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Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ^πρόσωπον
έχον τά προς τοΟτο προσόντα» σημαίνει πρόσωπον δπερ
κατόπιν εξετάσεως αύτοΰ ύπό Συμβουλίου έπί τούτω
συγκροτηθέντος υπό τού Υπουργού αποδεικνύεται κατέχον τήν άναγκαίαν γνώσιν και Ικανότητα προς διεξαγωγήν επιθεωρήσεων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου.
(3) "Απαντες ο'ι διοριζόμενοι δυνάμει των διατάξεων
του εδαφίου (2) έπιθεωρηταΐ και λοιποί λειτουργοί εφο
διάζονται διά ειδικών ταυτοτήτων».

Ό περί 'Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Άποκατάστασις Υπαλλήλων και
Υπηρετών, Έπικύρωσις και Διασφάλισις) Νόμος τοΰ 1964, τό κείμενον τού
οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τού Συντάγματος.
Αριθμός 44 του 1964
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΤΗ Ν Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ IN ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ
Κ Α Ι ΥΠΗ ΡΕΤΩΝ Τ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΚΥΠΡΟΥ

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Αρχής
'Ηλεκτρισμού Κύπρου (Άποκατάστασις Υπαλλήλων και Υπηρετών,
Έπικύρωσις και Διασφάλισις) Νόμος τού 1964.

Ερμηνεία.

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω—
«Αρχή» σημαίνει τήν καθιδρυθεΐσαν δυνάμει τών διατάξεων τού
περί 'Αναπτύξεως 'Ηλεκτρισμού Νόμου 'Αρχήν Ηλεκτρισμού
Κύπρου'
«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τους δημοσίους υπαλλήλους οΐτι
νες δικαιούνται αποκαταστάσεως δυνάμει τών διατάξεων τού περί
'Αποκαταστάσεως Νόμου'
«ό περί Αποκαταστάσεως Νόμος» σημαίνει τόν περί 'Αποκατα
στάσεως Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμον τού 1961, ώς ούτος έτρο
ποποιήθη ύπό του Νόμου 5 του 1962'
«υπάλληλοι της Αρχής» σημαίνει τους υπαλλήλους ή ύπηρέτας
της 'Αρχής οΐτινες είναι, ή δικαιούνται νά καταστώσι πολΐται της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και οΐτινες ήσαν υπάλληλοι ή ύπηρέται
έν τη τακτική υπηρεσία της 'Αρχής κατά τό διάστημα τό διαρρεύ
σαν άπό τής 1ης 'Απριλίου 1955 £ως τήν 19ην Φεβρουαρίου 1959,
αμφοτέρων τών ήμερων περιλαμβανομένων.

Κεφ. 1 7 1 .
10 τοΰ 1960
16 τοΰ 1960
24 τοΰ 1963.

48 τοΰ 1961
5 τοΰ 1962.

'Εφαρμογή
τοΰ περί απο
καταστάσεως
Νόμου i i tl
υπαλλήλων
της 'Αρχής.
4 8 τ ο 0 1961
5 τοΰ 1962.

3.—(1) ΑΙ διατάξεις του περί 'Αποκαταστάσεως Νόμου τυγχά
νουσιν, άπό της 17ης Νοεμβρίου 1961, εφαρμογής έπί υπαλλήλων
τής 'Αρχής καθ δν τρόπον και εις οΐαν έκτασιν αύται εφαρμόζονται
έπί δημοσίων υπαλλήλων.
(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου—

(α) αϊ διατάξεις τοΰ περί 'Αποκαταστάσεως Νόμου δύνανται νά
έρμηνεύωνται, ύποκείμεναι είς ώρισμένας τροποποιήσεις μή
έφοπττομένας της ουσίας αύτοΰ, έφ' όσον τούτο καθίσταται
άναγκαϊον ή ενδείκνυται προς προσαρμογήν τών διατάξεων
αύτοΰ ίνα καλύπτωσιν υπαλλήλους τής 'Αρχής'
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(<5) ή ύπό της Αρχής διορισθεΐσα Επιτροπή δια την άποκατά
στασιν υπαλλήλων της "Αρχής και έφαρμογήν του περί 'Απο
καταστάσεως Νόμου έπί των άνω υπαλλήλων θεωρείται
Συμβούλιον καθιδρυθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
3 του περί "Αποκαταστάσεως Νόμου.
(3) "Απασαι αϊ δαπάναι αί διενεργηθεΐσαι ύπό της "Αρχής, ώς καΐ
τά ύπ' αυτής καταβαλλόμενα χρήματα έν αναφορά προς τήν άποκα
τάστασιν υπαλλήλων τής 'Αρχής βαρύνουσιν αποκλειστικώς τήν
"Αρχήν, ανεξαρτήτως δέ των διατάξεων τοΰ περί 'Αναπτύξεως
'Ηλεκτρισμού Νόμου, καταβάλλονται έκ του ταμείου τής Αρχής.
4 . Πάσα πραξις ή πληρωμή γενομένη ή γενησομένη ύπό τής 'Αρ
χής ή του Προέδρου ή "Αντιπροέδρου ή οιουδήποτε Μέλους τής 'Αρ
χής ή ύφ* οίουδήποτε έτερου προσώπου ενεργούντος ύπό τάς δ'.ατα
γ ά ς τής 'Αρχής ή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Μέλους τινός τής
'Αρχής άπό τής 17ης Νοεμβρίου 1961, έφ' δσον ή τοιαύτη πραξις ή
πληρωμή έγένετο καλή τη πίστει καίτοι πεπλανημένως έν τή σκοπού
μενη εφαρμογή του περί 'Αποκαταστάσεως Νόμου έπί υπαλλήλων
τής" 'Αρχής, λογίζεται, άνεξαρτήσως τών διατάξεων του περί 'Ανα
πτύξεως 'Ηλεκτρισμού Νόμου, εγκύρως και προσηκόντως γενομένη,
καΐ δεσμεύει τήν 'Αρχήν. "Ο δέ Πρόεδρος, "Αντιπρόεδρος ή τά Μέλη
τής 'Αρχής ή τά ύπό τάς διαταγάς αυτών ενεργούντα πρόσωπα ού
δεμίαν προσωπικήν εύθύνην φέρουσι διά ούτω γενομένας πράξεις ή
πληρωμάς ουδέ δύναται νά έγερθή αγωγή ή προδληθή άξίωσις προ
σωπικώς εναντίον οίουδήποτε τών άνω προσώπων.

Κεφ. 171.
10 το ΰ 1 9 6 0
1 6 χο Ο 1 9 6 0
24 το Ο 1 9 6 3 .
Έπικύρωσις
καΐ διασφάλισις.

