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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Αναπτύξεως 'Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και 
του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 24 τοΰ 1963 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 171 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 10 ΤΟΥ I960 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ I960). 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Αναπτύξεως 

'Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1963, θα άναγιγνώσκηται δέ 
όμοΰ μετά τοϋ περί 'Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, αντικαθίστανται 
δε αϊ εν αύτω διαλαμβανόμενοι λέξεις «Κυβερνήτης» και «Κυβερνήτης εν 
Συμβουλίω» δια των λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον» οσάκις αϊ άνω 
λέξεις συναντώνται εν αύτω, έκτος εν άρθροις 12(1) (ζ), 24 (3) (δευτέρα 
παράγραφος) και 26, ένθα ή λέξις «Κυβερνήτης», οσάκις αϋτη συναντάται, 
αντικαθίσταται δια τής λέξεως «Υπουργός». 

3. Το άρθρον 2 τοΰ βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται, 
τίθενται δέ έν αύτω και κατά τήν προσήκουσαν αλφαβητική ν τάξιν οΐ 
ακόλουθοι ορισμοί: 

««'Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν.». 

4. Το άρθρον 8 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται και κατάρνησις 
αντικαθίσταται διά τοϋ ακολούθου άρθρου : το° ^ Ρ 0 0 8 
«Συνεδρία β.—(|) ο Πρόεδρος ή, εν περιπτώσει απουσίας αυτού, χάστασις 
της Αρχής. ^ * Αντιπρόεδρος συγκαλεί τα μέλη τής 'Αρχής εις συνεδρίαν αύτοϋδιά 

οσάκις τούτο είναι άναγκαϊον τη υποβολή δέ έγγραφου αΊτή- νέου άρθρου. 
σεως υπογραφομένης ύπό τριών τουλάχιστον μελών ούτος 
οφείλει δπως εντός τριών ήμερων άπό τής λήψεως τής αίτή-
σεως καλέση τά μέλη τής Αρχής εϊς συνεδρίαν συγκληθη-
σομένην εντός δέκα ήμερων άπό τής λήψεως τής αιτήσεως. 

(2) *Εάν ό Πρόεδρος ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ό 
"Αντιπρόεδρος δεν συγκάλεση συνεδρίαν συμφώνως τω 
προηγουμένω έδαφίω, τρία εκ τών μελών δύνανται νά συγ-
καλέσωσι τόν Πρόεδρον, τόν Άντιπρόεδρον και τά μέλη 
ε'ις συνεδρίαν δι' έγγραφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης 
ύπ' αυτών. 

(3) Τέσσαρα τών παρόντων μελών μετά του προεδρεύοντος 
τής συνεδρίας συνιστώσιν άπαρτίαν διά τήν διεξαγωγήν 
οίασδήποτε εργασίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 1 7 1 . 
ΙΟτοΟ 1960 
16 τοΰ 1960. 

Τροποποίησις 
τοϋ δασικού 
Νόμου καΐ 
άντικατά-
στασις 
ώρισμένων 
δρων. 

Τροποποίη-
σις τοΰ 
άρθρου 2 
τοϋ βασικοΰ 
Νόμου. 
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Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
Νόμου και 
παρεμβολή 
νέου άρθρου. 

Τροποποΐη
σις τοΰ 
Αρθρου 10 
και παρεμ
βολή νέου 
εδαφίου. 

Γροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου καΐ 
παρεμβολή 
νέου άρθρου. 

Έξουσίαι 
Ύπουργοΰ 
άναψορικώς 
προς τήν 
'Αρχήν. 

(4) Ό Πρόεδρος, η, εν περιπτώσει απουσίας αύτου, ό 'Αντι
πρόεδρος, προεδρεύει των τοιούτων συνεδριών. Έν περι
πτώσει απουσίας τοϋ Προέδρου και 'Αντιπροέδρου τα 
παρόντα μέλη δύνανται να έκλέξωσιν εξ αυτών τον προε
δρεύοντα της συνεδρίας. 

(5) Αί αποφάσεις εφ' απάντων τών εις τάς συνεδρίας προ
κυπτόντων ζητημάτων ή αναφυομένων θεμάτων λαμβάνονται 
δια πλειοψηφίας. Έν περιπτώσει ισοψηφίας ό προεδρεύων 
της συνεδρίας κέκτηται δευτέραν η νικώσαν ψήφον πλέον 
της 'ιδίας αύτοϋ ψήφου.». 

5. Ό βασικός Νόμος δια τοϋ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε έν 
αύτώ, αμέσως μετά το άρθρον 9, το άκόλουθον νέον άρθρον ύπό τήν 
επικεφαλίδα: 

«ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. 
9Α.—(1) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν συμβουλευτικής 

γνωμοδοτήσεως τής Αρχής, να έκδίδη προς ταύτην οδη
γίας γενικής φύσεως ώς προς τήν ένάσκησιν τών αρμο
διοτήτων αυτής, αναγκαίας δια το γενικόν συμφέρον τής 
Δημοκρατίας, ή δε 'Αρχή οφείλει να έφαρμόζη πάσαν τοι
αύτην όδηγίαν. 

(2) Ή 'Αρχή οφείλει νά παρέχη εις τον Ύπουργόν, 
κατ' άπαίτησιν αύτου, εκθέσεις, λογαριασμούς και 
λοιπάς πληροφορίας σχετιζομένας προς τήν ίδιοκτησίαν 
και τάς δραστηριότητας αυτής' ή 'Αρχή οφείλει ωσαύτως 
νά παρέχη εις τον Ύπουργόν πασαν εύκολίαν προς έξέ
λεγξιν τών τοιούτων πληροφοριών, καθ' δν χρόνον και 
τρόπον ήθελεν οΰτος ευλόγως απαιτήσει». 

6. Το άρθρον 10 τοϋ βασικοϋ Νόμου δια τοϋ παρόντος τροποποιείται, 
τίθεται δε έν αύτώ, αμέσως μετά το εδάφιον (Ι), το άκόλουθον νέον 
εδάφιον αριθμούμενον ώς εδάφιον (2), τοϋ νϋν υπάρχοντος εδαφίου (2) 
έπαναριθμουμένου ώς εδαφίου (3) : 
«Έξουσίαι (2) Ό Γενικός Διευθυντής είναι το άνώτατον έκτελεστικόν 
Γενικού όργανον τής 'Αρχής, διαχειρίζεται τάς καθ' ήμέραν δραστηοιό
Διευθυντου. »«.'■' ' ■ # ' ■> ·. » »"  >ί  * 

τητας αυτής συμφωνως προς τήν πολιτικήν τής Αρχής και 
προς τάς εκάστοτε εκδιδόμενος προς αυτόν οδηγίας της 
Αρχής». 

7. Ό βασικός Νόμος διά τοϋ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε έν 
αύτώ, αμέσως μετά το άρθρον 17, το άκόλουθον νέον άρθρον ύπό τήν 
επικεφαλίδα: 

«ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Κ.Λ.Π. 
Τύπος |7Α.—(Ι) Αί υπό τής 'Αρχής συναπτόμενοι συμβάσεις 

περιβάλλονται τον άκόλουθον τύπον : 
(α) "Απασαι αί υπό τής 'Αρχής συναπτόμενοι συμβάσεις, 

πλην τοΰ πληρεξουσίου εγγράφου, γίνονται είτε εγ
γράφως και φέρουσι τήν κοινήν σφραγίδα τής 'Αρχής, 
είτε εγγράφως και υπογράφονται ύπό προσώπου 
πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος προσηκόντως 
εξουσιοδοτημένου δπως υπογραφή έκ μέρους καΐ διά 
λογαριασμόν τής 'Αρχής. 

(β) Πληρεξούσια έγγραφα εκδιδόμενα ύπό τής 'Αρχής 
φέρουσι τήν κοινήν σφραγίδα αυτής. 

(γ) "Απασαι αί υπό τής 'Αρχής συναπτόμενοι συμβάσεις, 
αΐτινες άφορώσι τάς καθ' ήμέραν δραστηριότητας της 
'Αρχής ή είναι συναφείς προς ταύτας, γίνονται εγγρά
φως ή προφορικώς ύπό τοϋ Γενικού Διευθυντού ή 
ύπό προσώπου επί τούτω έξουσιοδοτηθέντος ύπό 
τήζ 'Αρχής. 

συμβάσεων. 
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(2) "Αττασαι αί συμφώνως τω παρόντι. άρθρω ύπό τής 
'Αρχής συναπτόμενοι συμβάσεις, είτε αύται συνήφθησαν 
πρό της ενάρξεως της ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου, είτε 
κατ' αυτήν είτε μετά ταύτηγ, θα είναι έγκυροι κατά νόμον 
και θά δεσμεύωσι τήν 'Αρχήν και τους διαδόχους αυτής ώς 
και πάν Στερον συμβαλλόμενον μέρος. 

(3) Σύμβασις συναφθείσα συμφώνως τω παρόντι άρθρω 
τροποποιείται ή λύεται καθ* δν. τρόπον καΐ συνάπτεται δυνάμει 
τοϋ παρόντος άρθρου, 

(4) 'Εν τω παρόντι άρθρω ό όρος«συμβάσεις» περιλαμ
βάνει συμφωνίας, γραμμάτια (bonds), γραμμάτια εις διαταγήν, 
ομολογίας (debentures), τίτλους (stock), τίτλους ομολογιών 
(debenture stock) και παντός είδους Ετερα έγγραφα ή χρεώ
γραφα.». 

8. Τό εδάφιον (3) τοΟ άρθρου 19 του βασικού Νόμου δια του πα Τροποποί
ρόντος τροποποιείται, αντικαθίσταται δε ή έν τω τέλει αύτου τεθειμένη ισιζ το° 
τελεία δια διπλής στιγμής καΙ προστίθεται ή ακόλουθος, έπιφύλαξις":: ^ο άρθρό ι̂ 9 

; «Νοείται δτι αί διατάξεις τοΟ παρόντος εδαφίου δεν έφαρμόζον τοΰβασικοο 
ται έπι χρεώγράφων εκδιδομένων υπό της 'Αρχής: δυνάμει των Νόμου. 
δρων( και συμφώνως προς τους δρους, οιασδήποτε συμβάσεως δα
νείου συναφθείσης ύπό τήν έγγΰησιν τής Δημοκρατίας, ή έφ' ής 
παρίσταται ώς εγγυητής ή Δημοκρατία». 

9. Ό βασικός Νόμος.'δια τοϋ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε εν Τροποποίηση 
αύτώ, αμέσως μετά τό άρθρον 19, τό άκόλουθον νέον άρθρον : τοΰβασικοο 

Α Χ . * ΙΟΑ / ι \ τ » χ · \ · * · ■ '  ■ Λ  Νόμου καΙ 
«Δάνεια Ι9Α.—(Ι) Το κεφαλαιον, ως και οι τόκοι και αι λοιπαι παρεμ(5ολί| 
χορηγούμενα επιβαρύνσεις επί δανείων χορηγουμένων εϊς τήν 'Αρχήν ύπό νέου άρθρου, 
νψχήνύπό τί

)ζ Διεθνούς Τραπέζης 'Ανασυγκροτήσεως και 'Αναπτύξεως 
της Διεθνούς (έν τω παρόντι άρθρω εν τοις εφεξής κάλου μένης «ή Τράπεζα») 
Τραπέζης δυνάμει οιασδήποτε συμβάσεως δανείου συναφθείσης μεταξύ 
•Α^ϋ^ίΓ ^ίζ Αρχής και τής Τραπέζης (έν τω παρόντι άρθρω έν τοις 

εφεξής καλούμενης «σύμβασις δανείου») βαρύνουσι τήν 
έπιχείρησιν ώς και πάσας τάς προσόδους τής 'Αρχής. 

(2) Ή 'Αρχή οφείλει δπως, διά τους σκοπούς παντός 
τοιούτου δανείου (έν τω παρόντι άρθρω έν τοις εφεξής καλου
μένου «τό δάνειον») και συμφώνως προς τους δρους οιασ
δήποτε συμβάσεως δανείου συναφθείσης μετά τής Τραπέζης, 
εκάστοτε έκδίδη καίπαραδίδη ε'ις τήν Τράπεζαν ή συμφώνως 
προς διαταγήν αυτής γραμμάτια (bonds), μετά ή άνευ τοκο
μεριδίων ή γραμμάτια εϊς διαταγήν αντί γραμματίων (bonds), 
έφ* ων παρίσταται ώς εγγυητής ή Δημοκρατία, καθ* δν τρόπον 
και οσάκις ήθελεν απαιτήσει ή Τράπεζα

 τό ταχύτερον δε 
δυνατόν αφ' ής ήθελε προβληθή ύπό τής Τραπέζης ή σχετική 
άπαίτήσις ή 'Αρχή οφείλει δπως έκδίδη και παραδίδη ε'ις τήν 
Τράπεζαν ή συμφώνως προς διαταγήν αυτής νέα γραμμάτια 
(bonds), συμφώνως προς τους δρους τής συμβάσεως δανείου 
ή τοΟ δανείου, εϊς άνταλλαγήν των μέχρι τοϋδε εκδοθέν
των και παραδοθέντων αύτη γραμματίων (bonds). 

(3) Τό κεφαλαιον των τοιούτων γραμματίων (bonds), και 
γραμματίων εϊς διαταγήν, ώς και οι τόκοι και αί λοιπαί επι
βαρύνσεις έπ' αυτών βαρύνουσι τήν έπιχείρησιν ώς και πά
σας τάς προσόδους τής 'Αρχής. 

(4) Αί δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου συνιστώμενοι επιβα
ρύνσεις ικανοποιούνται συμμέτρως μετά πάσης ετέρας επι
βαρύνσεως συσταθείσης ή συσταθησομένης ύπό τής 'Αρχής 
έπί τής επιχειρήσεως και τών προσόδων αυτής.». 

τήσεως καΙ 
'Αναπτύξεως 
και εξουσία 
τη? 'Αρχής 
προς έκδοσιν 
καΙ παρά
δοσιν γραμ
ματίων και 
γραμματίων 
εις διαταγήν 
προς τήν 
Τράπεζαν, 
κ.λ.π. 
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Κατάργησις 
τοϋ άρθρου 
20 καΐ άντι
χατάστασις 
αύτοϋ δια 
νέου άρθρου. 

Τροποποίη
σις τοΰ 
άρθρου 21 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

«Εξουσία 
Δημοκρατίας 
δπως έγγυη
ται δάνεια 
της Άρχης . 

10. Το άρθρον 20 τοΟ βασικού Νόμου δια του παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται δια τοϋ ακολούθου άρθρου : 

20. Ή Δημοκρατία δύναται να έγγυηθή, κατά τρόπον καΐ 
ύπό δρους καθοριζόμενους ΰπ° αυτής κατά το δοκούν, τήν 
προσήκουσαν καΐ ακριβή ύπό τής 'Αρχής πληρωμήν του 
κεφαλαίου, των τόκων καΐ των λοιπών επιβαρύνσεων οιουδή
ποτε δανείου συναφθέντος ή συναφθησομένου ύπό τής 'Αρχής, 
τοΰ κεφαλαίου και των τόκων έπι γραμματίων (bonds), γραμμα
τίων είς διαταγήν και έτερων χρεωγράφων (securities), εκδο
θέντων ή παραδοθέντων ύπό τής 'Αρχής δυνάμει των δρων 
οιουδήποτε δανείου ή συμβάσεως δανείου, και τοΰ υπέρ το 
άρτιον ποσού (premium) δπερ τυχόν είναι πληρωτέον έπι τή 
αποπληρωμή προ τής λήξεως οιουδήποτε μέρους τοΰ κεφα
λαίου δανείου τινός, ή έπι τή εξοφλήσει τοιούτων γραμματίων 
(bonds), γραμματίων είς διαταγήν και έτερων χρεωγράφων προ 
τής λήξεως αυτών.». 

11. Τό άρθρον 21 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
διαγράφονται δε έξ αύτοΰ αϊ έν τέλει τοΰ άνω άρθρου διαλαμβανόμενοι 
λέξεις «περιλαμβανομένης τής αποπληρωμής, ύπό τής 'Αρχής προς τήν 
Κυβέρνησιν, τοΰ κεφαλαίου και τών τόκων πάσης πιστώσεως γενομένης 
ύπό τής Κυβερνήσεως είς τήν Αρχήν» και αντικαθίστανται διά τών 
λέξεων «περιλαμβανομένης τής αποπληρωμής ύπό τής 'Αρχής του κεφα
λαίου, τών τόκων, τοΰ υπέρ τό άρτιον ποσοΰ (premium) καΐ τών επι
βαρύνσεων τών πληρωτέων ύπό τής 'Αρχής άναφορικώς προς οιον
δήποτε δάνειον, γραμμάτια (bonds), γραμμάτια είς διαταγήν, τίτλους, 
ομολογίας (debentures), τίτλους ομολογιών (debenture stock) ή έτερα 
χρεώγραφα εκδοθέντα ή παραδοθέντα ύπό τής Αρχής.». 

-** 


