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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 171
10 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(Ι) του 1996
75(Ι) του 1998
143(Ι) του 1999
158(Ι) του 2000
136(Ι) του 2002
11(Ι) του 2004
81(Ι) του 2004.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανάπτυξης

Τροποποίηση

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 22 του ακόλουθου νέου άρθρου:

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα
διαβάζεται μαζί με τον περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμο (που
στο εξής θα αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμοι.

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Εισφορά στο
Πάγιο Ταμείο
της
Δημοκρατίας.

23. (1) Η Αρχή καταθέτει κατ’ έτος στο πάγιο ταμείο της
Δημοκρατίας:
(α) ποσό που αποτελεί μέρος των πλεονασμάτων που είχε
πραγματοποιήσει, μετά τη φορολογία, κατά το
προηγούμενο οικονομικό έτος· και
(β) ποσό μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των συσσωρευμένων
πλεονασμάτων, μετά τη φορολογία, κατά το τέλος του
οικονομικού έτους που προηγείται του προηγούμενου
οικονομικού έτους:
Νοείται ότι τα εν λόγω ποσά και ο χρόνος καταβολής
τους καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από
κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου,
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Βιομηχανίας και Τουρισμού που διαμορφώνεται μετά από
σχετική διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής και
αφού ληφθούν υπόψη (ι)

η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά
της να καταβάλει το εν λόγω ποσό·

(ιι) η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, οι συμβατικές
υποχρεώσεις και άλλες δαπάνες της Αρχής, και
(ιιι) τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για
αναπλήρωση του ελλείμματος των ταμείων συντάξεων:
Νοείται ότι για σκοπούς προσδιορισμού του
ύψους

των

πλεονασμάτων,

δε

λαμβάνονται

υπόψη

οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν
επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών.
Νοείται περαιτέρω ότι η εκταμίευση οποιουδήποτε
ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή.
(2)

Η κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που υποβάλλεται στο
Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατατίθεται
στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση μετά τη λήψη
της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.».
Έναρξη της

3.

ισχύος

καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του

του παρόντος
Νόμου.

/ΚΜ

Η ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

