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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ Σ
Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Α ναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 143(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ανα
πτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός
νόμος").

2. Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1954 μέχρι 1993, που
εκδίδονται με βάση το άρθρο 44 του βασικού νόμου, τροποποιούνται με την
αντικατάσταση του Έκτου Πίνακα τους με τον ακόλουθο νέο Πίνακα:
« ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. Αγροτικές Περιοχές:
Αγροτικές Περιοχές θεωρούνται
(α) Περιοχές με κοινοτικά συμβούλια·
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Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 171.
Α10 του 1960
16 του 1960
24 του 1963
45 του 1969
53 του 1977
31 του 1979
116 του 1990
250 του 1990
40(Ι)του 1995
15(1) του 1996
75(1) του 1998.
Αντικατάσταση
του Έκτου
Πίνακα των
περί Αναπτύ
ξεως Ηλεκτρι
σμού Κανονι
σμών,
Εφημερίδα
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα
Τρίτο:
18.3.1954
21.7.1955
27.12.1956
19.12.1957.
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Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
6.3.1974.
30.6.1975
29.4.1977
25.8.1978
29.12.1979
27.6.1980
24.10.1980
3.1.1981
30.1.1981
10.2.1984
1.6.1984
31.10.1986
11.5.1990
22.11.1991
17.12.1993.

(β)
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οι δήμοι Αθηένου, Δερύνειας, Ιδαλίου, Λευκάρων και Πέγειας, για
οικιακούς σκοπούς· και
(γ) όλες οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, για γεωργικούς,
κτηνοτροφικούς και ιχθυοτροφικούς σκοπούς.
2. Δικαιούχοι αιτητές:
Δικαιούχος αιτητής καθίσταται
(α) Οποιοσδήποτε κυπριακής υπηκοότητας μόνιμος κάτοικος των
αγροτικών περιοχών, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω, του
οποίου η κατοικία χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη
εγκατάσταση και/ή για προικοδότηση του παιδιού του και μόνιμη
εγκατάσταση στην υπό αναφορά κατοικία και εφόσον το απαιτού
μενο φορτίο είναι για συνηθισμένες οικιακές ανάγκες (μονοφα
σική παροχή με ασφάλεια 40Α ή τριφασική 30Α)·
(β) οποιοσδήποτε κυπριακής υπηκοότητας μόνιμος κάτοικος Κύπρου
του οποίου τα υποστατικά χρησιμοποιούνται για γεωργικούς ή
κτηνοτροφικούς ή ιχθυοτροφικούς σκοπούς·
(γ) όλοι οι πρόσφυγες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, νοου
μένου ότι θα προσκομίσουν πιστοποίηση της προσφυγικής τους
ιδιότητας και νοουμένου ότι η κατοικία που ηλεκτροδοτείται χρη
σιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη εγκατάσταση τους· και
(δ) οι εκκλησιαστικές αρχές στις οποίες ανήκουν τα εξωκλήσια, νοου
μένου ότι ευρίσκονται εντός των πιο πάνω αγροτικών περιοχών.
3. Εγκεκριμένα υποστατικά:
(α) Υποστατικά για κτηνοτροφικούς σκοπούς θεωρούνται τα υποστα
τικά εκτροφής αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, κουνελιών και
πτηνών και οι συναφείς εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός στον ίδιο
χώρο (κοινός μετρητής), όπως μύλοι ζωοτροφών, αντλιοστάσια με
άδεια γεώτρησης, κ.τ.λ.
(β) Υποστατικά για .γεωργικούς σκοπούς θεωρούνται
(i) Τα θερμοκήπια. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και βοηθη
τικές (στον ίδιο χώρο με κοινό μετρητή) εγκαταστάσεις και
υποστατικά, στα οποία στεγάζονται μηχανές διαλογής,
συστήματα θέρμανσης, ψυκτικοί θάλαμοι, αποθήκες και
πιθανόν δωμάτιο γραφείου·
(ii) τα συσκευαστήρια και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις (παρα
γωγού, ομάδας παραγωγών και συνεργατικών εταιρειών)· και
(iii) τα αντλιοστάσια για δημιουργία εμπορικών φυτειών και για
άρδευση καλλιεργειών,
(γ) Υποστατικά για ιχθυοτροφικούς σκοπούς θεωρούνται τα ιχθυο
τροφεία που διαθέτουν αδειούχο αντλιοστάσιο,
(δ) Εξωκλήσια που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονο
μιάς, εφόσον ευρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
4. Αναγκαία έγγραφα/πιστοποιήσεις:
Οι πιο κάτω αιτητές, μαζί με την αίτηση τους για ηλεκτροδότηση των
υποστατικών τους, πρέπει να προσκομίσουν
(α) Οικιακοί αιτητές
(i) Πιστοποίηση του οικείου έπαρχου ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι
αγροτικών περιοχών και ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί για
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ιδιοκατοίκηση και μόνιμη εγκατάσταση και/ή για προικοδότηση
του παιδιού τους για μόνιμη εγκατάσταση στην εν λόγω κατοι
κία·
(ii) πιστοποιητικό εγγραφής του τεμαχίου γης και άδεια οικοδομής
στο όνομα του αιτητή ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από. τα
οποία προκύπτει σαφώς ότι ο αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης της
γης
Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, το θέμα παραπέμπεται για
τελεσίδικη απόφαση σε διμελή επιτροπή που απαρτίζεται από
εκπρόσωπο του οικείου έπαρχου και της Α.Η.Κ.
(β) Αιτητές για κτηνοτροφικούς ή γεωργικούς ή ιχθυοτροφικούς σκοπούς
(i) Πιστοποίηση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Γεωρ
γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι θεωρούνται δικαι
ούχοι, με βάση την ισχύουσα αγροτική πολιτική του πιο πάνω
υπουργείου:
Νοείται ότι η παροχή ρεύματος είναι σύμφωνη με τις πραγμα
τικές ανάγκες τους σε ηλεκτρικό φορτίο για την ηλεκτροδότηση
των κτηνοτροφικών ή γεωργικών ή ιχθυοτροφικών εγκαταστά
σεων τους.
Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, το θέμα παραπέμπεται για
τελεσίδικη απόφαση σε τριμερή επιτροπή που απαρτίζεται από
εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των αγρο
τικών οργανώσεων.
Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, τα αρδευ
τικά τμήματα/συνδέσμοι, συνεργατικές εταιρείες ή άλλες ομάδες
παραγωγών που έχουν νομική υπόσταση και ασχολούνται με
την παραγωγή ή εμπορία γεωργικών ή κτηνοτροφικών ή ιχθυο
τροφικών προϊόντων θεωρούνται δικαιούχοι. Τα αρδευτικά
τμήματα/σύνδεσμοι προσκομίζουν βεβαίωση από τον οικείο
έπαρχο ότι δεν τυγχάνουν άλλης κρατικής επιχορήγησης για
τον ίδιο σκοπό·
(ii) άδεια οικοδομής (εξαιρούνται τα υφιστάμενα υποστατικά για τα
οποία δεν κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση άδειας οικοδομής
από την αρμόδια αρχή.)·
(iii) πιστοποιητικό εγγραφής ή πωλητήριο έγγραφο κατατεθειμένο
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αναφορικά με το
τεμάχιο στο οποίο έχει ανεγερθεί το κτηνοτροφικό ή το γεωρ
γικό ή το ιχθυοτροφικό υποστατικό στο όνομα του αιτητή ή του/
της συζύγου της/του ή αντίγραφο μακροχρόνιας σύμβασης ενοι
κίασης κατατεθειμένης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε
τρίας αναφορικά με το τεμάχιο στο οποίο έχει ανεγερθεί το υπο
στατικό:
Νοείται ότι οι πρόσφυγες κάτοχοι γεωργικού κλήρου τουρ
κοκυπριακής γης δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστο
ποιητικό εγγραφής ή αντίγραφο μακροχρόνιας σύμβασης ενοι
κίασης, αλλά μόνο γραπτή συγκατάθεση από τον Κηδεμόνα
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ή εκπρόσωπο του ότι συμφωνεί
στην ηλεκτροδότηση του υποστατικού αυτού επί της τουρκοκυ
πριακής γης.
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(iv) Άδεια άντλησης νερού, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν
υδραντλίες.
(γ) Αιτητές για εξωκλήσια που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς
(i) Αδεια οικοδομής (όπου κρίνεται αναγκαίο) και πιστοποιη
τικό εγγραφής του τεμαχίου στο οποίο έχει ανεγερθεί το εξω
κλήσι· και
(ii) πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή ότι το εξωκλήσι αποτε
λεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
5. Συνεισφορά αιτητών:
Η συνεισφορά των αιτητών είναι ανάλογη με το ύψος της κεφαλαιουχι
κής συνεισφοράς που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτείτο για την ηλεκ
τροδότηση των υποστατικών τους, αναξαρτήτως του τρόπου τροφοδοσίας
και της απόστασης από δίκτυα χαμηλής ή μέσης τάσης (llkV ) της Αρχής,
ως εξής:
(α) Για οικιακούς σκοπούς και εξωκλήσια
Ύψος κεφαλαιουχικής
συνεισφοράς που κανονικά
Συνεισφορά δικαιούχου αιτητή:
θα απαιτείτο να καταβάλει
ο αιτητής για την ηλεκτρο
δότηση του υποστατικού του:
0£ 1.000
£1.001£5.000

£250

£250 + 1 5 % επί του ποσού πέραν
των £1.000 μέχρι τις £5.000
£850 + 20% επί του ποσού πέραν
£5.001£ 10.000
των £5.000 μέχρι τις £10.000
£1.850 + το ποσό πέραν των
£10.001 και άνω
£10.000
(β) Για γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και ιχθυοτροφικούς σκοπούς
Ύψος κεφαλαιουχικής
συνεισφοράς που κανονικά
Συνεισφορά δικαιούχου αιτητή:
θα απαιτείτο να καταβάλει
ο αιτητής για την ηλεκτρο
δότηση του υποστατικού του:
0£1.000'
£1.001£5.000

£250
£250 + 10% επί του ποσού πέραν
των £1.000 μέχρι τις £5.000
£650 + 15% επί του ποσού πέραν
£5.001£10.000
των £5.000 μέχρι τις £10.000
£1.400 + 20% επί του ποσού πέραν
£10.001£20.000
των £10.000 μέχρι τις £20.000
£3.400 + το ποσό πέραν των
£20.001 και άνω
£20.000:
Νοείται ότι από την πιο πάνω συνεισφορά εξαιρούνται οι κάτο
χοι/ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών υποστατικών που βρίσκονται εντός
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εγκεκριμένων κτηνοτροφικών περιοχών/ζωνών και τα οποία τυγχά
νουν κυβερνητικής επιχορήγησης, εφόσον όμως η χρέωση είναι ίση
ή μικρότερη από την προβλεπόμενη, βάσει του παρόντος Νόμου,
συνεισφορά:
Νοείται περαιτέρω ότι οι γεωργοί ή κτηνοτρόφοι ή ιχθυοτρόφοι
που τυγχάνουν επιχορήγησης με βάση το σχέδιο της αγροτικής
πολιτικής της Α.Η.Κ. δε δικαιούνται συμμετοχή για δεύτερη φορά
στο σχέδιο για παροχή ρεύματος σε δεύτερο τεμάχιο ή υποστατικό,
παρά μόνο μετά από παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία
ηλεκτροδότησης του πρώτου τεμαχίου ή υποστατικού τους.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.
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