Λευκωσία, 11 Μαΐου 2020

Προς:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

Θέμα:

Δημόσια Διαβούλευση για τον «Περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού
Αερίου Νόμο του 2020»

Κυρία/ε,
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μας ενημέρωσε σχετικά με την Δημόσια
Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου
Νόμος του 2020» η οποία βρίσκετε σε εξέλιξη από τις 08/05/2020 μέχρι τις
08/06/2020.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να ιδρύεται Νομικό
Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου».
Επισυνάπτεται το προσχέδιο, καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων/εισηγήσεων τα οποία
μπορείτε και να βρείτε ακλουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του
Υπουργείου http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/B21F8DCB53462DFCC225856200
4BCFB1?OpenDocument.
Τυχόν σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 08/06/2020 αποστέλλοντας το ειδικό έντυπο στις
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου energyservice@mcit.gov.cy, ckarapitta@mcit.gov.cy
και mchandriotis@mcit.gov.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια Λειτουργό του
Υπουργείου κυρία Στεφανία Αντωνιάδου στο τηλέφωνο 22409303.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβούλευση για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020»

Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................................................................................
Επαγγελματική Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………………………….
Όνομα Οργανισμού/ επιχείρησης (εάν εφαρμόζεται) : ……………………………………………………………………………
(1)
Α/Α

(2)
Αρ. Άρθρου

(3)
Αρ. Σελ.

(4)
Σχόλιο / Εισήγηση

(5)
Αιτιολόγηση

1
2
3
4
5
6

Οδηγίες συμπλήρωσης
1: Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός του άρθρου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση.
2: Στη στήλη (3) να αναγραφτεί ο αριθμός της σελίδας στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/εισήγηση που γίνεται.
3: Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχόλιου / εισήγησης.
4: Στη στήλη (5) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του
σχολίου/εισήγησης.
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στo Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
στις
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις
energyservice@mcit.gov.cy,
ckarapitta@mcit.gov.cy
και
mchandriotis@mcit.gov.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8/6/2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να
ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») αφού με την εν λόγω μορφή
θα μπορεί καλύτερα να επιτελεί το σκοπό της που είναι κυρίως:
(α) η εισαγωγή Φυσικού Αερίου για κάλυψη των αναγκών της Δημοκρατίας σε
Φυσικό Αέριο,
(β) η διασφάλιση της μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής Φυσικού Αερίου
στην επικράτεια της Δημοκρατίας,
(γ) η διασφάλιση προμήθειας Φυσικού Αερίου σε πελάτες,
(δ) η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των σχετικών υποδομών που
χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων της.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ»

Τίτλος

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία

2.

Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«Γενικός

Διευθυντής»

σημαίνει

το

πρόσωπο

που

διορίζεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 26.
«ΔΕΦΑ» σημαίνει τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού
Αερίου η οποία καθιδρύεται δυνάμει του Άρθρου 3 του
παρόντος Νόμου.
«ΔΕΦΑ

Λτδ»

σημαίνει

την

ιδιωτική

εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Δημόσια
Εταιρεία Φυσικού Αερίου Λτδ.
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΦΑ το οποίο συστήνεται βάσει του άρθρου 6.
«Κανονισμός» ή «Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμό ή
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος
Νόμου.
«Μέλος» σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

«Νόμος» σημαίνει τον παρόντα νόμο.
«Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.
«Ταμείο» σημαίνει το ταμείο το οποίο διέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 32.
«τηλεδιάσκεψη» σημαίνει την τηλεδιάσκεψη όπως αυτή
ορίζεται στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού
Δικαίου Νόμο.
«Υπουργός»

σημαίνει

τον

Υπουργό

Ενέργειας,

Εμπορίου και Βιομηχανίας.
«Φυσικό Αέριο» σημαίνει το καύσιμο αέριο που εξάγεται
από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως
από

μεθάνιο

(τουλάχιστον

75%

σε

αναλογία

γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου
μοριακού

βάρους

και

ενδεχομένως

από

μικρές

ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου
και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί
να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως φυσικό
αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε
κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών
συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη
μεταβολή,

συμπεριλαμβανομένης

της

υγροποίησης

(Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ΥΦΑ).
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
στον Νόμο και οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε
αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους
αυτούς στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου
Νόμο.

(3) Στον Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες
κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά
σε Νόμο ή σε κανονιστική διοικητική πράξη της
Δημοκρατίας, σημαίνει τον εν λόγω Νόμο ή κανονιστική
διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε, τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Ίδρυση ΔΕΦΑ

3.

(1) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την
επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου.
(2) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό βρίσκεται στη ΔΕΦΑ
Λτδ, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
Νόμου, περιέρχεται στη ΔΕΦΑ που εγκαθιδρύεται με τον
Νόμο.
(3)

Οποιαδήποτε

περιουσιακά

στοιχεία

-

συμπεριλαμβανομένων μετοχών σε εταιρείες - και
δικαιώματα

και

οποιεσδήποτε

αρμοδιότητες

και

υποχρεώσεις έχει η ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του Νόμου, περιέρχονται στη ΔΕΦΑ που
εγκαθιδρύεται με τον Νόμο.
(4) Η ΔΕΦΑ η οποία εγκαθιδρύεται με τον Νόμο, κατά
την

έναρξη

ισχύος του

Νόμου,

αναλαμβάνει

την

εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης έχει
αναληφθεί από τη ΔΕΦΑ Λτδ.
(5) Οποιεσδήποτε άδειες κατέχει η ΔΕΦΑ Λτδ, κατά την

έναρξη ισχύος του Νόμου, περιέρχονται στην ΔΕΦΑ που
εγκαθιδρύεται με τον Νόμο.
(6) Η ΔΕΦΑ έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και
μπορεί να:
(α) ενάγει και να ενάγεται,
(β) συνάπτει συμβάσεις,
(γ) αποκτά, κατέχει και διαθέτει κινητή και ακίνητη
περιουσία,
(δ) συστήνει και/ή είναι μέτοχος, μετά από έγκριση του
Υπουργού,

εταιρείες

για

άσκηση

δραστηριοτήτων

σχετιζόμενων με το Φυσικό Αέριο, περιλαμβανομένων
και εταιρειών για την κατασκευή υποδομών Φυσικού
Αερίου,
(ε) συνάπτει, μετά από έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου και με τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό
Συμβούλιο καθορίσει, δάνεια για χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων της, και
(στ) εκτελεί οποιαδήποτε πράξη για την εκπλήρωση των
αρμοδιοτήτων της, για τους σκοπούς του Νόμου.
Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια ύπαρξης εγγύησης που
δόθηκε βάσει του άρθρου 36, η ΔΕΦΑ δεν αποξενώνει,
υποθηκεύει, επιβαρύνει ή κληροδοτεί οποιαδήποτε από
την ακίνητη ιδιοκτησία της, χωρίς την άδεια του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Σκοπός

4.

Σκοπός της ΔΕΦΑ είναι η προμήθεια Φυσικού Αερίου, η
διανομή

και

μεταφορά

του

στην

επικράτεια

της

Δημοκρατίας, καθώς και η ανάπτυξη, λειτουργία και
διαχείριση όλων των σχετικών υποδομών που χρειάζεται
για την άσκηση των καθηκόντων της.
Καθήκοντα και
αρμοδιότητες

5.

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των περί
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων, η ΔΕΦΑ
δύναται να:
(α) εισάγει στη Δημοκρατία Φυσικό Αέριο,
(β) μεταφέρει, διανέμει, αποθηκεύει και προμηθεύει
Φυσικό Αέριο,
(γ) κατασκευάζει εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ή/και
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή/και δικτύων αγωγών,
αγωγών και συναφών εξοπλισμών,
(δ) εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(i) Κατασκευή,

Ιδιοκτησία,

Εκμετάλλευση

και

Διαχείριση Συστήματος Διανομής,
(ii) Κατασκευή,

Ιδιοκτησία,

Εκμετάλλευση

και

Διαχείριση Συστήματος Μεταφοράς,
(iii) Διαχείριση

Εγκατάστασης

Υγροποιημένου

Φυσικού Αερίου,
(iv) Προμήθεια Φυσικού Αερίου,
(v) Κατασκευή,

Ιδιοκτησία,

Εκμετάλλευση

Διαχείριση Συστήματος Αποθήκευσης,
(vi) Διαχείριση Συνδυασμένου Συστήματος,

και

(vii) άλλες εργασίες ή δραστηριότητες σε σχέση με
θέματα Φυσικού Αερίου,
νοουμένου ότι, όπου απαιτείται, λαμβάνει τις κατάλληλες
άδειες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ή/και
άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.
(ε) προάγει και ενθαρρύνει τη χρήση του Φυσικού
Αερίου.
(2) Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
εδάφιο (1), η ΔΕΦΑ δύναται, με την έγκριση του
Υπουργού, να διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που
έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των
περιουσιακών

της

στοιχείων,

των

τεχνικών

της

δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και
της τεχνογνωσίας της.
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) η ΔΕΦΑ δύναται,
είτε μόνη της, είτε μέσω τέτοιων προσώπων και υπό
τέτοιους όρους:
(α) τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, να
αγοράζει,

κατασκευάζει,

επανακατασκευάζει,

εγκαθιδρύει, συντηρεί και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις και
μηχανήματα και όλα τα κτίρια και εργοστάσια τα οποία
χρησιμοποιούνται σχετικά με αυτά, και
(β) να πωλεί, ενοικιάζει ή με άλλο τρόπο προμηθεύει
εγκαταστάσεις και μηχανήματα και να εγκαθιδρύει,
επιδιορθώνει, συντηρεί ή μετακινεί τις εγκαταστάσεις
αυτές και μηχανήματα.
(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) η ΔΕΦΑ δύναται
περαιτέρω να αποκτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Νόμου αυτού, οποιαδήποτε περιουσία, την οποία η
ΔΕΦΑ θεωρεί αναγκαία ή κατάλληλη για το σκοπό της
κατασκευής, επέκτασης ή συντήρησης οποιασδήποτε
εγκατάστασης και μηχανημάτων ή με άλλο τρόπο
εκτέλεσης των καθηκόντων της βάσει του Νόμου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Διοικητικό Συμβούλιο

6.

(1) Συστήνεται Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο στο εξής
θα αναφέρεται ως «Διοικητικό Συμβούλιο» στο οποίο
ανατίθεται η διοίκηση της ΔΕΦΑ.
(2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανατίθεται η άσκηση των
κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.

Αρμοδιότητες
Διοικητικού
Συμβουλίου

7.

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τις εργασίες της
ΔΕΦΑ και έχει εξουσία σχετικά με τη διοίκηση του
προσωπικού και τη διαχείριση της περιουσίας κατά τα
προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
(α) εκπροσωπεί διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου
του

και/ή

οποιουδήποτε

εξουσιοδοτημένου

προσώπου,

άλλου
τη

ΔΕΦΑ

δεόντως
ενώπιον

δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής,
(β) επιλέγει και διορίζει Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το
άρθρο 26 του Νόμου,
(γ) επιλέγει και διορίζει πρόσωπα στην υπηρεσία της
ΔΕΦΑ,

επί

πλήρους

απασχόλησης

σε

μόνιμη

ή

προσωρινή βάση ή σε έκτακτη βάση ή επί συμβάσει,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου,

(δ) συμβάλλεται με πρόσωπα υπό την ιδιότητα των
τελευταίων ως επαγγελματικών συμβούλων της ΔΕΦΑ,
(ε) μεριμνά όπως η ΔΕΦΑ έχει στη διάθεσή της επαρκές
προσωπικό, τόσο σε αριθμό όσο και σε δομή, για την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των
εξουσιών της,
(στ) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της
ΔΕΦΑ και επιβάλλει και εφαρμόζει πειθαρχικές ποινές,
κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του Νόμου,
(ζ) καταρτίζει τον προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ σύμφωνα
με το άρθρο 31,
(η) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την
κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών
καταστάσεων,
(θ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη
και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της ΔΕΦΑ,
(ι) εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό υλοποίησης του
Νόμου,
(κ) ετοιμάζει και υποβάλλει προς έγκριση προσχέδια
Κανονισμών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του
Νόμου,
(λ) προβαίνει σε κάθε ενέργεια, και λαμβάνει πάσα
απόφαση αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της
ΔΕΦΑ και των αρμοδιοτήτων της, και

(μ) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό επί των
θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.
Συγκρότηση Διοικητικού

8.

Συμβουλίου

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων
Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός
Διοικητικών

Συμβουλίων)

Νόμου,

το

Διοικητικό

Συμβούλιο της ΔΕΦΑ είναι εννεαμελές και διορίζεται από
το Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα από τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο ως Πρόεδρος και ένα άλλο ως Αντιπρόεδρος.
Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει στο
Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
και εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Οικονομικών.
(2) Με την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
οφείλουν

να

συμμορφώνονται

με

τον

Κώδικα

Δεοντολογίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Υπουργό
Οικονομικών,

κατά

τα

διαλαμβανόμενα

στον

περί

Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμο.
Απαγόρευση
ορισμένων
δραστηριοτήτων

9.

(1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα δι΄ ίδιον όφελος ή προς

των μελών του

όφελος τρίτων σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή

Διοικητικού

να έχει επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο

Συμβουλίου

που τελεί υπό τον έλεγχο της ΔΕΦΑ. Παράβαση της
παρούσας

διάταξης,

ανεξαρτήτως

τυχόν

ποινικής

ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται την άμεση ανάκληση
του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Απαγορεύεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

να μετέχει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από
το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν
συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα.
Νοείται ότι η παράβαση της απαγόρευσης αυτής
συνεπάγεται την άμεση ακυρότητα της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου.

(3)

Για

τους

σκοπούς

του

παρόντος

Άρθρου,

«συνδεδεμένα πρόσωπα» αναφορικά με μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου σημαίνει:
(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού,
(β)

εταιρεία,

Συμβουλίου

στην

οποία

κατέχει

ή

μέλος

ελέγχει

του

άμεσα

Διοικητικού
ή

έμμεσα

τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του
δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, και
(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε
ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Θητεία
μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου

10.

(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
τριάντα έξι μήνες.
(2) Πρόσωπο δύναται να επαναδιοριστεί ως Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά για δύο θητείες,
συνεχόμενες ή μη. Η συνολική περίοδος των δύο
θητειών δεν μπορεί να ξεπερνά τους 72 μήνες.
Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο διορίζεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο

μετά

από

κένωση

θέσης

κατά

τα

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 και το υπόλοιπο της
θητείας του απερχόμενου μέλους είναι μικρότερο των 12
μηνών, τότε επιτρέπεται ο επαναδιορισμός του για δύο
θητείες, συνεχόμενες ή μη.
Κένωση θέσης

11.

Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενούται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση θανάτου,
(β) σε περίπτωση παραίτησης, και
(γ) σε περίπτωση ανάκλησης του διορισμού του από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του,
διορίζεται στη θέση του άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο
της

θητείας

του

απερχομένου

μέλους

κατά

τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 10.
(3)

Σε περίπτωση που κενούνται μέχρι και τέσσερις

θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό δεν
επηρεάζει, μέχρι την πλήρωση τους, την νόμιμη
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παραίτηση από το

12.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου

διενεργείται

με

έγγραφο

παραίτησης

απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ανάκληση διορισμού
μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου

13.

Ο

διορισμός

ανακαλείται

μέλους
από

το

του

Διοικητικού

Υπουργικό

Συμβουλίου

Συμβούλιο

στις

ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση παράβασης που προβλέπεται στο

άρθρο 9,
(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της
εχεμύθεια

και

της

τήρησης

του

επαγγελματικού

απορρήτου,
(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που
ενέχει ηθική αισχρότητα, ή σε περίπτωση επιβολής της
ποινής της φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε
αδικήματος, και
(δ) κατόπιν πρότασης του Υπουργού, αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη πέντε
τουλάχιστον μελών της εκ των οποίων θα είναι ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Συνεδρίες του
Διοικητικού Συμβουλίου

14.

(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε
περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός
του, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου
προσωρινού κωλύματος και των δύο, της εκ των λοιπών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν της
συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή καθορίζει τα
θέματα της συζήτηση και απευθύνεται σε όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, μία τουλάχιστον ημέρα πριν
από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.
(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), σε
έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται μετά από προφορική
ή γραπτή πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη με
χρονική προθεσμία λιγότερη της μίας ημέρας.

(4) Σε περίπτωση:
(α) Γραπτής πρόσκλησης σε συνεδρία, η πρόσκληση
κοινοποιείται

στα

μέλη

γραπτώς

με

επιστολή

ή

τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
(β) Προφορικής πρόσκλησης σε συνεδρία, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφουν σε μεταγενέστερο
στάδιο βεβαίωση αναφορικά με την πρόσκλησή της σε
συνεδρία.
(5) Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται
τουλάχιστον 1 φορά το μήνα από τον Πρόεδρο,
υποχρεούται όμως να το πράξει αν τούτο ζητηθεί
γραπτώς από πέντε τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που καθορίζουν ταυτοχρόνως και τα της
συζήτηση θέματα. Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής
περισσότερων

συνεδριάσεων

κατά

την

κρίση

του

Διοικητικού Συμβουλίου.

(6)

Στις

συνεδρίες

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή, σε περίπτωση απουσίας
ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρός
του ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού
κωλύματος και των δύο, ένας εκ των λοιπών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται προς τούτο από
τα παριστάμενα κατά τη συνεδρία μέλη.
(7) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρευρίσκεται σε
κάθε

συνεδρία του Διοικητικού

Συμβουλίου

χωρίς

δικαίωμα ψήφου:
Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την
κρίση του, να αποφασίσει ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν
θα παρευρίσκεται σε μέρος ή στο σύνολο εργασιών

συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(8) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και τέσσερα άλλα μέλη
παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία, οι δε
αποφάσεις

λαμβάνονται

περίπτωση

ισοψηφίας,

κατά

πλειοψηφία

επικρατεί

η

και,

ψήφος

σε
του

προεδρεύοντος της συνεδρίας.
Νοείται ότι για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται
ότι παρόντες είναι και όσα Μέλη λαμβάνουν μέρος στη
συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, νοουμένου ότι σε κάθε
περίπτωση

τηρείται

πρακτικό

για

τους

λόγους

συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως.
(9) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, σε
περίπτωση

απουσίας

τους

στο

εξωτερικό

ή

σε

περίπτωση που η φυσική παρουσία της είναι δυσχερής ή
στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο
κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή
περισσοτέρων ή όλων των Μελών να συμμετέχουν σε
συνεδρία

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

μέσω

τηλεδιασκέψεως, κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί των
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο.
(10) Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί
μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ που ορίζεται προς
τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή
τον προεδρεύοντα αυτού, αναλόγως της περιπτώσεως, ο
οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.
(11) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά,
εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από το Διοικητικό
Συμβούλιο, από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο.

(12) Κένωση θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή
ελάττωμα περί το διορισμό του δεν επιφέρει ακυρότητα
των πράξεων ή των διαδικασιών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Επίσημη σφραγίδα του

15.

Διοικητικού Συμβουλίου

Η επίσημη σφραγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου θα
κρατείται και θα φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της
ΔΕΦΑ και πρόσβαση σε αυτή θα έχει μόνον ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας
του, μόνον ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιμισθία και

16.

όροι υπηρεσίας

(1) Στο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του
Διοικητικού

Προέδρου,

Συμβουλίου

καταβάλλεται

αμοιβή

ανά

Αντιπροέδρου

συνεδρία, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Υπουργικό

και αμοιβή

Συμβούλιο. Η αμοιβή του Προέδρου και Αντιπροέδρου

μελών του Διοικητικού

δύναται να διαφέρει από εκείνη των υπολοίπων μελών.

Συμβουλίου

(2) Η δαπάνη για την καταβολή των αμοιβών του
Προέδρου,

Αντιπροέδρου

και

των

λοιπών

μελών

βαραίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.
Έκταση
ευθύνης μελών
του Διοικητικού

17.

(1) Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του
προσωπικού της ΔΕΦΑ, οι

λειτουργοί της Μονάδας

Συμβουλίου

Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνεται με βάση το Άρθρο

και άλλων

39 και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως σύμβουλος ή

προσώπων

κατ’ εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχει
προσωπικής ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις τους
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
(2) Έκφραση γνώμης κατά την άσκηση των καθηκόντων
των προσώπων που προβλέπεται στο εδάφιο (1)
αποτελεί ειδική υπεράσπιση σε αγωγή για δυσφήμιση
που εγείρεται εναντίον τους βάσει του περί Αστικών
Αδικημάτων Νόμου:

Νοείται ότι, ποινική δίωξη κατά του Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΦΑ ή του προσωπικού της για ποινικό αδίκημα
διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου,
δεν ασκείται παρά μόνο από τον Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.
Μεταβίβαση

18.

εξουσιών του

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον
Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, σε Μέλος ή Μέλη του, στον

Διοικητικού

Γενικό Διευθυντή ή σε επιτροπές αποτελούμενες από

Συμβουλίου

Μέλoς ή Μέλη του και τον Γενικό Διευθυντή ή άλλους
αξιωματούχους ή υπαλλήλους της ΔΕΦΑ, την άσκηση
οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες ή τις διοικητικές
εξουσίες του οι οποίες απορρέουν από τον Νόμο, για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από
αυτό και με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους
όρους.
(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση με βάση το παρόν
άρθρο στις περιπτώσεις που η άσκηση της αρμοδιότητας
ή εξουσίας ενδέχεται vα φέρει το πρόσωπο στο oπoίo
μεταβιβάζεται ή oπoιoδήπoτε μέλος επιτρoπής στηv
οποία μεταβιβάζεται, αvτιμέτωπo με oικovoμικά ή άλλα
συμφέρovτα τoυ.

ΜΕΡΟΣ IV
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΦΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Συνεργασία
της ΔΕΦΑ
με κρατικές
υπηρεσίες

19.

(1)

Υπό

την

επιφύλαξη

του

περί

Επεξεργασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, η ΔΕΦΑ
δύναται να απευθύνεται σε οποιαδήποτε κρατική ή μη
υπηρεσία ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που

οφείλουν να της παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και
πληροφορία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που είναι
αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
(2)

Η

διαβίβαση

προς

τη

ΔΕΦΑ

πληροφοριών

εμπιστευτικής φύσεως, δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου και της κειμένης νομοθεσίας, δε
συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και
προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που
προβλέπεται από οποιοδήποτε Νόμο.
Συνεργασία
της ΔΕΦΑ
με αρμόδιες

20.

(1) Η ΔΕΦΑ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,
δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές Αρχές

εποπτικές αρχές

και άλλους οργανισμούς της αλλοδαπής, να ανταλλάσσει

και οργανισμούς

τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβαίνει στην εκ

της αλλοδαπής

μέρους των οργανισμών αυτών και για λογαριασμό τους,
συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών.
(2) Η ΔΕΦΑ δύναται να συνάπτει με αρμόδιες Αρχές της
αλλοδαπής ή με άλλους οργανισμούς, πρωτόκολλα
συνεργασίας

που

να

προβλέπουν

την

ανταλλαγή

πληροφοριών, την εκ μέρους τους και για λογαριασμό
τους

συλλογή

πληροφοριών

μόνο

εφόσον

οι

κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος
που εδρεύουν οι εν λόγω Αρχές και οργανισμοί από
εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου,
τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον
Νόμο.
(3) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρου

πληροφορίες

είναι

εμπιστευτικές

και

η

κοινοποίησή τους απαγορεύεται, εκτός εάν η αρμόδια
εποπτική Αρχή ή ο οργανισμός που τις ανακοίνωσε,
ρητά συγκατατίθεται και η κοινοποίηση γίνεται μόνο για
τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω Αρχή ή ο

οργανισμός έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.
(4)

Η

ανακοίνωση

από

τη

ΔΕΦΑ

πληροφοριών

εμπιστευτικής φύσης σε αρμόδιες Αρχές της αλλοδαπής
ή σε οργανισμούς δυνάμει του παρόντος άρθρου, δε
συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και
προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που
προβλέπεται στον Νόμο.
(5) Η ΔΕΦΑ δύναται να συλλέγει πληροφορίες, να
διενεργεί έρευνες και γενικά να παρέχει οποιαδήποτε
βοήθεια και να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχουν οι
διατάξεις του Νόμου και της κειμένης νομοθεσίας, μετά
από αίτημα της αρμόδιας Αρχής του εξωτερικού ή άλλου
οργανισμού.
(6) Η ΔΕΦΑ δύναται να αρνείται να απαντήσει σε αίτημα
παροχής πληροφοριών αρμόδιας Αρχής ή οργανισμού
της αλλοδαπής ή να αρνείται να διενεργεί έρευνα που
ζητείται από άλλη αρμόδια Αρχή ή οργανισμό της
αλλοδαπής, όταν:
(α) η ανακοίνωση των πληροφοριών ή η έρευνα,
ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη
δημόσια τάξη της Δημοκρατίας,
(β) έχουν ήδη ληφθεί νομικά μέτρα ενώπιον αρμοδίου
δικαστηρίου της Δημοκρατίας για τα ίδια γεγονότα, και
για τα πρόσωπα αυτά έχει ήδη εκδοθεί τελική απόφαση
δικαστηρίου για τα ίδια γεγονότα στη Δημοκρατία.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
(β), η ΔΕΦΑ ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια Αρχή ή
οργανισμό για την εν λόγω δικαστική διαδικασία ή
απόφαση.

Υποχρέωση
προς εχεμύθεια
και τήρηση του

21.

(1) Η ΔΕΦΑ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
πρόσωπο

που

διετέλεσε

μέλος

του

Διοικητικού

επαγγελματικού

Συμβουλίου ή πρόσωπο το οποίο ασκεί ή έχει ασκήσει

απορρήτου

δραστηριότητα στη ΔΕΦΑ σχετική με την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
λαμβάνει γνώση ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, οποιωνδήποτε πληροφοριών
σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ, οι
οποίες παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή
της

κειμένης

εχεμύθεια

και

νομοθεσίας,
προς

έχει

τήρηση

υποχρέωση
του

προς

επαγγελματικού

απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες
αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του
και να μην τις κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η
κοινοποίησή τους είναι αναγκαία βάσει Νόμου ή στα
πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά την άσκηση
των καθηκόντων του ή των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ ή
εφόσον συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης
ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος ή ως προβλέπεται
στον Νόμο.
(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές
πληροφορίες που η ΔΕΦΑ ή πρόσωπο λαμβάνει κατά
την

άσκηση

των

καθηκόντων

του

δύναται

να

ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της
Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής ή σε οργανισμούς εφόσον
αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά Νόμο
αρμοδιότητές τους.
(3) Οι αρχές, οργανισμοί, σύνδεσμοι ή σώματα ή
οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία ή στην
αλλοδαπή

προς

τους

οποίους

ανακοινώνονται

εμπιστευτικής φύσης πληροφορίες κατά τις διατάξεις του
παρόντος Άρθρου δεσμεύονται από το επαγγελματικό

απόρρητο.
(4)

Επιτρέπεται

η

ανακοίνωση

εμπιστευτικών

πληροφοριών από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1)
πρόσωπα:
(α) εφόσον η ΔΕΦΑ αποφασίσει ότι για λόγους δημοσίου
συμφέροντος ή διαφάνειας επιβάλλεται να δημοσιοποιεί
αυτούσια ή περιληπτικά οποιεσδήποτε αποφάσεις ή
πορίσματά της που λαμβάνει ή συντάσσει αντίστοιχα
δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων κανονισμών και οδηγιών και δυνάμει της
κειμένης νομοθεσίας,
(β) στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής
διαδικασίας ή στο πλαίσιο διαιτησίας ή εξώδικου
διακανονισμού, όπου η ΔΕΦΑ καλείται να προσκομίσει
στοιχεία ή να δώσει μαρτυρία ή κατά τη λήψη
καταθέσεων σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία:
Νοείται ότι η εν λόγω υποχρέωση της ΔΕΦΑ εκτείνεται
σε οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν εκ μέρους της
ΔΕΦΑ κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Νόμου και
της κειμένης νομοθεσίας, και
(γ) στα πλαίσια που η ΔΕΦΑ προβαίνει σε καταγγελίες
σε οποιεσδήποτε άλλες αρμόδιες Αρχές, συνδέσμους,
οργανισμούς

ή

σώματα

στη

Δημοκρατία

ή

στην

αλλοδαπή.
Ποινές αναφορικά με
παραβίαση του
επαγγελματικού
απορρήτου

22.

Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την
υποχρέωση προς εχεμύθεια και προς τήρηση του
επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στον
Νόμο, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
(50.000)

ευρώ

ή

σε

αμφότερες

τις

ποινές

και,

προκειμένου περί υπαλλήλου της ΔΕΦΑ, η παραβίαση
αυτή συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι
και με την ποινή της απόλυσής του από την υπηρεσία
της ΔΕΦΑ.
Εκτέλεση αποφάσεων

23.

Ο Πρόεδρος και στην απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την αρμοδιότητα της
εποπτείας αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ V
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Προσωπικό της ΔΕΦΑ

24.

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει τέτοιο
αριθμών προσώπων ως προσωπικό της ΔΕΦΑ τα οποία
κρίνονται αναγκαία για να μπορεί η ΔΕΦΑ να ασκεί τις
εξουσίες και αρμοδιότητες της.
(2) Τα μέλη του προσωπικού της ΔΕΦΑ διορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ σχέδιο υπηρεσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνιμα, προσωρινά,
έκτακτα ή με σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις και
διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που
εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το
άρθρο 44 του Νόμου.
(3)(α) Οι Κανονισμοί που αφορούν τα μέλη του
προσωπικού της ΔΕΦΑ ρυθμίζουν και προβλέπουν τις
διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους
εργοδότησης

και

την

προαγωγή

των

μελών

του

προσωπικού της, μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα
ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και
την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τη ΔΕΦΑ.

(β) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του
προσωπικού της ΔΕΦΑ, τα οποία κατέχουν μόνιμη θέση
και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτωμένων
προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών
αυτών

των

μελών

διέπονται,

τηρουμένων

των

αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί
Συντάξεων Νόμων του 1997.
(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του
προσωπικού
υπηρεσίας

της
που

ΔΕΦΑ

καθορίζονται

καταρτίζονται

από

σε

το

σχέδια

Διοικητικό

Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(5) Η οργανική διάρθρωση του προσωπικού της ΔΕΦΑ
περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της.
(6) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε
ισχύ νόμου και κανονισμών, η ΔΕΦΑ δύναται:
(α) να εξασφαλίζει η ίδια απευθείας υπηρεσίες σε θέματα
σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του Νόμου
καθηκόντων,

αρμοδιοτήτων

και

εξουσιών

της

και

εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο
εκπαίδευση του προσωπικού της, και
(β) να προσλαμβάνει τέτοιους εμπειρογνώμονες ή
συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για να την
βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων
και εξουσιών της. Οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες σε
εμπειρογνώμονα

ή

σύμβουλο

προσλαμβανόμενο

σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα αποτελούν μέρος των
δαπανών της ΔΕΦΑ.
Ευθύνη των Μελών του

25.

Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει

Προσωπικού της ΔΕΦΑ

αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και Διαταγμάτων, τα
μέλη

του

προσωπικού

της

ΔΕΦΑ

δεν

υπέχουν

προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή
παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την
οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που
ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων
καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει
του

Νόμου

και

των

δυνάμει

αυτού

εκδοθέντων

Κανονισμών και Διαταγμάτων.
Διορισμός
Γενικού Διευθυντή της
ΔΕΦΑ

26.

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του
Προσώπων

Δημόσιου

Δικαίου

περί Νομικών

(Διορισμός

Γενικών

Διευθυντών) Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από
προκήρυξη της θέσης, διορίζει στη θέση Γενικού
Διευθυντή της ΔΕΦΑ πρόσωπο με σχετική με τα
καθήκοντα, μόρφωση και πείρα λαμβανομένου υπ΄ όψη
και του σκοπού της.
(2) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό
του Γενικού Διευθυντή, υποβάλλεται για έγκριση στο
Υπουργικό Συμβούλιο.
(3) Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦΑ διορίζεται με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ή
μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο
ηλικίας

υποχρεωτικής

αφυπηρέτησης,

όπως

αυτό

καθορίζεται στον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)
Νόμο.
(4) Το συμβόλαιο του Γενικού Διευθυντή δύναται να
ανανεωθεί μόνο μία φορά και για συνεχόμενη χρονική
περίοδο πέντε (5) ετών ή για τέτοια περίοδο που με τη

λήξη της, να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όποια από τις δύο είναι η
μικρότερη.
(5) Μετά τη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή κατά
τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (3) και (4), για περίοδο
τουλάχιστον δύο ετών δεν δύναται να ασκεί εργασία το
αντικείμενο της οποίας σχετίζεται με τους σκοπούς,
καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ.
(6) Η αντιμισθία του Γενικού Διευθυντή και οι λοιποί όροι
εργασίας του περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της
θέσης

όσο

και

στην

προσφορά

του

Διοικητικού

Συμβουλίου προς το πρόσωπο του, καταγράφονται και
εμπεριέχονται στο συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει
μεταξύ του και της ΔΕΦΑ.

(7)

Οι

όροι

εργασίας

του

Γενικού

Διευθυντή,

περιλαμβανομένων της διάρκειας της σύμβασης, της
αμοιβής,

των

δικαιωμάτων

σε

τυχόν

επιδόματα,

ωφελήματα και διευκολύνσεις, των τυχόν ωφελημάτων
του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης, τις
εισφορές

σε

διάφορα

ταμεία

εργοδότη

και

εργοδοτουμένων, την άδεια ανάπαυσης και άδεια
ασθενείας και την πειθαρχική ευθύνη, καθορίζονται από
το

Διοικητικό

Συμβούλιο

και

υποβάλλονται

στο

Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.
Νοείται

ότι

το

Υπουργικό

Συμβούλιο

δύναται

διαφοροποιήσει τους όρους εργασίας.

(8)

Ο

Γενικός

Διευθυντής

δεν

επιτρέπεται

να

απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ΄ αμοιβή
κατά την διάρκεια της περιόδου για την οποία υπηρετεί
τη ΔΕΦΑ.

Παύση Γενικού

27.

Διευθυντή

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παύσει τον Γενικό
Διευθυντή πριν την λήξη της θητείας του για τους
ακόλουθους λόγους:
(α) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής διαπράξει
οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων του
που απορρέουν από τα καθήκοντα του σύμφωνα με
Σχέδιο Υπηρεσίας και/ή τους όρους εργασίας του.
(β) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής κηρυχθεί σε
πτώχευση με βάση δικαστική απόφαση.
(γ) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής καταδικαστεί
για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που ελέγχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική ή αισχρότητα ή στρέφεται κατά των
δημόσιων ηθών.
(δ) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής υποπέσει
σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο, σύμφωνα με
τον πειθαρχικό κώδικα της ΔΕΦΑ, προνοείται η ποινή
της απόλυσης.

Εξουσίες και
αρμοδιότητες Γενικού
Διευθυντή

28.

(1) Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο της ΔΕΦΑ, προΐσταται της υπηρεσίας αυτής και
μέριμνα

για

την

εκτέλεση

των

αποφάσεων

του

Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί οποιοδήποτε άλλο
καθήκον του ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(2) Ο Γενικός Διευθυντής έχει, μεταξύ άλλων, τις πιο
κάτω αρμοδιότητες(α)

ετοιμάζει και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα

απαιτούνται

για

την

ενημέρωση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

(β) διευθύνει τις εργασίες της ΔΕΦΑ, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου·
(γ) υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο
αναφορικά με το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα
ωφελήματα του προσωπικού της ΔΕΦΑ·

(δ)

καταρτίζει σχέδια και προγράμματα δράσης και

υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο
σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των
σκοπών της ΔΕΦΑ.
ΜΕΡΟΣ VΙ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίες

29.

Ο Υπουργός:

Υπουργού
σχετικά με τη ΔΕΦΑ

(1) Εποπτεύει όλων των εργασιών της ΔΕΦΑ.
(2) Κατόπιν διαβουλεύσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο,
εκδίδει προς το Διοικητικό Συμβούλιο οδηγίες γενικής
φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων
αυτού,

αναγκαίες

δια

το

γενικό

συμφέρον

της

Δημοκρατίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να
εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές.
(3) Δύναται να ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως
παρέχει

εις

αυτόν

εκθέσεις,

οποιεσδήποτε

πληροφορίες

ιδιοκτησία

δραστηριότητες

και

λογαριασμούς

σχετιζόμενες
της

ΔΕΦΑ,

με
το

και
την
δε

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως παρέχει εις
αυτόν ότι ο Υπουργός ήθελε ζητήσει και παρέχει πάσαν
ετέραν ευκολίαν προς έλεγχο τούτων.
(4) Κατά οποιοδήποτε χρόνο και µε Διάταγμά του, που

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
δύναται

να

διορίσει

Εντεταλµένους

πρόσωπο

Επιθεωρητές

ή

πρόσωπα

για

ως

διερεύνηση

οποιουδήποτε θέματος σχετικά με τα ανωτέρω εδάφια,
καθώς και για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της
εφαρμογής του Νόμου.
Εξουσίες Εντεταλμένων

30.

Επιθεωρητών

(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται να απαιτεί όπως
η ΔΕΦΑ του παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και
οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την
εποπτεία της συλλογής των στοιχείων που αναφέρονται
στο άρθρο 29.

(2)

Οι

Εντεταλμένοι

Επιθεωρητές

δύνανται

να

εισέρχονται σε υποστατικά εγκαταστάσεων και γραφείων
της ΔΕΦΑ κατά τη διάρκεια ωρών γραφείου και ωρών
λειτουργίας

και

να

επιθεωρούν

και

εξετάζουν

οποιεσδήποτε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή έγγραφα.

ΜΕΡΟΣ VII
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός

31.

(1) Η ΔΕΦΑ έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και
εξόδων.

(2)

Τηρουμένων

των

διατάξεων

του

περί

Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμου, ο εν λόγω προϋπολογισμός υποβάλλεται από τη
ΔΕΦΑ για έγκριση, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό
Συμβούλιο, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κάθε
έτους.
(3) Ο προϋπολογισμός, με τις τυχόν τροποποιήσεις του
από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται, μέχρι την

καθορισμένη ημερομηνία κάθε έτους, από τον Υπουργό,
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση του σε
Νόμο.
(4)

Ο

προϋπολογισμός

καλύπτει

το

οικονομικό

πρόγραμμα της ΔΕΦΑ για κάθε οικονομικό έτος, το
οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου:
Νοείται ότι, το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ,
το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου
και

λήγει

την

31η

Δεκεμβρίου

του

ίδιου

έτους,

εφαρμόζεται ο τρέχον προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ Λτδ.
Νοείται περαιτέρω ότι η χρονική περίοδος του ενός έτους
παύει

να

ισχύει

εάν

οποιαδήποτε

άλλη

σχετική

Νομοθεσία καθορίζει άλλη χρονική περίοδο εντός της
οποίας θα λάβουν χώρα όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα.
(5) Η ΔΕΦΑ μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2)
κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του
αναφερόμενου

στο

εδάφιο

(4)

οικονομικού

προγράμματος, κατά τα διαλαμβανόμενα του Νόμου.

(6)

Σε

περίπτωση

μη

έγκαιρης

ψήφισης

του

προϋπολογισμού, η ΔΕΦΑ λειτουργεί κατ’ ανάλογη
εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του
Συντάγματος για τον κρατικό προϋπολογισμό.

(7)

Ο ΓΔ ορίζεται ως ο Ελέγχων Λειτουργός στον

εκάστοτε περί Προϋπολογισμού Νόμο της ΔΕΦΑ.
(8) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 116 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής
ελέγχει και επιθεωρεί όλους τους λογαριασμούς της

ΔΕΦΑ και ασκεί κάθε άλλη εξουσία και εκτελεί κάθε άλλη
υπηρεσία ή καθήκον, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις
του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου.
Ταμείο της ΔΕΦΑ

32.

(1) Η ΔΕΦΑ έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο κατατίθενται
υποχρεωτικά όλα τα δυνάμει του Νόμου και/ή δυνάμει
Κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό,
πληρωτέα και εισπραττόμενα από τη ΔΕΦΑ.
(2) Οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων της ΔΕΦΑ πέραν
από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους
χρησιμοποιείται από τη ΔΕΦΑ για την αντιμετώπιση
μελλοντικών δαπανών που προκύπτουν κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών
της.

Έσοδα Ταμείου

33.

(1) Τα έσοδα του Ταμείου αφορούν:
(α) κάθε χορηγία που παρέχεται στη ΔΕΦΑ δυνάμει
οιουδήποτε

Νόμου

και

κάθε

άλλο

έσοδο

που

εισπράττεται δυνάμει του Νόμου,
(β) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά
στοιχεία της ΔΕΦΑ,
(γ) όλα τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στη ΔΕΦΑ,
κατά τα διαλαμβανόμενα δυνάμει του παρόντος ή
οιουδήποτε ετέρου Νόμου,
(2) Η χρηματοδότηση του Ταμείου μέχρις ότου η ΔΕΦΑ
μπορέσει να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα, αρμοδιότητες
και εξουσίες της με τα έσοδα που προέρχονται σύμφωνα
με τον Νόμο, γίνεται με ετήσιες χορηγίες σε αυτήν από
την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

(3) Όλα τα ποσά που η Δημοκρατία καταβάλλει στη
ΔΕΦΑ σύμφωνα με το εδάφιο (2), είναι επιστρεπτέα σ’
αυτή και καταβάλλονται από τη ΔΕΦΑ αμελλητί το
συντομότερο δυνατόν.
Νοείται ότι, η Δημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε
είσπραξη από τη ΔΕΦΑ, οποιωνδήποτε των ως άνω από
μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού η ΔΕΦΑ
συγκεντρώσει επαρκή έσοδα σύμφωνα με τον Νόμο.
(4) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλεονάσματος, πέραν
των απαιτούμενων για την υλοποίηση των υφιστάμενων
και μελλοντικών υποχρεώσεων ή σχεδιασμών της, με
βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης και τα άλλα αναπτυξιακά
προγράμματα της ΔΕΦΑ.
Πληρωμές
από το
Ταμείο

34.

Η ΔΕΦΑ χρησιμοποιεί χρήματα που κατατίθενται στο
Ταμείο με βάση το άρθρο 32 για να προβαίνει στις
ακόλουθες πληρωμές:
(α) όλα τα τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας της,
(β) όλα τα ποσά για μισθούς, ημερομίσθια, ωφελήματα
και συντάξεις που είναι πληρωτέα στη ΔΕΦΑ και στα
μέλη του προσωπικού της όπως επίσης και όλα τα ποσά
που είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις συμβάσεις για την
παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί από τη
ΔΕΦΑ,
(γ) τον τόκο επί οποιωνδήποτε δανείων τα οποία συνήψε
η ΔΕΦΑ,
(δ) οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα δυνάμει οποιασδήποτε
σύμβασης που συνήψε η ΔΕΦΑ σύμφωνα με τον Νόμο ή

σύμφωνα με Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται
σύμφωνα με τον Νόμο,
(ε) οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα για δικηγορικά έξοδα ή
για πληρωμή σε σχέση με την αντιπροσώπευση της
ΔΕΦΑ ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε
διοικητικής ή άλλης Αρχής ή σε σχέση με την παροχή
νομικής συμβουλής στη ΔΕΦΑ,
(στ)

οποιαδήποτε

ποσά

προκύπτουν

από

το

αναπτυξιακό πρόγραμμα, και
(ζ) οποιοδήποτε ποσό που καθίσταται νομικά πληρωτέο
συνεπεία

της

άσκησης

οποιουδήποτε

καθήκοντος,

αρμοδιότητας ή εξουσίας της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου αυτού ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων
που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου.
Εξουσίες

35.

Προς εκπλήρωση των σκοπών της, η ΔΕΦΑ δύναται-

της ΔΕΦΑ σε
σχέση με
απόκτηση,
διάθεση και
επένδυση
περιουσίας

(α) Να αποκτά

με αγορά,

ανταλλαγή, δωρεά ή

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία για
τις ανάγκες της,
(β) να αποδέχεται την παροχή χορηγιών από την
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
από διεθνή Οργανισμό,
(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή
διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή

ή ακίνητη περιουσία της και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει
την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες της κατόπιν
σχετικής έγκρισης του Υπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών,
(δ)

να

μισθώνει

ή

εξασφαλίζει

άδεια

χρήσης

οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις
ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της.
Εξoυσία

Δημoκρατίας

36.

όπως εγγυάται δάvεια

Η Δημoκρατία δύvαται vα εγγυηθεί, κατά τρόπov και υπό
όρoυς πoυ καθoρίζovται από το Υπουργικό Συμβούλιο

της Αρχής

την πληρωμή του τόκου και του κεφαλαίου, ή ενός από
αυτά, δανείων που συνάπτει η ΔΕΦΑ.
Διαβουλεύσεις

37.

(1)

Εκτός

όπου

ρητά

απαιτείται

στον

Νόμο

ή

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου για
διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε σχέση με τη λήψη
αποφάσεων από τη ΔΕΦΑ, η τελευταία δύναται κατά την
κρίση της να διεξάγει διαβουλεύσεις σε σχέση και με
οποιαδήποτε θέματα τα οποία σχετίζονται με την
επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.
(2) Η πρόθεση διεξαγωγής διαβούλευσης και τα θέματα
που σχετίζονται με τη διαβούλευση δημοσιεύονται σε δύο
ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ.
(3) Η ΔΕΦΑ καθορίζει με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της, εκτός όπου ρητά καθορίζεται στον Νόμο
ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου, τη
μεθοδολογία και κάθε άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με
τη διεξαγωγή διαβούλευσης.
(4) Σε περίπτωση που η διαβούλευση περιλαμβάνει τη
διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης, αυτή καθορίζεται με

εσωτερικούς κανονισμούς που ετοιμάζει η ΔΕΦΑ και
τους οποίους ανακοινώνει στο κοινό με όποιο τρόπο
κρίνει κατάλληλο.
Ετήσιες

38.

Εκθέσεις

(1)

Η

ΔΕΦΑ

λογοδοτεί,

για

την

εκτέλεση

των

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, στον
Υπουργό και για το σκοπό αυτό, εντός έξι μηνών από το
τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, υποβάλλει έκθεση
στον Υπουργό για τις δραστηριότητές της κατά τη
διάρκεια του απελθόντος έτους.
(2) Η πιο πάνω έκθεση:
(α) περιέχει ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με
θέματα που εμπίπτουν στην σφαίρα των καθηκόντων,
αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΔΕΦΑ,
(β) περιλαμβάνει γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και
έκθεση προόδου για το έτος, και
(γ) περιέχει αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που
κρίνονται αναγκαία.
(3) Η ΔΕΦΑ καταθέτει μέσω του Υπουργού αντίγραφο
κάθε τέτοιας έκθεσης, που καταρτίζεται σύμφωνα με το
εδάφιο (1), στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει
εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

Μονάδα Εσωτερικού
Ελέγχου

39.

(1) Δημιουργείται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της
ΔΕΦΑ η οποία υπόκειται διοικητικά στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
(2) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί

ελέγχους ή έρευνες αναφορικά με τα πεπραγμένα
οποιασδήποτε δραστηριότητας της ΔΕΦΑ και μετά το
πέρας ελέγχου ή της έρευνας συντάσσει έκθεση, η οποία
δυνατό να περιλαμβάνει και εισηγήσεις, και η οποία
υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς λήψη
απόφασης.
(3) Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο ή την έρευνα
προκύπτουν διοικητικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες
το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις ενδεδειγμένες
αποφάσεις σχετικά με τον περαιτέρω χειρισμό του
θέματος.
Ανάθεση

40.

εργασίας σε

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει, κατά
περίπτωση, την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας σε

εμπειρογνώμονες

πρόσωπα εγνωσμένης ειδικής πείρας και κατάρτισης
που να είναι ικανά να συνδράμουν τη ΔΕΦΑ κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Πειθαρχικά

41.

Αδικήματα

Πρόσωπο, το οποίο εργοδοτείται από τη ΔΕΦΑ, καθ΄
οιονδήποτε τρόπο, το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα
ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή το οποίο
ενεργεί κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας του ή των
νόμιμων

αποφάσεων

ή

οδηγιών

του

Διοικητικού

Συμβουλίου διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο
κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς.
Νοείται ότι πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί και η παραβίαση
του άρθρου 21 του Νόμου το οποίο τιμωρείται ως
ορίζεται στο άρθρο 22 του Νόμου.
Αρμόδιο

42.

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό

πειθαρχικό

όργανο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των

όργανο

προσώπων που εργοδοτούνται από τη ΔΕΦΑ καθ΄
οιονδήποτε τρόπο.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών
παραβάσεων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας που
υποβάλλεται σε αυτό για εξέταση κατά την καθορισμένη
στο άρθρο 43, πειθαρχική διαδικασία.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θέτει σε
διαθεσιμότητα το διωκόμενο πρόσωπο κατά τον χρόνο
που διερευνάται η εναντίον του καταγγελία μέχρι την
έκδοση της απόφασης του.

Πειθαρχική

43.

Διαδικασία

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

καθορίζει με εσωτερικούς

κανονισμούς, θέματα που αφορούν την πειθαρχική
διαδικασία

που

τηρείται

ενώπιον

του

Διοικητικού

Συμβουλίου κατά την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη
των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ, το οποίο χρήζει ρύθμισης.
ΜΕΡΟΣ ΙX
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έκδοση
Κανονισμών

44.

(1)

Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

ετοιμάζει

προσχέδια

κανονισμών, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος για
το οποίο ο Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών ή
όπου κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου
απαιτείται για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, οι
οποίοι

υποβάλλονται,

μέσω

του

Υπουργού,

στο

Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση και ακολούθως τίθενται
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση. Οι
Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

(2) Οι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,

εκτός

εάν

προβλέπεται

σε

αυτούς

διαφορετικά.
Βεβαίωση

45.

πίστης και

Πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού
Διευθυντή υπαλλήλου ή συμβούλου της ΔΕΦΑ οφείλει,

τήρησης

προτού αναλάβει τα καθήκοντά του, να υπογράψει και να

εμπιστευτικότητας

δίδει οιανδήποτε απαιτούμενη βεβαίωση πίστης και
τήρησης εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Η βεβαίωση δίδεται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Μεταβατικές
Διατάξεις

46.

(1) Αποφάσεις που εκδόθηκαν από την ΔΕΦΑ Λτδ, εκτός
εάν

είναι

αντίθετες με

τις

διατάξεις

του

Νόμου,

συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί δυνάμει του
Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν.
(2) Ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ Λτδ,
οι οποίοι υπηρετούν σε αυτήν κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να
ισχύει με τους ίδιους όρους, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας
θητείας τους ή μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφασίσει διαφορετικά.
(3) Τα πρόσωπα τα οποία εργοδοτούνται εις την ΔΕΦΑ
Λτδ, συνεχίζουν να εργοδοτούνται εις την ΔΕΦΑ, επί
μονίμου βάσεως, με τους ίδιους όρους/κλίμακα/βαθμίδα
και δικαιώματα εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ Λτδ, η δε
περίοδος

εργοδότησής

τους

εις

την

ΔΕΦΑ

Λτδ

τεκμαίρεται ως προϋπηρεσία εις τη ΔΕΦΑ ίσης διάρκειας
με όλα τα συνεπαγόμενα δικαιώματα.

