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Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες 
που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 67(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Συνοπτικός 

(Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την τιτ ος' 
Περιοχή Βασιλικού) Νόμος του 1995. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια Ερμηνεία. 

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου· 

«κοινότητες» σημαίνει τις επτά κοινότητες που αναγράφονται στον Πίνακα 
Πίνακα. 

3. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Διάθεση 
, , , , , . Α , οικονομικής 
Νομού, όπως αυτός μπορεί εκάστοτε να τροποποιείται η αντικαθίσταται, η βοήθειας. 
Αρχή δύναται να διαθέσει ποσό που να μην υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια ΚεΦ·171· 
Α . Τ , , / > η 'η ' ' 10του 1960 
Λίρες Κύπρου για την παροχή οικονομικής βοήθειας στις κοινότητες, μέσα σε 16του 1960 
περίοδο 5 ετών από την ψήφιση του παρόντος Νόμου. 24 του 1963 

45 του 1966 
53 του 1977 
31 του 1979. 

4. Χωρίς η Αρχή να έχει υποχρέωση να εξαρτήσει την καταβολή οποιουδή κατανομή 
ποτέ ποσού από την κατασκευή οποιουδήποτε έργου ή την πρόοδο των έργα ^^α^όλυτη 
σιών σε σχέση με αυτό, το ποσό που αναφέρεται στο Αρθρο 3 θα κατανεμηθεί κρίση της 
ανάμεσα στις κοινότητες κατά την απόλυτη κρίση της Αρχής και θα διατεθεί Αρχης· 
είτε με εφάπαξ καταβολή είτε με δόσεις είτε κατά τον τρόπο που αναφέρεται 
στο Αρθρο 5, όπως ήθελε στην κάθε περίπτωση κρίνει ενδεδειγμένο η Αρχή. 

5. Τηρουμένων των διατάξεων του Αρθρου 4, η Αρχή μετά την υποβολή Εξουσία 
σ' αυτή υπό του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος τεχνοοικονομικών μελετών α^χ^κών 
προτεινόμενων αναπτυξιακών κοινωφελών ή άλλων έργων, δύναται να έργων, 
εγκρίνει οποιαδήποτε από αυτά που κατά την κρίση της Αρχής είναι επωφελή 
για την κοινότητα για την οποία μελετάται η εκτέλεση των έργων δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και να εξαρτήσει την ολική ή μερική κατα

βολή οποιωνδήποτε χρημάτων από την κατασκευή οποιωνδήποτε τέτοιων 
έργων, οπότε και θα δικαιούται να παρακολουθεί την κατασκευή των έργων 
αυτών καθώς και την πρόοδο των εργασιών σε σχέση με αυτά και να καθο

ρίζει τα εκάστοτε πληρωνόμενα ποσά χρημάτων ανάλογα με την πρόοδο των 
σχετικών εργασιών. 
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Παροχή 
διευκολύνσεων 
στην Αρχή. 

Εσωτερικοί 
Κανόνες. 

Πρόβλεψη των 
δαπανών στους 
Προϋπο
λογισμούς της 
Αρχής. 

6. Τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, οι κοινότητες και όλοι οι ενδιαφερό
μενοι φορείς θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στην Αρχή και στα υπό 
της Αρχής δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κάθε διευκόλυνση την οποία 
μπορεί να ζητήσουν για τη διαπίστωση από μέρους της Αρχής της αναγκαιό
τητας ή σκοπιμότητας ή του λογικά εφικτού της κατασκευής οποιουδήποτε 
έργου ή της προόδου των εργασιών οποιουδήποτε υπό κατασκευή έργου. 

7. Η Αρχή θα μπορεί να ρυθμίζει με εσωτερικούς κανόνες τον τρόπο καλύ
τερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό 
οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισμού και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω διατάξεων 
θα μπορεί να ιδρύει Ταμεία και να ορίζει τους Επιτρόπους τους και να 
ανοίγει και διατηρεί ειδικούς ή χωριστούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε 
τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

8. Για τις πληρωμές που θα γίνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου θα γίνεται ανάλογη πρόνοια στον ετήσιο προϋπολο
γισμό της Αρχής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 2) 

Ζύγι, 
Μαρί, 

Τόχνη, 
Ψεματισμένος, 

Μαρώνι, 
Καλαβασός, 
Πεντάκωμο. 


