
Παράρτημα Ι 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

« Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ 

ΤΟΥ 2019» 

 

 Συνοπτικός  

τίτλος. 

ΚΕΦ.171 

16 του 1960 

Α10 του 1960 

24 του 1963 

45 του 1969 

53 του 1977 

 31 του 1979 

 116 του 1990 

 250 του 1990 

 40(I) του 1995 

 15(I) του 1996 

 ΑΝΑΚ.5062 

 75(I) του 1998 

 143(I) του 1999 

 158(I) του 2000 

 136(I) του  2002 

 11(I) του 2004 

 81(I) του 2004 

 164(I)/2004 

 116(I) του 2006 

 150(I) του 2011 

 174(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναπτύξεως 

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμους 

του 1960 έως του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμοι 

του 1960 έως 2019. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 22Α. 

2. Ο βασικός νόμος, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 22 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 22Α: 



 2 

 «Εισφορά στο 

Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122(I) του 2003 

239(I) του 2004 

143(I) του 2005 

173(I) του 2006 

92(I) του 2008 

211(Ι) του 2012 

206(I) του 2015 

18(I) του 2017. 

 

22Α.(1) Η Αρχή καταθέτει κατ’ έτος ποσό στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας: 

 

(α) ποσό που αποτελεί μέρος των 

πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει, μετά 

την φορολογία, κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος· και 

 

(β) ποσοστό επί των συσσωρευμένων 

πλεονασμάτων, μετά την φορολογία, κατά το 

τέλος του οικονομικού έτους που προηγείται του 

προηγούμενου οικονομικού έτους. 

 

(2) Τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

αυτού, καθορίζονται  από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ύστερα από σχετική κοινή πρόταση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε χρόνο ο οποίος 

επίσης καθορίζεται στην εν λόγω πρόταση: 

 

Νοείται ότι, η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού 

δεν επηρεάζει δυσμενώς με οποιονδήποτε 

τρόπο τον καταναλωτή ή το δεκαετές 

πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος 

μεταφοράς και το πρόγραμμα ανάπτυξης του 

συστήματος διανομής, τα οποία καταρτίζονται 

και εγκρίνονται σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου. 
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  (3) Η κοινή πρόταση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου, και 

Βιομηχανίας που υποβάλλεται στο Υπουργικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (2), μετά τη 

λήψη της σχετικής Απόφασης από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.» 

  

 


