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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2015 

 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

67(Ι) του 1995 

59(Ι) του 2000 

80(Ι) του 2005 

103(Ι) του 2010 

182(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε 

Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας 

σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμους 

του 1995 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή 

Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την 

Περιοχή Βασιλικού) Νόμοι του 1995 έως 2016. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω 

τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

   «Νοείται ότι, με την έγκριση της Αρχής, είναι δυνατή η 

διάθεση ποσού το οποίο δεν θα υπερβαίνει το σύνολο των 
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κεφαλαιοποιημένων τόκων επί του αρχικού διαθέσιμου για 

κάθε κοινότητα ποσού, όπως προνοείται στο άρθρο 3, για 

την εξόφληση συσσωρευμένων οφειλών προς την 

Κυβέρνηση ή τμήματα ή υπηρεσίες αυτής ή αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή/και δανείων που 

είχαν συναφθεί για αναπτυξιακά έργα.  Το δικαίωμα αυτό θα 

ασκείται μόνο για μία φορά για κάθε επωφελούμενη 

κοινότητα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και έγκρισης 

από τον οικείο Έπαρχο.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω 

τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86(I)/1999 

 «Νοείται ότι οι επωφελούμενες κοινότητες, με 

την έγκριση της Αρχής και τηρουμένων των 

διατάξεων των άρθρων 3 και 4 δύνανται να 

υλοποιούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, οποιαδήποτε κοινωφελή έργα υποδομής, 

προγράμματα, σχέδια, υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένης της απόκτησης ιδιοκτησίας, 

κινητής και ακίνητης, με βάση τις αρμοδιότητες, τις 

εξουσίες και τα καθήκοντά τους όπως αυτά 

απορρέουν από τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 
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51(I)/2000 

5(I)/2001 

131(I)/2001 

199(I)/2002 

228(I)/2002 

52(I)/2005 

128(I)/2005 

148(I)/2006 

156(I)/2006 

27(I)/2007 

154(I)/2007 

166(I)/2007 

2(I)/2009 

50(I)/2009 

98(I)/2009 

47(I)/2010 

120(I)/2010 

29(I)/2011 

136(I)/2011 

218(Ι)/2012 

94(I)/2013 

142(I)/2013 

172(Ι)/2013 

50(Ι)/2015 

79(I)/2015 

104(I)/2015. 

1999 έως (Αρ. 3) του 2015.».   
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