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Ν. 157/90

Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θ έσεων)
Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 157 του 1990
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ Θ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρε ται ως ο πε ρί Αρχής Ηλε κτρισμού
Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θέσε ων) Νόμος του 1990.
2.—(1) Στο Νόμο αυτό, ε κτός αν από το κε ίμε νο προκύπτε ι διαφο
ρετική έννοια:
«Κανονισμοί» σημαίνουν τους πε ρί Αρχής Ηλε κτρισμού Κύπρου
(Όροι Υπηρε σίας) Κανονισμούς του 1986 και ε
π ριλαμβάνουν
οποιουσδήποτε Κανονισμούς που τους τροποποιούν ή τους αντι
καθιστούν.
«Νόμος» σημαίνε ι τον πε ρί Αναπτύξε ως Ηλε κτρισμού Νόμο και
περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιε ί ή τον αντι
καθιστά.

(2) Οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται στο Νόμο αυτό έχουν την
έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από το Νόμο και τους Κανονισμούς.
3. Ό λ α τα μέχρι την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού καταρτι
σθέντα από την Αρχή σχέδια υπηρε σίας λογίζονται ότι καταρτίστηκαν
νόμιμα και ισχύουν για το σκοπό της πλήρωσης των θέσε ων τις οποίε ς
αφορούν.
4.—(1) Ανε ξάρτητα από το τι διαλαμβάνε ται στο Νόμο ή τους Κανο
νισμούς, η κατηγορία κάθε θέσης, αναφορικά με την οποία δε ν έγινε
οποιαδήποτε συμφωνία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, μέχρι την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, ορίζε ται από την
Αρχή κατόπιν συμφωνίας με τη συντε χνία.
(2) Σε πε ρίπτωση που δεν ε πέρχε ται συμφωνία, όπως προβλέπε ται στο
εδάφιο (1), η κατηγορία της θέσης καθορίζε ται από την Αρχή με
κανονισμούς οι οποίοι ε κδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις ε κάστοτε ισχύουσε ς νομοθε τικές διατάξε ις που
ρυθμίζουν τη θέσπιση κανονισμών από την Αρχή.
5. Οι διατάξε ις του Νόμου αυτού δε ν ε πηρε άζουν οποιαδήποτε διαδι
κασία, που ε κκρε με ί κατά την ημε ρομηνία έναρξης της ισχύος του
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναφορικά με την ε γκυρότητα
σχεδίων υπηρεσίας που καταρτίστηκαν από την Αρχή.
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