
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟ 

-----------------------------------------   
 

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

   Συνοπτικός  

   τίτλος. 

93 του 1968 

28 του 1973 

10(Ι) του 1995 

36(Ι) του 1995 

93(Ι) του 2003 

75(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχής 

Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 

Νόμους του 1968 έως 2004 (που στη συνέχεια θα 

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

και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχής 

Κρατικών Εκθέσεων Νόμοι του 1968 μέχρι 2005. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την 

παράγραφο (ια) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων 

(ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), και (ιζ), αφού αντικατασταθεί στο 

τέλος της παραγράφου (ια) η τελεία με άνω τελεία: 

  

 «(ιβ) υπεκμισθώνει ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του 

χώρου που διαθέτει σε οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, είτε χωρίς περιορισμό ως προς τη 

χρήση, είτε για ορισμένους σκοπούς· 
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 (ιγ) προχωρεί σε εμπορική και/ή οικονομική 

εκμετάλλευση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους 

χώρου που διαθέτει, είτε από μόνη της είτε σε 

συνεργασία με τρίτους· 

  

 (ιδ) προχωρεί σε ανάπτυξη ολόκληρου ή μέρους του 

χώρου που διαθέτει μέσω εμπορικών και/ή 

οικονομικών και/ή άλλων συνεργασιών με άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε από την Κύπρο είτε 

από το εξωτερικό· 

  

 (ιε) προβαίνει σε οποιαδήποτε ανάπτυξη του σχετικού 

τεμαχίου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, με την 

έγκριση του ιδιοκτήτη· 

  

 (ιστ) ιδρύει εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, νοουμένου ότι από τις δραστηριότητες 

οποιασδήποτε εταιρείας που θα ιδρυθεί δε θα 

επηρεάζονται οι αρμοδιότητες της Αρχής και τα 

δικαιώματα του υφιστάμενου προσωπικού της.· 

  

 (ιζ) προβαίνει, κατά την κρίση της, σε φιλανθρωπικές και 

άλλες κοινωφελείς χορηγίες, παραχωρήσεις και 

δωρεές.». 

 
ΜΚΝ/ΓΧ – 23.01.100.2005 
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