνδνηώληαο ηηο Σερληθέο 
Τπεξεζηαθέο Δπηηξνπέο, ζηα κέιε ηεο Μνλάδαο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιύλζεηο θαη 
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο ή κε θύζεσο πνπ δεηνύλ ν Έθνξνο θαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο 
θαη αθνξνύλ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο: 

     Ννείηαη όηη, ράξηλ ηεο επειημίαο θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο 
απνθξαηηθνπνίεζεο, νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο ή κε θύζεσο πνπ δεηνύλ ηα κέιε ηεο 
Μνλάδαο κπνξνύλ λα δεηνύληαη πξνθνξηθώο ή γξαπηώο: 

  
     Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, θάζε πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη, 

θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθό κεηξών, γηα ζθνπνύο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ από ην δηνηθεηηθό 
ζπκβνύιην. 
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__________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κύπξνο 
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00 

 
    (2) Πξόζσπν, ην νπνίν δήηεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), πνπ ζα 

απνδεηρζεί εθ ησλ πζηέξσλ όηη δελ ήηαλ πξόδεια αλαγθαίεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
απνθξαηηθνπνίεζεο ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αιιόηξηνπο ζθνπνύο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο 
θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν 
(2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξώ (€ 20.000) ή θαη 
ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

  
Δηζπξάμεηο από 
απνθξαηηθνπνηήζεηο. 

20.-(1) Όιεο νη εηζπξάμεηο από ηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο, θαηαηίζεληαη ζην Πάγην 

Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 165 ηνπ πληάγκαηνο. 
  
    (2) Όιεο νη εηζπξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ζα πξνέξρνληαη από ηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα, εληόο ή εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο ή από άιια θξαηηθά ηακεία εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
Έιεγρνο 
 δηαδηθαζηώλ. 

112(Ι) ηνπ 2002 
22(Ι) ηνπ 2004 

82(Ι) ηνπ 2013. 

21.-(1) Η Μνλάδα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ 
εθαξκόδεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δζόδσλ θαη Γαπαλώλ 
θαη ηνπ Λνγηζηηθνύ ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη.  

  
113(I) ηνπ 2002 

32(I) ηνπ 2007 
137(Ι) ηνπ 2013. 

 

   (2) Υσξίο λα επεξεάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ηνηρείσλ θαη 
Πιεξνθνξηώλ ζην Γεληθό Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν Γεληθόο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο πξνβαίλεη ζε έιεγρν 
όισλ ησλ νηθνλνκηθήο θύζεσο πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ δηελεξγεί ή εθαξκόδεη ε 
Μνλάδα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο. 

  
    (3) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ην Τπνπξγηθό πκβνύιην ην αξγόηεξν 

εληόο δύν (2) εηώλ, κεηά ηελ έλαξμε ηεο  ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο, αλαζέηεη ζε αλεμάξηεην 
εηδηθό ζύκβνπιν εγλσζκέλνπ θύξνπο, ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο Μνλάδαο. 

  
Πνηληθά αδηθήκαηα. 22. Πξόζσπν ην νπνίν, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα νπνηνδήπνηε από ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνύ εθδηδνκέλσλ νδεγηώλ ή δηαηαγκάησλ 
ελ γλώζεη ηνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδή, παξαπιαλεηηθή ή απαηειή δήισζε ή απνθξύπηεη 
πιεξνθνξίεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν παξεκπνδίδεη ηε δηελέξγεηα έξεπλαο από ηε 
Μνλάδα, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
είθνζη ρηιηάδεο επξώ (€ 20.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

  
Δθ ησλ πξνηέξσλ 
δηαβνύιεπζε. 

23. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε, ζηηο πεξηπηώ-

ζεηο πνπ απαηηείηαη ε ιήςε ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ πεξηιακβαλόκελσλ ησλ επελδύζεσλ 
θεθαιαίνπ, ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ δελ πξνθύπηνπλ από ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ αμία ελόο θνξέα ππνθείκελνπ ζε απνθξαηηθνπνίεζε, 
δηαβνπιεύεηαη κε ηε Μνλάδα  θαη ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ ελ 
ιόγσ απνθάζεσλ. 

http://www.mof.gov.cy/gpo

