
1 
 

 

 

 

Ο πεξί Αλαπηύμεσο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνο (ΚΔΦ.171) 

 
ΜΔΡΟ I ΔIΑΓΩΓIΚΑ 

πvoπηηθόο ηίηιoο 

1. Ο παξψv Νφκoο ζα αvαθέξεηαη σο o πεξί Αvαπηχμεσο Ηιεθηξηζκoχ Νφκoο. 

Δξκεvεία 

2.-(1) ηo Νφκo απηφ, εθηφο αv ηo πεξηερφκεvo ή ηo θείκεvo επηβάιιεη ή απαηηεί δηαθoξεηηθά- 

"αγσγφο" ζεκαίvεη ειεθηξηθφ αγσγφ πoπ δηεπζεηήζεθε γηα vα ζπvδέεηαη ειεθηξηθά κε ζχζηεκα· 

"αθίvεηoο ηδηoθηεζία" πεξηιακβάvεη- 

(α) γε 

(β) oηθoδoκήκαηα θαη άιιεο oηθoδoκέο, θαηαζθεπέο ή πξoζαξηήκαηα ζηεξεσκέvα ζε oπoηαδήπoηε γε 
ή ζε oπoηoδήπoηε θηίξηo ή άιιε oηθoδoκή ή θαηαζθεπή 

(γ) δέvδξα, ακπέιηα θαη oπoηoδήπoηε άιιo πξάγκα θπηεπφκεvo ή θπφκεvo ζε oπoηαδήπoηε γε θαη 
oπoηoδήπoηε πξoτφv απηoχ πξηv απφ ηεv απoθoπή 

(δ) πεγέο, θξέαηα, χδσξ θαη πδαηηθά δηθαηψκαηα είηε θαηέρovηαη καδί ή αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε 
γε 

(ε) πξovφκηα, ειεπζεξίεο, δoπιείεο θαη oπoηαδήπoηε άιια δηθαηψκαηα θαη επεξγεηήκαηα πoπ αvήθoπv 
ή ζεσξoχvηαη φηη αvήθoπv ζε oπoηαδήπoηε γε ή ζε oπoηoδήπoηε oηθoδφκεκα ή άιιε oηθoδoκή ή 
θαηαζθεπή 

(ζη) εμ  αδηαηξέηoπ κεξίδηo ζε oπoηαδήπoηε ηδηoθηεζία φπσο εθηίζεηαη πηo πάvσ 

"Αξρή" ζεκαίvεη ηεv Αξρή Ηιεθηξηζκoχ Κχπξoπ πoπ ηδξχεηαη βάζεη ηoπ άξζξoπ 3· 

"Αξρηεπηζεσξεηήο" ζεκαίvεη ηov Αξρηεπηζεσξεηή  Ηιεθηξηζκoχ πoπ δηoξίδεηαη βάζεη ηoπ άξζξoπ 10· 

"γεvvήηξηα" ζεκαίvεη πεξηζηξεθφκεvε κεραvή oπoηoπδήπoηε ηχπoπ γηα κεηαηξoπή κεραvηθήο 
εvέξγεηαο ζε ειεθηξηθή εvέξγεηα· 

"γξακκή πξoκήζεηαο" ζεκαίvεη αγσγφ ή αγσγoχο ή άιια κέζα κεηαθoξάο ή δηαvoκήο ειεθηξηζκoχ, 
καδί κε πεξίβιεκα, επέvδπζε, θάιπκκα, αγσγφ, ζσιήvα, κovσηήξα ή ηειηθφ πεξηθάιπκκα πoπ 
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ππoζηεξίδεη απηoχο ή oπoηoδήπoηε ηκήκα απηψv, ή oπoηoδήπoηε θηίξηo ή ζπζθεπή πoπ ζπvδέεηαη κε 
απηoχο κε ζθoπφ ηo κεηαζρεκαηηζκφ, κεηαθoξά, δηαβίβαζε ή δηαvoκή ειεθηξηζκoχ 

"δήκoο" ζεκαίvεη δήκo πoπ ηδξχεηαη βάζεη ηoπ πεξί Γήκσv Νφκoπ ή βάζεη oπoηoπδήπoηε άιιoπ 
Νφκoπ πoπ ηξoπoπoηεί ή αvηηθαζηζηά απηφv· 

"δηεχζπvζε" ζεκαίvεη ηo εμoπζηoδoηεκέvo πξφζσπo ηo oπoίo εθάζηoηε ηoπoζεηείηαη σο ππεχζπvoο 
επηρείξεζεο ή εγθαηάζηαζεο απφ ηεv Αξρή, απφ εμoπζηoδoηεκέvo εξγoιήπηε, απφ ηov ηδηoθηήηε ή 
απφ εξγoιάβo· 

"Γεκoθξαηία" ζεκαίvεη ηεv Κππξηαθή Γεκoθξαηία· 

"εγθαηάζηαζε" ζεκαίvεη oιφθιεξε ηεv εγθαηάζηαζε ή ζπζθεπή ππφ κηα ηδηoθηεζία ή, φηαv θαζoξίδεηαη 
θάπoηα δηαρείξηζε, ππφ ηε θξovηίδα ηεο δηεχζπvζεο, πoπ πξooξίδεηαη γηα ηεv πξoκήζεηα ή ρξήζε, ή 
θαη ηα δχo, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε, ηoπ ειεθηξηζκoχ, πεξηιακβαvoκέvσv πεγψv εvέξγεηαο, αv 
ππάξρoπv, κε φια ηα αvαγθαία κεραvήκαηα, θηίξηα θαη γε ζε ζρέζε κε απηά, αγσγoχο, γξακκέο 
παξoρήο θαη ζπζθεπέο θαηαvάισζεο, αv ππάξρoπv· 

"εγθαηάζηαζε ηεο Αξρήο'' ή "Δπηρείξεζε ηεο Αξρήο" ζεκαίvεη εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε πoπ 
απoηειεί πεξηoπζία ηεο Αξρήο, ή δηεμάγεηαη απφ ηεv Αξρή· 

"εμoπζηoδoηεκέvo πξφζσπo" [Γηαγξάθεθε] 

"εμoπζηoδoηεκέvoη εξγoιήπηεο" θαη "εξγoιήπηεο" [Γηαγξάθεθε] 

"Δπηζεσξεηήο" ζεκαίvεη Ηιεθηξoιφγo Δπηζεσξεηή πoπ δηoξίδεηαη βάζεη ηoπ άξζξoπ 10 θαη 
πεξηιακβάvεη ηov Αξρηεπηζεσξεηή· 

"ηδηoθηεζία" πεξηιακβάvεη θηvεηή θαη αθίvεηε ηδηoθηεζία· 

"Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο" έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

"Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο" έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

"θάηνρνο άδεηαο" έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο 
Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

"κέιoο ηεο Αξρήο" πεξηιακβάvεη ηov Πξφεδξo, ηov Αvηηπξφεδξo, πξoζσξηvφ Πξφεδξo, πξoζσξηvφ 
Αvηηπξφεδξo θαη πξoζσξηvφ κέιoο ηεο Αξρήο· 

"κεηαιιαγή" ζεκαίvεη ηε κεηαιιαγή ηoπ εvαιιαζζφκεvoπ ξεχκαηoο ζε άκεζo ξεχκα ή αvηηζηξφθσο 
δηά ζηαηηθψv ή δπvακηθψv κέζσv· 

"κεηαζρεκαηηζκφο" ζεκαίvεη ηε κεηαηξoπή ηεο ηζρχoο ηoπ ξεχκαηoο απφ ρακειή ηζρχ ζε ςειφηεξε ή 
αvηίζεηα· 

"Νφκoο Ηιεθηξηζκoχ" ζεκαίvεη ηov πεξί Ηιεθηξηζκoχ Νφκo θαη πεξηιακβάvεη oπoηoδήπoηε Νφκo πoπ 
ηξoπoπoηεί ή αvηηθαζηζηά απηφv· 
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"voκoζέηεκα ηoπηθήο αξρήο" ζεκαίvεη ηov πεξί Γήκoπ Νφκo, ηov πεξί Γεκφζηαο Τγείαο (Υσξίσv) 
Νφκo, θαη ηov πεξί Υσξίσv (Γηoίθεζε θαη Βειηίσζε) Νφκo ή oπoηoδήπoηε Νφκo πoπ ηξoπoπoηεί ή 
αvηηθαζηζηά oπoηoδήπoηε απφ ηoπο Νφκoπο απηoχο· 

"παξαγσγηθφο ζηαζκφο" ζεκαίvεη oπoηoδήπoηε ζηαζκφ γηα ηεv παξαγσγή ειεθηξηζκoχ, 
πεξηιακβαvoκέvσv oπoησvδήπoηε θηηξίσv θαη εγθαηαζηάζεσv πoπ ρξεζηκoπoηoχvηαη γηα ηo ζθoπφ 
απηφ, θαη ηo ρψξo απηψv, θαη πεξηιακβάvεη ρψξo πoπ πξooξίδεηαη vα ρξεζηκoπoηεζεί γηα 
παξαγσγηθφ ζηαζκφ, αιιά δεv πεξηιακβάvεη oπoηoδήπoηε ζηαζκφ γηα κεηαζρεκαηηζκφ, κεηαιιαγή ή 
δηαvoκή εvέξγεηαο· 

"παξαγσγφο" έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 
Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

"Πξφεδξoο" ζεκαίvεη ηo πξφζσπo πoπ πξooξίδεηαη vα είvαη o Πξφεδξoο ηεο Αξρήο βάζεη ηoπ άξζξoπ 
5· 

"ζπζθεπή" ζεκαίvεη ειεθηξηθή ζπζθεπή θαη πεξηιακβάvεη φιεο ηηο ζπζθεπέο, κεραvέο, θαηαvαισηηθέο 
επηvoήζεηο θαη εμαξηήκαηα ζηα oπoία ρξεζηκoπoηoχvηαη αγσγoί ή ησv oπoίσv απoηειoχv κέξoο· 

"ζχζηεκα" ζεκαίvεη ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζηo oπoίo φιoη oη αγσγoί θαη oη ζπζθεπέο είvαη ειεθηξηθά ή 
καγvεηηθά ζπvδεδεκέvεο· 

"ηoπηθή αξρή" ζεκαίvεη ηo ζπκβoχιηo δήκoπ, Υσξηηηθή Δπηηξoπή Τγείαο θαη ηo πκβoχιηo Πεξηoρήο 
Βειηηψζεσο ηo oπoίo ιεηηoπξγεί βάζεη oπoηoπδήπoηε voκoζεηήκαηoο ηoπηθήο αξρήο, πoπ εθάζηoηε 
ηζρχεη, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε· 

"Τπνπξγφο” ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ· 

 
 

ΜΔΡΟ II ΑΡΥΗ ΗΛΔΚΣΡIΜΟΤ 
 

 
Ίδξπζε θαη ζύζηαζε ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκoύ 

3. Με ηo παξφv ηδξχεηαη ζψκα ηo oπoίo θαιείηαη ε Αξρή Ηιεθηξηζκoχ Κχπξoπ ηo oπoίo είvαη voκηθφ 
πξφζσπo κε δηαξθή δηαδoρή θαη θoηvή ζθξαγίδα θαη κε εμoπζία vα απoθηά, θαηέρεη θαη δηαζέηεη 
ηδηoθηεζία, vα ζπvάπηεη ζπκβάζεηο, vα εvάγεη θαη εvάγεηαη ζηo φvoκα ηεο θαη vα θάvεη oηηδήπoηε ηo 
oπoίo είvαη απαξαίηεηo γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ Νφκoπ απηoχ: 

Νoείηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα χπαξμεο εγγχεζεο πoπ δφζεθε βάζεη ηoπ άξζξoπ 20, ε Αξρή δεv 
απoμεvψvεη, ππoζεθεχεη, επηβαξχvεη ή θιεξoδoηεί oπoηαδήπoηε απφ ηεv αθίvεηε ηδηoθηεζία ηεο ρσξίο 
ηεv άδεηα ηoπ Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ. 

 
Κoηvή ζθξαγίδα 

4.-(1) Η θoηvή ζθξαγίδα ηεο Αξρήο δπvαηφv απφ θαηξφ ζε θαηξφ vα ζξαχεηαη, αιιoηψvεηαη, 
κεηαβάιιεηαη θαη vα μαvαθαηαζθεπάδεηαη φπσο ε Αξρή ήζειε ζεσξήζεη oξζφ θαη κέρξηο φηoπ 
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εμαζθαιηζηεί ηέηoηα ζθξαγίδα, δχvαηαη vα ρξεζηκoπoηείηαη ραξηφζεκo πoπ θέξεη ηεv επηγξαθή "Αξρή 
Ηιεθηξηζκoχ Κχπξoπ" φπσο ε θoηvή ζθξαγίδα. 

(2) Όια ηα ζπκβφιαηα, έγγξαθα θαη άιιεο πξάμεηο πoπ απαηηoχv ηε ζθξαγίδα ηεο Αξρήο 
ζθξαγίδovηαη κε ηε ζθξαγίδα ηεο Αξρήο ζηεv παξoπζία ηoπ Πξoέδξoπ ή ηoπ Αvηηπξoέδξoπ ηεο 
Αξρήο, θαη ηoπ Γξακκαηέα ηεο Αξρήο ή θάπoηoπ άιιoπ πξoζψπoπ πoπ εμoπζηoδoηείηαη απφ ηεv Αξρή 
γηα vα εvεξγεί γηα ηo ζθoπφ απηφ, oη oπoίoη ζπγρξφvσο ππoγξάθoπv θάζε ηέηoηo ζπκβφιαηo, έγγξαθo 
ή άιιε πξάμε ζηεv oπoία ηoπoζεηείηαη ηέηoηα ζθξαγίδα, θαη ε ππoγξαθή απηή απoηειεί επαξθή 
καξηπξία φηη ε ζθξαγίδα απηή ηoπoζεηήζεθε δεφvησο θαη θαηαιιήισο θαη φηη απηή είvαη vφκηκε 
ζθξαγίδα ηεο Αξρήο. 

 
πγθξόηεζε ηεο Αξρήο 

5.-(1) Η Αξρή απoηειείηαη απφ φρη πεξηζζφηεξα απφ επηά κέιε πoπ δηoξίδovηαη απφ ηo Τπoπξγηθφ 
πκβoχιηo (ηα oπoία ζηo εμήο αvαθέξovηαη σο "ηα κέιε"), εθ ησv oπoίσv ηo έvα δηoξίδεηαη απφ ηo 
Τπoπξγηθφ πκβoχιηo σο Πξφεδξoο θαη ηo άιιo σο Αvηηπξφεδξoο: 

Νoείηαη φηη ηα κέιε δεv ρξεηάδεηαη vα είvαη πξφζσπα ησv oπoίσv oη ππεξεζίεο απαηηoχvηαη επί 
πιήξoπο βάζεσο. 

(2) Σα κέιε ππεξεηoχv γηα πεξίoδo ηoπιάρηζηov πέvηε εηψv ηεξoπκέvσv ηέηoησv πξoυπoζέζεσv 
φπσο ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo ήζειε oξίζεη: 

Νoείηαη φηη ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo δχvαηαη, oπoηεδήπoηε, vα απoκαθξχvεη oπoηoδήπoηε ηέηoηo 
κέιoο απφ ηε ζέζε ηoπ ρσξίο vα δψζεη oπoηoδήπoηε ιφγo γηα απηφ. 

(3) ε πεξίπησζε αvηθαvφηεηαο ιφγσ αζζέvεηαο ή oπoηoπδήπoηε άιιoπ πξoζσξηvoχ ιφγoπ ή 
πξoζσξηvήο απoπζίαο απφ ηε Γεκoθξαηία oπoηoπδήπoηε κέιoπο, ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo δχvαηαη 
vα δηoξίζεη θάπoηo άιιo πξφζσπo γηα vα εvεξγεί σο πξoζσξηvφ κέιoο, θαηά ηε δηάξθεηα ηέηoηαο 
αvηθαvφηεηαο ή απoπζίαο. 

(4) Η Αξρή δχvαηαη vα εvεξγεί αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε θεvή ζέζε ζηε ζχvζεζε ηεο. 

(5) Ο Πξφεδξoο ή o Αvηηπξφεδξoο δχvαηαη κε έγγξαθo, vα εμoπζηoδoηεί oπoηoδήπoηε πξφζσπo vα 
αζθεί oπoηαδήπoηε εμoπζία ή vα εθηειεί oπoηoδήπoηε θαζήθov, άιιo απφ ηα θαζήθovηα πoπ 
αvαθέξovηαη ζηo εδάθηo (2) ηoπ άξζξoπ 4, ηo oπoίo αvαηέζεθε ζηov Πξφεδξo ή Αvηηπξφεδξo  απφ ή 
βάζεη ηoπ Νφκoπ απηoχ. 

 
Ακoηβή θαη επηδόκαηα πoπ θαηαβάιιovηαη ζε κέιε ηεο Αξρήο 

6. Πξoο ηα κέιε ηεο Αξρήο θαηαβάιιεηαη απφ ηηο πξoζφδoπο ηεο Αξρήο ηέηoηα ακoηβή (είηε ππφ ηχπo 
κηζζoχ ή δηθαησκάησv) θαη ηέηoηα επηδφκαηα γηα δαπάvεο φπσο ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo δπvαηφ vα 
απoθαζίζεη. 
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Απoθιεηζκόο, δηάζεζε θαη απoθάιπςε ζπκθεξόvησv κειώv ηεο Αξρήο 

7.-(1) Απoθιείεηαη πξφζσπo vα δηoξηζηεί κέιoο ηεο Αξρήο  εvφζσ απηφ είvαη κέιoο ηoπ Δθηειεζηηθoχ 
πκβoπιίoπ. 

(2) Κάζε κέιoο oθείιεη φπσο, εvηφο ηξηψv κεvψv απφ ηo δηoξηζκφ ηoπ, πσιήζεη ή δηαζέζεη φιεο ηηο 
κεηoρέο ζε oπoηαδήπoηε επηρείξεζε ειεθηξηζκoχ ηηο oπoίεο απηφο θαηά ηo ρξφvo ηoπ δηoξηζκoχ ηoπ 
θαηέρεη ή ζηηο oπoίεο άκεζα ή έκκεζα έρεη δηθφ ηoπ φθειoο͘  δεv είvαη vφκηκo γηα oπoηoδήπoηε κέιoο 
ηεο Αξρήο εvψ απηφ θαηέρεη ηε ζέζε vα αγoξάζεη, ή vα εvδηαθεξζεί γηα δηθφ ηoπ φθειoο, ζε 
oπoηεζδήπoηε κεηoρέο ζε oπoηαδήπoηε επηρείξεζε ειεθηξηζκoχ, θαη αv oπoηoδήπoηε κέιoο ηεο βάζεη 
oπoηαζδήπoηε δηαζήθεο ή δηαδoρήο απoθηήζεη ηίηιo γηα δηθφ ηoπ φθειoο επί oπoησvδήπoηε κεηoρψv 
ζε oπoηαδήπoηε  επηρείξεζε ειεθηξηζκoχ oθείιεη vα πσιήζεη ή δηαζέζεη απηέο εvηφο ηξηψv κεvψv 
απφ ηεv απφθηεζε ηoπ ηίηιoπ απηoχ επί απηψv. 

(3) Μέιoο ηεο Αξρήο ηo oπoίo θξαηεί, αγoξάδεη, ιακβάvεη ή απoθηά ή δηαηεξεί δηθαίσκα ζε 
oπoηεζδήπoηε κεηoρέο ζε oπoηαδήπoηε επηρείξεζε ειεθηξηζκoχ θαηά παξάβαζε ησv δηαηάμεσv ηoπ 
άξζξoπ απηoχ απoθιείεηαη θαη ζεσξείηαη φηη εγθαηάιεηςε ηε ζέζε ηoπ σο ηέηoηo κέιoο. 

(4) Μέιoο ηεο Αξρήο, αv έρεη ζπκθέξov ζε oπoηαδήπoηε εηαηξεία ή επηρείξεζε, κε ηεv oπoία ε Αξρή 
έρεη ή πξoηίζεηαη vα ζπvάςεη oπoηαδήπoηε ζχκβαζε oθείιεη vα απoθαιχςεη ζηεv Αξρή ηo γεγovφο θαη 
ηε θχζε ηoπ ζπκθέξovηoο ηoπ θαη δεv ιακβάvεη κέξoο ζε oπoηαδήπoηε ζχζθεςε ή απφθαζε ηεο 
Αξρήο πoπ αθoξά ηε ζχκβαζε απηή θαη ε απoθάιπςε απηή ζα ζεκεηψvεηαη ακέζσο ζηα πξαθηηθά ηεο 
Αξρήο. 

(5) ηo άξζξo απηφ ε έθθξαζε "κεηoρέο ζε oπoηαδήπoηε επηρείξεζε ειεθηξηζκoχ" ζεκαίvεη 
oπoηoπζδήπoηε ηίηιoπο αμηψv, κεηoρέο, oκφιoγα, ρξεψγξαθα, oκoιoγίεο ή oπoηαδήπoηε άιια 
αμηφγξαθα oπoηαζδήπoηε εηαηξείαο πoπ αζρoιείηαη κε ηεv παξαγσγή, δηαvoκή ή πξoκήζεηα 
ειεθηξηζκoχ ή βηoκεραvία ή κε ηε ρovδξηθή ή ιηαvηθή εκπoξία ειεθηξηθψv ζπζθεπψv θαη 
πεξηιακβάvεη θάζε κεηoρή ή ζπκθέξov ζε oπoηαδήπoηε επηρείξεζε πoπ δεv είvαη voκηθφ πξφζσπo 
πoπ έρεη oκoίσο ηηο ίδηεο αζρoιίεο αιιά δεv πεξηιακβάvεη oπoηoπζδήπoηε ηίηιoπο αμηψv, κεηoρέο, 
oκφιoγα, ρξεψγξαθα, oκoιoγίεο ή άιια αμηφγξαθα oπoηαζδήπoηε εηαηξείαο ηεο oπoίαο ε εξγαζία σο 
παξαγσγoχ, πξoκεζεπηή ή δηαvoκέα ειεθηξηζκoχ ζπvίζηαηαη ζηεv παξαγσγή, πξoκήζεηα ή δηαvoκή 
ειεθηξηζκoχ πξoο θαηαvάισζε απoθιεηζηηθά απφ ηεv εηαηξεία απηή. 

 
πvεδξία ηεο Αξρήο 

8.-(1) Ο Πξφεδξoο ή, ζε πεξίπησζε απoπζίαο απηoχ, o Αvηηπξφεδξoο ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο Αξρήο ζε 
ζπvεδξία φηαv  απηφ είvαη αvαγθαίo( θαηφπη ππoβoιήο έγγξαθεο αίηεζεο πoπ ππoγξάθεηαη απφ ηξία 
ηoπιάρηζηo κέιε απηφο oθείιεη φπσο εvηφο ηξηψv εκεξψv απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο θαιέζεη ηα κέιε 
ηεο Αξρήο ζε ζπvεδξία πoπ ζα ζπγθιεζεί εvηφο δέθα εκεξψv απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο. 

(2) Αv o Πξφεδξoο ή, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε, o Αvηηπξφεδξoο δεv ζπγθαιέζεη ζπvεδξία 
ζχκθσvα κε ηo πξoεγoχκεvo εδάθηo, ηξία απφ ηα κέιε δχvαvηαη vα ζπγθαιέζoπv ηov Πξφεδξo, ηov 
Αvηηπξφεδξo θαη ηα κέιε ζε ζπvεδξία κε έγγξαθε εηδoπoίεζε πoπ ππoγξάθεηαη απφ απηoχο. 

(3) Σέζζεξα απφ ηα παξφvηα κέιε κάδη κε ηov πξoεδξεχovηα ηεο ζπvεδξίαο απoηειoχv απαξηία γηα 
ηε δηεμαγσγή oπoηαζδήπoηε εξγαζίαο. 
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(4) Ο Πξφεδξoο, ή, ζε πεξίπησζε απoπζίαο απηoχ, o Αvηηπξφεδξoο, πξoεδξεχεη ησv ζπvεδξηψv 
απηψv. ε πεξίπησζε απoπζίαο ηoπ Πξoέδξoπ θαη Αvηηπξoέδξoπ ηα παξφvηα κέιε δχvαvηαη vα 
εθιέμoπv απφ απηά ηov πξoεδξεχovηα ηεο ζπvεδξίαο. 

(5) Οη απoθάζεηο επί φισv ησv δεηεκάησv ή ζεκάησv πoπ πξoθχπηoπv ή αvαθχovηαη ζηηο ζπvεδξίεο 
ιακβάvovηαη κε πιεηoςεθία. ε πεξίπησζε ηζoςεθίαο o πξoεδξεχσv ηεο ζπvεδξίαο έρεη δεχηεξε ή 
vηθψζα ςήθo επηπξφζζεηα κε ηε δηθή ηoπ ςήθo. 

 
Μεηαβίβαζε εμoπζηώv ηεο Αξρήο 

8Α. Η Αξρή κπoξεί, ππφ ηoπο φξoπο θαη ηηο πξoυπoζέζεηο πoπ oξίδεη, vα κεηαβηβάδεη ηεv άζθεζε 
oπoησvδήπoηε απφ ηηο αξκoδηφηεηεο ή ηηο δηoηθεηηθέο εμoπζίεο ηεο δπvάκεη ηoπο παξφvηoο ή 
oπoηoπδήπoηε άιιoπ Νφκoπ ζε oπoηoδήπoηε απφ ηα κέιε ηεο ή ζηo Γεvηθφ Γηεπζπvηή ή ζηov 
Αvαπιεξσηή ηoπ ή ζε επηηξoπή απφ κέιoο ή κέιε ηεο θαη ηo Γεvηθφ Γηεπζπvηή  ή άιιoπο 
αμησκαηoχρoπο ή ππαιιήιoπο ηεο Αξρήο. 

(2) Γεv επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε κε βάζε ηo παξφv άξζξo ζηηο πεξηπηψζεηο πoπ ε άζθεζε ηεο 
αξκoδηφηεηαο ή εμoπζίαο εvδέρεηαη vα θέξεη ηo πξφζσπo ζηo oπoίo κεηαβηβάδεηαη ή oπoηoδήπoηε 
κέιoο επηηξoπήο ζηεv oπoία κεηαβηβάδεηαη, αvηηκέησπo κε oηθovoκηθά ή άιια ζπκθέξovηα ηoπ. 

 
Γηαδηθαζία ηεο Αξρήο 

9. Σεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ απηoχ, ε  Αξρή δχvαηαη vα εθδίδεη κφvηκεο δηαηαγέο πoπ 
ξπζκίδoπv ηε δηαδηθαζία απηήο γεvηθά, θαη, εηδηθφηεξα, πoπ αθoξoχv ηε ζχγθιεζε ζπvεδξηάζεσv, ηεv 
εηδoπoίεζε πoπ δίvεηαη γηα ηηο ζπvεδξηάζεηο απηέο, ηε δηαδηθαζία ζε απηέο, ηεv ηήξεζε πξαθηηθψv θαη 
ηo άvoηγκα, ηε θχιαμε, ηo θιείζηκo θαη ηov έιεγρo ιoγαξηαζκψv. 

 
ΔΞΟΤIΔ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

 
 

Δμoπζίεο Τπoπξγoύ αvαθoξηθά κε ηεv Αξρή 

9Α.-(1) Ο Τπoπξγφο δχvαηαη, θαηφπη ζπκβoπιεπηηθήο γvσκoδφηεζεο ηεο Αξρήο, vα εθδίδεη πξoο 
απηήv oδεγίεο γεvηθήο θχζεο σο πξoο ηεv άζθεζε ησv αξκoδηoηήησv απηήο αvαγθαίεο γηα ηo γεvηθφ 
ζπκθέξov ηεο Γεκoθξαηίαο, ε δε Αξρή oθείιεη vα εθαξκφδεη θάζε ηέηoηα oδεγία. 

(2) Η Αξρή oθείιεη vα παξέρεη ζηov Τπoπξγφ, θαη' απαίηεζε απηoχ, εθζέζεηο, ιoγαξηαζκoχο θαη 
άιιεο πιεξoθoξίεο πoπ ζρεηίδovηαη κε ηεv ηδηoθηεζία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο( ε Αξρή oθείιεη 
επίζεο vα παξέρεη ζηov Τπoπξγφ θάζε επθoιία πξoο έιεγρo ησv πιεξoθoξηψv απηψv, θαηά ηo ρξφvo 
θαη ηφπo πoπ απηφο ήζειε εχιoγα απαηηήζεη. 

 
Λεηηoπξγoί θαη ππάιιειoη ηεο Αξρήο 

10.-(1) Η Αξρή δηoξίδεη Γεληθφ Γηεπζπληή, Γξακκαηέα, θαη ηέηoηoπο άιιoπο ιεηηoπξγoχο, 
αvηηπξoζψπoπο θαη ππαιιήιoπο σο ε Αξρή ήζειε εθάζηoηε απoθαζίζεη θαη, εηδηθφηεξα, δχvαηαη vα 
δηoξίδεη θαη εξγoδoηεί ηέηoηoπο Ηιεθηξoιφγoπο Δπηζεσξεηέο φπσο δπvαηφ vα είvαη αvαγθαίo γηα ηo 
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ζθoπφ επηζεψξεζεο ειεθηξηθψv εγθαηαζηάζεσv, ζπζθεπψv θαη εξγαζηψv ηεο Αξρήο θαη εθηέιεζεο 
ηέηoησv άιισv θαζεθφvησv φπσο δπvαηφ απαηηεζεί απφ ηεv Αξρή, θαη δχvαηαη θαηά ηov ίδηo ηξφπo 
vα δηoξίδεη ιεηηoπξγφ σο Αξρηειεθηξoιφγo Δπηζεσξεηή γηα vα επηζεσξεί ηηο κεζφδoπο θαη 
ιεπηoκέξεηεο ηεο επηζεψξεζεο απηήο φπσο πξoαvαθέξζεθε θαη γηα vα εθηειεί ηέηoηα άιια θαζήθovηα 
φπσο δπvαηφ vα απαηηεζoχv απφ ηεv Αξρή. 

(2) Ο Γεvηθφο Γηεπζπvηήο είvαη ηo αvψηαηo εθηειεζηηθφ φξγαvo ηεο Αξρήο, δηαρεηξίδεηαη ηηο 
θαζεκεξηvέο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ζχκθσvα κε ηεv πoιηηηθή ηεο Αξρήο θαη κε ηηο εθάζηoηε oδεγίεο 
ηεο Αξρήο πoπ εθδίδovηαη πξoο απηφv. 

(3) Ο Αξρηεπηζεσξεηήο έρεη θαη δχvαηαη vα αζθεί φιεο ηηο εμoπζίεο πoπ ρoξεγoχvηαη απφ ηo Νφκo 
απηφ ζε Δπηζεσξεηή θαη, κε ηεv έγθξηζε ηoπ Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ δχvαηαη vα αζθεί φιεο ή 
oπoηεζδήπoηε απφ ηηο εμoπζίεο πoπ ρoξεγoχvηαη ζε Δπηζεσξεηή απφ ηov πεξί Ηιεθηξηζκoχ Νφκo θαη 
απφ oπoηoπζδήπoηε Καvovηζκoχο πoπ εθδφζεθαv βάζεη απηoχ. 

 
Μέιε, ιεηηoπξγoί θαη ππάιιειoη ηεο Αξρήο ζεσξoύvηαη δεκόζηoη ππάιιειoη 

11.-(1) Όια ηα κέιε, ιεηηoπξγoί θαη ππάιιειoη ηεο Αξρήο ζεσξoχvηαη σο εξγoδoηoχκεvoη ζηε 
Γεκφζηα Τπεξεζία εvηφο ηεο έvvoηαο ηoπ Πoηvηθoχ Κψδηθα. 

(2) Ο πεξί Πξoζηαζίαο ησv Γεκoζίσv Τπαιιήισv Νφκoο εθαξκφδεηαη ζε oπoηαδήπoηε αγσγή, δίσμε 
ή άιιε δηαδηθαζία εvαvηίov ηεο Αξρήο, ή  εvαvηίov  oπoηoπδήπoηε κέιoπο, ιεηηoπξγoχ ή ππαιιήιoπ 
απηήο ζε ζρέζε κε oπoηαδήπoηε πξάμε, ακέιεηα ή παξάιεηςε πoπ έγηvε ή δηαπξάρζεθε απφ απηφv κε 
ηεv ηδηφηεηα ηoπ απηή. 

 
Γεvηθέο Λεηηoπξγίεο ηεο Αξρήο 

Γεvηθέο Λεηηoπξγίεο 

12.-(1) Σεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ απηoχ θαη ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 
Νφκνπ ηνπ 2003 απoηειεί θαζήθov ηεο Αξρήο- 

(α) Να παξάγεη, κεηαθέξεη, δηαλέκεη θαη πξνκεζεχεη ειεθηξηζκφ· 

(β) λα ζπληεξεί θαη λα ιεηηνπξγεί νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε ηεο Αξρήο· 

(γ) vα δηεμάγεη oπoηαδήπoηε εξγαζία πoπ ζπvήζσο ζρεηίδεηαη κε επηρείξεζε ειεθηξηζκoχ· 

(δ) vα πξoάγεη θαη εvζαξξχvεη ηε ρξήζε ειεθηξηζκoχ θαη εηδηθα ηε ρξήζε απηoχ γηα γεσξγηθoχο, 
βηoκεραvηθoχο θαη θαηαζθεπαζηηθoχο ζθoπoχο· 

(ε) vα πξoάγεη θαη εvζαξξχvεη ηεv αvάπηπμε ησv θπζηθψv πφξσv ηεο Γεκoθξαηίαο ζε ζρέζε κε 
ηεv παξαγσγή ειεθηξηζκoχ· 

(ζη) vα εθδίδεη θαvovηζκoχο ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44· 

(δ) [Γηαγξάθεθε] 

(2) Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ εδαθίoπ (1), ε Αξρή δχvαηαη- 



8 
 

(α) [Γηαγξάθεθε] 

(β) vα αγoξάδεη ειεθηξηζκφ γηα oπoηoδήπoηε απφ ηoπο ζθoπoχο ηoπ εδαθίoπ (1) 

(γ) vα πξoβαίvεη ζε ηέηoηεο δξαζηεξηφηεηεο oη oπoίεο δπvαηφ vα θαvoχv ζε απηή σο αvαγθαίεο, 
επσθειείο ή πξφζθoξεο γηα ή ζε ζρέζε κε ηεv εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηεο βάζεη ηoπ εδαθίoπ 
(1). 

(3) Δθηφο απφ ηα θαζήθνληα ηεο Αξρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ε Αξρή δχλαηαη, κε ηελ 
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε 
θαη αλάπηπμε ησλ πεξηνπ ζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ησλ ηερληθψλ ηεο δπλαηνηήησλ, ησλ εγθαηαζηά ζεσλ, 
ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο. 

(4) Δθηφο αv πξovoείηαη δηαθoξεηηθά ζηo Νφκo απηφ, ε Αξρή, γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ εδαθίoπ (1), 
ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο ππoρξεψζεηο θαη εθηειεί ηα ίδηα θαζήθovηα ηα oπoία επηβάιιovηαη απφ ηov πεξί 
Ηιεθηξηζκoχ Νφκo θαη ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκν ηνπ 2003 θαη απoιακβάvεη 
φια ηα δηθαηψκαηα θαη αζθεί φιεο ηηο εμoπζίεο πoπ ρoξεγoχvηαη απφ απηφv ζε θάηνρν άδεηαο. 

 
ρέδηo ειεθηξoδόηεζεο γηα oιόθιεξε ηε Γεκoθξαηία 
 
13. [Γηαγξάθεθε] 
  
 
Μεηαβίβαζε πθηζηάκεvσv ζπκβoιαίσv θιπ. ηεο Κπβέξvεζεο ζηεv Αξρή 
 
14. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Καζήθov ηεο Αξρήο vα παξέρεη ειεθηξηζκό ζε πξόζσπα πoπ ρξεζηκoπoηoύv εvέξγεηα 
 
15. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Δμoπζία ζηεv Αξρή vα απαηηεί πιεξoθoξίεο 
 
16. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Δμoπζία ζηεv Αξρή vα πσιεί, θιπ., ειεθηξηθά εμαξηήκαηα 

17.-(1) Σεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ απηoχ, ε Αξρή δχvαηαη vα πξoκεζεχεη, πσιεί ή 
δηαζέηεη κε εvoίθηo, ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, ζπζθεπέο θαη φξγαvα γηα θσηηζκφ, ζέξκαvζε θαη θηvεηήξηα 
δχvακε, θαη γηα φιoπο ηoπο άιιoπο ζθoπoχο γηα ηoπο oπoίoπο o ειεθηξηζκφο κπoξεί ή δπvαηφ vα 
ρξεζηκoπoηεζεί (ζηo άξζξo απηφ αvαθεξφκεvα σο "ειεθηξηθά εμαξηήκαηα") θαη δχvαηαη vα εγθαζηζηά, 
ζπvδέεη, επηζθεπάδεη, ζπvηεξεί θαη απoκαθξχvεη απηά θαη ζε ζρέζε κε απηά δχvαηαη vα απαηηεί θαη 
ιακβάvεη ηέηoηα ακoηβή ή εvoίθηα θαη επηβαξχvζεηο θαη δχvαηαη vα επηβάιεη ηέηoηoπο φξoπο θαη 
πξoυπoζέζεηο φπσο δπvαηφ vα ζπκθσvεζεί. 

(2) Η Αξρή πξνζαξκφδεη ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ηηο ρξεψζεηο ηεο, ψζηε λα θαιχπηεη 
 νπνηαδήπνηε δαπάλε πνπ γίλεηαη απφ απηήλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, 
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πεξηιακβαλνκέλνπ ηφθνπ θαη επηβαξχλζεσλ ηνθνρξενιπζίνπ ζε ζρέζε κε ρξήκαηα πνπ δαλείζζεθε 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ελ ιφγσ εδαθίνπ. 

(3) Η Αξρή δχvαηαη vα δηαηεξεί θαηαζηήκαηα θαη αίζoπζεο έθζεζεο γηα ηεv επίδεημε, πψιεζε θαη 
εvoηθίαζε ειεθηξηθψv εμαξηεκάησv, θαη vα δηoξγαvψvεη επηδείμεηο, εθζέζεηο θαη παξoπζηάζεηο 
ειεθηξηθψv εμαξηεκάησv, θαη γεvηθά vα πξάηηεη φια ηα πξάγκαηα (πεξηιακβαvoκέvεο δηαθήκηζεο)  ηα 
oπoία είvαη ζπvαθή κε ηεv πξoκήζεηα, πψιεζε θαη εvoηθίαζε ειεθηξηθψv εμαξηεκάησv θαη ηεv 
πξoψζεζε θαη εvζάξξπvζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηζκoχ. 

 
 

ΤΜΒΑΔI, ΚΛΠ. 
Σύπoο ζπκβάζεσv 

17Α.-(1) Οη  ζπκβάζεηο πoπ ζπvάπηovηαη απφ ηεv Αξρή πεξηβάιιovηαη ηov αθφιoπζo ηχπo: 

(α) Όιεο oη ζπκβάζεηο πoπ ζπvάπηovηαη απφ ηεv Αξρή, εθηφο απφ ηo πιεξεμoχζηo έγγξαθo, γίvovηαη 
είηε γξαπηψο θαη θέξoπv ηεv θoηvή ζθξαγίδα ηεο Αξρήο, είηε γξαπηψο θαη ππoγξάθovηαη απφ 
πξφζσπo κε πιήξε δηθαηoπξαθηηθή ηθαvφηεηα ηo oπoίo είvαη θαηάιιεια εμoπζηoδoηεκέvo vα 
ππoγξάθεη εθ κέξoπο θαη γηα ιoγαξηαζκφ ηεο Αξρήο. 

(β) Πιεξεμoχζηα έγγξαθα πoπ εθδίδovηαη απφ ηεv Αξρή θέξoπv ηεv θoηvή ζθξαγίδα ηεο. 

(γ) Όιεο oη ζπκβάζεηοπoπ ζπvάπηovηαη απφ ηεv Αξρή oη oπoίεο αθoξoχv ηηο θαζεκεξηvέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αξρήο ή είvαη ζπvαθείο κε απηέο, γίvovηαη γξαπηψο ή πξoθoξηθψο απφ ηo Γεvηθφ 
Γηεπζπvηή ή απφ πξφζσπo πoπ εμoπζηoδoηήζεθε γηα ηo ζθoπφ απηφ απφ ηεv Αξρή. 

(2) Όιεο oη ζπκβάζεηο πoπ ζπvάπηovηαη απφ ηεv Αξρή ζχκθσvα κε ηo άξζξo απηφ, είηε απηέο 
ζπvάθζεθαv πξηv απφ ηεv έvαξμε ηεο ηζρχoο ηoπ Νφκoπ απηoχ, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο είηε κεηά 
απφ απηή, είvαη voκηθά έγθπξεο θαη δεζκεχoπv ηεv Αξρή θαη ηoπο δηαδφρoπο απηήο φπσο θαη θάζε 
άιιo ζπκβαιιφκεvo κέξoο. 

(3) χκβαζε πoπ ζπvάθζεθε ζχκθσvα κε ηo άξζξo απηφ ηξoπoπoηείηαη ή ιχεηαη κε ηέηoηo ηξφπo θαη 
ζπvάπηεηαη δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ. 

(4) ηo άξζξo απηφ o φξoο "ζπκβάζεηο" πεξηιακβάvεη ζπκθσvίεο, γξακκάηηα (bonds), γξακκάηηα ζε 
δηαηαγή, oκoιoγίεο (debentures), ηίηιoπο (stock), ηίηιoπο oκoιoγηψv (debenture stock) θαη θάζε είδoπο 
άιια έγγξαθα ή ρξεψγξαθα. 

 

ΜΔΡΟ III ΓΔΝIΚΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΓIΑΣΑΞΔI 
 

Δμoπζία ζηεv Αξρή vα δαvείδεηαη 

18. Με ζθoπφ vα βoεζεζεί ε Αξρή vα δηεμάγεη ηηο ιεηηoπξγίεο ηεο βάζεη ηoπ Νφκoπ απηoχ, ε Αξρή 
δχvαηαη, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηoπ Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ, vα δαvείδεηαη ρξήκαηα κε ηέηoηo ηξφπo θαη 
κε ηέηoηoπο φξoπο φπσο ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo ήζειε ζεσξήζεη αvαγθαίo vα επηβάιεη. 
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Δμoπζία ζηεv Αξρή vα εθδίδεη ρξεώγξαθα 

19.-(1) Η Αξρή δχvαηαη, κε ζθoπφ vα εμεχξεη ρξήκαηα ηα oπoία εμoπζηoδoηείηαη vα δαvείδεηαη βάζεη 
ηoπ Νφκoπ απηoχ θαη, ηεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ 39, γηα ηεv θαηαβoιή oπoηαζδήπoηε 
απoδεκίσζεο πιεξσηέαο βάζεη ηoπ Νφκoπ απηoχ, vα εθδίδεη ηίηιoπο oκoιoγηψv ή άιια ρξεψγξαθα 
(ηα oπoία ζηo εμήο ζηo Νφκo απηφ αvαθέξovηαη σο "ρξεψγξαθα"). 

(2) Όια ηα ρξεψγξαθα απηά θαη o ηφθoο επί απηψv βαξχvoπv ηεv επηρείξεζε  θαη φιεο ηηο πξoζφδoπο 
ηεο Αξρήο. 

(3) Σεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ απηoχ, oπoηαδήπoηε ρξεψγξαθα πoπ εθδφζεθαv απφ ηεv 
Αξρή βάζεη ησv εμoπζηψv ηoπ Νφκoπ απηoχ ζα εθδίδovηαη, κεηαβηβάδovηαη, ρξεζηκoπoηoχvηαη θαη 
απoπιεξψvovηαη ζχκθσvα κε ηoπο Καvovηζκoχο πoπ εθδίδovηαη απφ ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo: 

Νoείηαη φηη oη δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ απηoχ δεv εθαξκφδovηαη ζε ρξεψγξαθα πoπ εθδίδovηαη απφ ηεv 
Αξρή δπvάκεη ησv φξσv, θαη ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο, oπoηαζδήπoηε ζχκβαζεο δαvείoπ πoπ 
ζπvάθζεθε ππφ ηεv εγγχεζε ηεο Γεκoθξαηίαο, ή γηα ηεv oπoία παξίζηαηαη σο εγγπεηήο ε 
Γεκoθξαηία. 

 
Γάvεηα πoπ ρoξεγoύvηαη ζηεv Αξρή από ηε Γηεζvή Σξάπεδα Αvαζπγθξόηεζεο θαη Αvάπηπμεο 
θαη εμoπζία ηεο Αξρήο γηα έθδoζε θαη παξάδoζε γξακκαηίσv θαη γξακκαηίσv ζε δηαηαγή 
πξoο ηεv Σξάπεδα, θιπ. 

19Α.-(1) Σo θεθάιαηo, θαζψο θαη oη ηφθoη θαη oη ππφιoηπεο επηβαξχvζεηο ζε δάvεηα πoπ ρoξεγoχvηαη 
ζηεv Αξρή απφ ηε Γηεζvή Σξάπεδα Αvαζπγθξφηεζεο θαη Αvάπηπμεο (ε oπoία ζηo εμήο ζηo άξζξo 
απηφ θαιείηαη "ε Σξάπεδα") δπvάκεη oπoηαζδήπoηε ζχκβαζεο δαvείoπ πoπ ζπvάθζεθε κεηαμχ ηεο 
Αξρήο θαη ηεο Σξάπεδαο (ε oπoία ζηo εμήο ζηo άξζξo απηφ θαιείηαη "ζχκβαζε δαvείoπ") βαξχvoπv 
ηεv επηρείξεζε θαζψο θαη φιεο ηηο πξoζφδoπο ηεο Αξρήο. 

(2) Η Αξρή oθείιεη φπσο, γηα ηoπο ζθoπoχο θάζε ηέηoηoπ δαvείoπ (ηo oπoίo ζηo εμήο ζηo άξζξo απηφ 
θαιείηαη "ηo δάvεηo") θαη ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο oπoηαζδήπoηε ζχκβαζεο δαvείoπ πoπ ζπvάθζεθε 
κε ηεv Σξάπεδα, εθάζηoηε εθδίδεη θαη παξαδίδεη ζηεv Σξάπεδα ή ζχκθσvα κε δηαηαγή απηήο 
γξακκάηηα (bonds), κε ή ρσξίο ηoθoκεξίδηα ή γξακκάηηα ζε δηαηαγή αvηί γξακκαηίσv (bonds), επί ησv 
oπoίσv παξίζηαηαη σο εγγπεηήο ε Γεκoθξαηία, κε ηέηoηo ηξφπo θαη φηαv ήζειε απαηηήζεη ε Σξάπεδα( 
θαη ηo ηαρχηεξo δπvαηφ κφιηο ήζειε πξoβιεζεί απφ ηεv Σξάπεδα ε ζρεηηθή απαίηεζε ε Αξρή oθείιεη 
vα εθδίδεη θαη παξαδίδεη ζηεv Σξάπεδα ή ζχκθσvα κε δηαηαγή απηήο vέα γξακκάηηα (bonds), 
ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο ηεο ζχκβαζεο δαvείoπ ή ηoπ δαvείoπ, ζε αvηαιιαγή ησv γξακκαηίσv 
(bonds) πoπ εθδφζεθαv θαη παξαδφζεθαv ζε απηή κέρξη ζήκεξα. 

(3) Σo θεθάιαηo ησv γξακκαηίσv (bonds) απηψv θαη γξακκαηίσv ζε δηαηαγή, θαζψο θαη oη ηφθoη θαη oη 
ππφιoηπεο επηβαξχvζεηο ζε απηά βαξχvoπv ηεv επηρείξεζε θαζψο θαη φιεο ηηο πξoζφδoπο ηεο Αξρήο. 

(4) Οη επηβαξχvζεηο πoπ ζπvίζηαvηαη δπvάκεη ηoπ άξζξoπ  απηoχ ηθαvoπoηoχvηαη ζπκκεηξηθά κε θάζε 
άιιε επηβάξπvζε πoπ ζπζηάζεθε ή πoπ ζα ζπζηαζεί απφ ηεv Αξρή επί ηεο επηρείξεζεο θαη ησv 
πξoζφδσv απηήο. 
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Δμoπζία Γεκoθξαηίαο όπσο εγγπάηαη δάvεηα ηεο Αξρήο 

20. Η Γεκoθξαηία δχvαηαη vα εγγπεζεί, θαηά ηξφπov θαη ππφ φξoπο πoπ θαζoξίδovηαη απφ απηήv 
θαηά ηεv θξίζε ηεο, ηεv πξoζήθoπζα θαη αθξηβή απφ ηεv Αξρή πιεξσκή ηoπ θεθαιαίoπ, ησv ηφθσv 
θαη ησv ππφιoηπσv επηβαξχvζεσv oπoηoπδήπoηε δαvείoπ πoπ ζπvάθζεθε ή ζα ζπvαθζεί απφ ηεv 
Αξρή, ηoπ θεθαιαίoπ θαη ησv ηφθσv επί γξακκαηίσv (bonds), γξακκαηίσv ζε δηαηαγή θαη άιισv 
ρξεσγξάθσv (securities), ηα oπoία εθδφζεθαv ή παξαδφζεθαv απφ ηεv Αξρή δπvάκεη ησv φξσv 
oπoηoπδήπoηε δαvείoπ ή ζχκβαζεο δαvείoπ, θαη ηoπ πoζoχ ππέξ ηo άξηηo (premium) πoπ ηπρφv 
ππάξρεη ηo oπoίo πξέπεη vα πιεξσζεί κε ηεv απoπιεξσκή πξηv απφ ηε ιήμε oπoηoπδήπoηε κέξoπο 
ηoπ θεθαιαίoπ θάπoηoπ δαvείoπ, ή κε ηεv εμφθιεζε ηέηoησv γξακκαηίσv (bonds), γξακκαηίσv ζε 
δηαηαγή θαη άιισv ρξεσγξάθσv πξίv απφ ηεv ιήμε ηoπο. 

 
Γαπάvεο ηεο Αξρήο 

21. Όια ηα πoζά πoπ εηζπξάηηovηαη απφ ηεv Αξρή θαηαβάιιovηαη ζε ρσξηζηφ ηακείo, θαη απφ απηφ 
πιεξψvovηαη ε ακoηβή (είηε σο κηζζoί είηε σο δηθαηψκαηα) θαη επηδφκαηα ησv κειψv ηεο Αξρήο 
(πεξηιακβαvoκέvσv ρoξεγεκάησv ζχvηαμεο ή αθππεξέηεζεο θαη επηδoκάησv, αv ππάξρoπv, ζηεv 
πεξίπησζε ησv πιήξσο απαζρoιoπκέvσv κειψv) θαη oη κηζζoί, ακoηβή, ρoξεγήκαηα θαη επηδφκαηα 
ησv ιεηηoπξγψv θαη ππαιιήισv ηεο Αξρήο, θαη φιεο oη δαπάvεο ηεο Αξρήο πεξηιακβαvoκέvεο ηεο 
απoπιεξσκήο απφ ηεv Αξρή ηoπ θεθαιαίoπ, ησv ηφθσv, ηoπ ππέξ ηo άξηηo πoζoχ (premium) θαη ησv 
επηβαξχvζεσv πoπ πξέπεη vα πιεξσζoχv απφ ηεv Αξρή αvαθoξηθά κε oπoηoδήπoηε δάvεηo, 
γξακκάηηα (bonds), γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ηίηιoπο, oκoιoγίεο (debentures), ηηηιoχο oκoιoγηψv 
(debenture stock) ή άιια ρξεψγξαθα πoπ εθδφζεθαv ή παξαδφζεθαv απφ ηεv Αξρή. 

 
Δπέvδπζε ρξεκάησv 

22. Όια ηα ρξήκαηα ηεο Αξρήο πoπ δεv απαηηoχvηαη ακέζσο γηα θάιπςε oπoησvδήπoηε 
ππoρξεψζεσv ή ηεv εθηέιεζε ησv εξγαζηψv ηεο Αξρήο δχvαvηαη vα επεvδπζoχv ζε ηέηoηα 
ρξεψγξαθα ηα oπoία δπvαηφ vα εγθξηζoχv απφ ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo. 

 
πvηειεζηέο θαη θιίκαθεο ρξεώζεσv γηα ειεθηξηζκό 
 
23. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Δηζθνξά ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο 
 
23. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Λoγαξηαζκoί θαη έιεγρoο 

24.-(1)Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο ηνπ Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003, 
ε Αξρή κεξηκvά ψζηε vα ηεξoχvηαη θαvovηθoί  ιoγαξηαζκoί θαη βηβιία ζε ζρέζε κε απηoχο θαη 
εηoηκάδεη εηήζηα έθζεζε ιoγαξηαζκψv. 
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(2) Πξέπεη vα ηεξoχvηαη ρσξηζηoί ιoγαξηαζκoί ζε ζρέζε κε ρξήκαηα πoπ εηζπξάηηovηαη θαη 
δαπαvoχvηαη απφ ηεv Αξρή ζε ζρέζε κε ηε βηoκεραvoπoίεζε, παξαγσγή, πψιεζε θαη εvoηθίαζε 
ειεθηξηθoχ εμoπιηζκoχ. 

(3) Οη ιoγαξηαζκoί ηεο Αξρήο θαη ησv ιεηηoπξγψv ηεο ειέγρovηαη απφ ειεγθηή ή ειεγθηέο πoπ 
δηoξίδovηαη εηήζηα απφ ηεv Αξρή. 

Μφιηο ειεγρζoχv oη ιoγαξηαζκoί ηεο Αξρήο, ε Αξρή απoζηέιιεη αvηίγξαθo απηψv ζηov Τπoπξγφ καδί 
κε αvηίγξαθo ηεο έθζεζεο ηoπ ειεγθηή. 

(4) Σα δηθαηψκαηα ηoπ ειεγθηή θαη oπoηαδήπoηε έμoδα ηoπ ειεγθηή πιεξψvovηαη απφ ηεv Αξρή. 

 
Δμαίξεζε από θoξoιoγία θαη ηέιε ραξηoζήκoπ 
 
25. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Δηήζηα έθζεζε 

26.Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο ηνπ Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003, ε 
Αξρή κεξηκvά ψζηε, ηo ηαρχηεξo δπvαηφ κεηά ηo ηέιoο θάζε oηθovoκηθoχ έηoπο, vα θαηαξηίδεηαη θαη 
απoζηέιιεηαη ζηov Τπoπξγφ έθζεζε πoπ vα θαιχπηεη γεvηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αξρήο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηoπ πξoεγoχκεvoπ oηθovoκηθoχ έηoπο, θαη ε oπoία πεξηιακβάvεη ηέηoηεο πιεξoθoξίεο πoπ 
αθoξoχv ηε δηαδηθαζία θαη ηεv πoιηηηθή ηεο Αξρήο oη oπoίεο είvαη δπvαηφ vα γίvovηαη δεκφζηα 
γvσζηέο ρσξίο vα επεξεάδovηαη δπζκεvψο ηα ζπκθέξovηα ηεο Αξρήο. 

Σo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo κεξηκvά ψζηε αvηίγξαθo ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο Αξρήο vα θαηαηίζεηαη ηo 
ζπvηoκφηεξo ζηε Βoπιή ησv Αvηηπξoζψπσv γηα εvεκέξσζε ηεο. 

 
 

ΜΔΡΟ IV ΑΠΟΚΣΗΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΚΑI ΔΠIΥΔIΡΗΔΩΝ ΚΑI ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ 
 

Απόθηεζε Αθίvεηεο Iδηoθηεζίαο 
Δμoπζία απόθηεζεο αθίvεηεο ηδηoθηεζίαο 

27.-(1) Η Αξρή δχvαηαη vα απoθηήζεη αθίvεηε ηδηoθηεζία γηα εθπιήξσζε oπoησvδήπoηε απφ ηηο 
ιεηηoπξγίεο απηήο βάζεη ηoπ Νφκoπ απηoχ σο Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη Ιδηνθηήηεο 
πζηήκαηνο Γηαλνκήο θαη, αv oπoηαδήπoηε ηέηoηα αθίvεηε ηδηoθηεζία δεv δχvαηαη vα απoθηεζεί κε 
ζπκθσvία, ε Αξρή κεξηκvά ψζηε vα δεκoζηεπηεί ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο θαη vα 
αvαξηεζεί ζε πεξίoπηo κέξoο ζηεv πφιε ή ρσξηφ ζηo oπoίo βξίζθεηαη ε ηδηoθηεζία απηή εηδoπoίεζε 
θαηά ηov ηχπo πoπ εθηίζεηαη ζηo Γεχηεξo Πίvαθα. 

(2) Καηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδoπ πoπ εθηίζεηαη ζηεv εηδoπoίεζε, ε Αξρή απoζηέιιεη ζηo Τπoπξγηθφ 
πκβoχιηo ζρέδηo ηεο αθίvεηεο ηδηoθηεζίαο πoπ ζα απoθηεζεί καδί κε ιεπηoκέξεηεο φζov αθoξά ηoπο 
ηδηoθηήηεο απηήο, ηεv εθηηκεκέvε αμία, πεξηγξαθή θαη oπoηoδήπoηε άιιo δήηεκα πoπ δπvαηφ vα είvαη 
αvαγθαίo γηα ηo ζθoπφ, καδί κε oπoηαδήπoηε έvζηαζε ή δήισζε πoπ γίvεηαη εvαvηίov ηεο 
πξoηεηvφκεvεο απφθηεζεο. 
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(3) Άv ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo εγθξίvεη ηo ζρέδηo πoπ ππoβιήζεθε θαη ζεσξήζεη απηφ ζθφπηκo, 
αθoχ ιάβεη ππφςε ηoπ φια ηα πεξηζηαηηθά φηη πξέπεη vα επηηξαπεί ζηεv Αξρή vα απoθηήζεη ηεv εv 
ιφγσ αθίvεηε ηδηoθηεζία δχvαηαη κε γvσζηoπoίεζε πoπ δεκoζηεχεηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκoθξαηίαο vα εγθξίvεη ηεv απφθηεζε ηεο αθίvεηεο απηήο ηδηoθηεζίαο͘ θαη, κεηά απφ απηφ, ε αθίvεηε 
ηδηoθηεζία πεξηέξρεηαη απφιπηα ζηεv Αξρή ειεχζεξε απφ θάζε επηβάξπvζε θαη o Γηεπζπvηήο ηoπ 
Κηεκαηoιoγηθoχ θαη Υσξoκεηξηθoχ Σκήκαηoο κεξηκvά ψζηε vα γίvoπv oη ηξoπoπoηήζεηο ηεο εγγξαθήο 
ζχκθσvα κε ηo ζρέδηo θαη ηηο ιεπηoκέξεηεο πoπ εγθξίζεθε κε ηov ηξφπo απηφ απφ ηo Τπoπξγηθφ 
πκβoχιηo( θαη αv o ηδηoθηήηεο ηεο αθίvεηεο ηδηoθηεζίαο δεv ζπκθσvήζεη κε ηεv Αξρή αvαθoξηθά κε 
ηo πoζφ, ηo oπoίo ππφ ηεv αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηoπ Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ, πξέπεη vα θαηαβιεζεί 
σο απoδεκίσζε, ηo πoζφ απoθαζίδεηαη ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο oπoηoπδήπoηε εθάζηoηε ζε ηζρχ 
Νφκoπ πoπ πξovoεί γηα ηεv απφθηεζε γεο γηα δεκφζηoπο ζθoπoχο. 

 
Απόθηεζε Δπηρεηξήζεσv 
Δμoπζία απόθηεζεο επηρεηξήζεσv 
 
28. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Απoδεκίσζε ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πoπ απoθηήζεθαv από ηoπηθή αξρή 
 
29. [Γηαγξάθεθε] 
  
 
Απoδεκίσζε ζε ζρέζε κε επηρείξεζε πoπ απoθηήζεθε από oπoηoδήπoηε πξόζσπo άιιo 
από ηoπηθή αξρή 
 
30. [Γηαγξάθεθε] 

  

Γεvηθά 
 

Μεηαβίβαζε ζηεv Αξρή δηθαησκάησv ηoπηθώv αξρώv πξoο απόθηεζε ή αγoξά επηρεηξήζεσv 
 
31. [Γηαγξάθεθε] 
  
 
Γηαηάμεηο γηα κεηάζεζε ιεηηoπξγώv θαη ππαιιήισv ζηεv Αξρή 
 
32. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Απoδεκίσζε γηα ηεv αιιαγή όξσv εξγαζίαο 
 
33. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Δμoπζία θαζoξηζκoύ πεγώv ύδαηoο 
 
34. [Γηαγξάθεθε] 
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Δίζνδνο ζε γε θαη ππνζηαηηθά γηα ρσξνκεηξήζεηο θαη άιινπο ζθνπνύο 

35.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Αξρή δχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε εχινγν 
ρξφλν, λα εηζέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε γε θαη,  ηεξνχκελεο εηθνζηηεηξάσξεο γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο 
πνπ επηδίδεηαη ζε θάηνρν ππνζηαηηθνχ, λα εηζέξρεηαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ θαη λα πξνβαίλεη 
εθεί ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο πνπ δπλαηφ λα είλαη εχινγα αλαγθαίεο γηα  ζθνπφ ρσξνκέηξεζεο, εμέηαζεο ή 
έξεπλαο, πξνθαηαξθηηθήο  ή ζπλαθνχο πξνο ηελ άζθεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο  ιεηηνπξγίεο ηεο 
 Αξρήο,  σο Ιδηνθηήηεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο ή σο Ιδηνθηήηεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο ηνπ Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003. 

(2) Η Αξρή θαηαβάιιεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ 
πξνμελείηαη ιφγσ ηεο εηζφδνπ ή ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1). 

 
Δμoπζία εηζόδoπ ζε γε  

36. Γηα ηo ζθoπφ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο ή δηαλνκήο, ή ζπvηήξεζεο ή 
επηδηφξζσζεο νπνησλδήπνηε ηέηνησλ γξακκψλ, oπoηoδήπoηε πξφζσπo εμoπζηoδoηεκέvo απφ ηελ 
Αξρή γηα ηo ζθoπφ απηφ δχvαηαη, ζε oπoηoδήπoηε εχιoγo ρξφvo, vα εηζέξρεηαη ζε oπoηαδήπoηε γε 
θαη δχvαηαη vα εθηειεί φια ηα αvαγθαία έξγα θαη επηδηoξζψζεηο θαη δχvαηαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψv vα 
απoθφπηεη ή θιαδεχεη δέvδξα, vα απoκαθξχvεη βιάζηεζε θαη vα πξάηηεη oηηδήπoηε άιιo πξάγκα είvαη 
αvαγθαίo γηα ηo ζθoπφ απηφ: 

Νoείηαη φηη ε Αξρή θαηαβάιιεη απoδεκίσζε γηα oπoηαδήπoηε δεκηά πoπ πξoμεvείηαη δηά ηεο εηζφδoπ 
απηήο ή δηά ηεο δηάπξαμεο ησv πξάμεσv ή πξαγκάησv πoπ πξoαvαθέξζεθαv ζχκθσvα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηoπ άξζξoπ 37. 

 
Απoδεκίσζε πιεξσηέα βάζεη ησv άξζξσv 35 θαη 36 

37. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αξρήο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ησλ 
ππνζηαηηθψλ, ην πoζφ ηεο απoδεκίσζεο, αv ππάξρεη, ηo oπoίo πξέπεη vα πιεξσζεί βάζεη ησv 
δηαηάμεσv ησv άξζξσv 35 θαη 36 ππoιoγίδεηαη απφ πξφζσπo πoπ δηoξίδεηαη απφ ηo Τπoπξγηθφ 
πκβoχιηo: 

Noείηαη φηη θακηά πεξαηηέξσ απoδεκίσζε δεv επηηξέπεηαη γηα ηεv εθθoπή ή θιάδεπκα δέvδξσv ή 
απoκάθξπvζε βιάζηεζεο φηαv ε εvέξγεηα απηή είvαη αvαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ειεθηξηθήο 
γξακκήο κεηαθνξάο ή δηαλνκήο θαη ηα δέvδξα απηά ή ε βιάζηεζε αvαπηχρζεθαv ή επηηξάπεθε ε 
αvάπηπμε ηoπο απφ ηεv πιεξσκή ηεο απoδεκίσζεο βάζεη ηoπ άξζξoπ 38 θαηά ηέηoηo ηξφπo ψζηε vα 
εκπoδίδoπv ή επεκβαίvoπv ζηηο ελ ιφγσ γξακκέο ή ηoπο παζζάιoπο ή ηηο ζπζθεπέο: 

Νoείηαη πεξαηηέξσ φηη δεv θαηαβάιιεηαη θακηά απoδεκίσζε απφ ηεv Αξρή ζε ζρέζε κε oπoηαδήπoηε 
δέvδξα εvηφο δέθα πoδψv απφ ηεv θεvηξηθή γξακκή oπoηαζδήπoηε oδoχ πoπ θαηαζθεπάδεηαη ή 
ζπvηεξείηαη απφ ηo Σκήκα Γεκoζίσv Έξγσv ή απφ oπoηαδήπoηε ηoπηθή αξρή, εθηφο αv απoδεηρζεί 
φηη ηo δέvδξo απηφ ππήξρε πξηv απφ ηεv θαηαζθεπή ηεο oδoχ. 
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Πιεξσκή απoδεκίσζεο, θιπ., από ηεv Αξρή 

38.-(1) Απoδεκίσζε ή άιια ρξήκαηα πιεξσηέα βάζεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Μέξoπο απηoχ ζε ζρέζε κε 
oπoηαδήπoηε ηδηoθηεζία ή επηρείξεζε πoπ απoθηήζεθε απφ ηεv Αξρή βάζεη ησv δηαηάμεσv ηoπ 
Μέξoπο απηoχ πιεξψvεηαη επζχο σο ηo πoζφ έρεη ζπκθσvεζεί ή άιισο πσο ηειηθά απoθαζηζηεί 
βάζεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ απηoχ καδί κε ηφθo επί απηoχ κε επηηφθηo ηέζζεξα επί ηoηο εθαηφ 
θάζε έηoο απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο απφθηεζεο κέρξη ηεv εκεξoκεvία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο: 

Νoείηαη φηη φηαv oπoηoδήπoηε πoζφ πιεξψvεηαη ή πξoζθέξεηαη πξoο πιεξσκή απφ ηεv Αξρή ιφγσ 
ηεο ηέηoηαο απoδεκίσζεο ή άιισv ρξεκάησv, o ηφθoο απηφο πιεξψvεηαη επί ηoπ πoζoχ ηεο 
απoδεκίσζεο απηήο ή άιισv ρξεκάησv απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο απφθηεζεο κέρξη ηεv εκεξoκεvία 
ηεο πιεξσκήο απηήο ή πξoζθoξάο θαη αθoιoχζσο επί oπoηoπδήπoηε ππφιoηπoπ κέρξη ηεv 
εκεξoκεvία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο: 

Νoείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηεv oπoία oπoηαδήπoηε ηδηoθηεζία ή επηρείξεζε 
απoθηήζεθε απφ ηεv Αξρή βάζεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Μέξoπο απηoχ ηεv πξψηε εκέξα Iαvoπαξίoπ 
1954 ή πξηv απφ ηεv εκεξoκεvία απηή, θαvέvαο ηέηoηoο ηφθoο δεv πιεξψvεηαη ζε ζρέζε κε 
oπoηαδήπoηε απoδεκίσζε ή άιια ρξήκαηα πoπ ζπκθσvήζεθαv θαη πιεξψζεθαv πξφο πιήξε 
εμφθιεζε. 

(2) Όηαv oπoηαδήπoηε ηδηoθηεζία ή επηρείξεζε πoπ απoθηήζεθε φπσο πξoαvαθέξζεθε ππφθεηηαη ζε 
oπoηαδήπoηε ππoζήθε ή oπoηαδήπoηε άιιε voκηθή επηβάξπvζε, ε απoδεκίσζε ή ηέηoηo κέξoο απηήο 
πoπ δπvαηφ vα είvαη αξθεηφ πξoο εμφθιεζε ηεο ππoζήθεο ή άιιεο επηβάξπvζεο, θαηαβάιιεηαη ζηov 
εvππφζεθo δαvεηζηή ή ηo πξφζσπo ππέξ ηoπ oπoίoπ πθίζηαηαη ε επηβάξπvζε πξoο πιήξε ή κεξηθή 
ηθαvoπoίεζε ηoπ πoζoχ ηo oπoίo εμαζθαιίδεηαη κε ππoζήθε ή ηo oπoίo ππφθεηηαη ζηεv επηβάξπvζε. 

 
Δμόθιεζε απoδεκίσζεο, θιπ., δηά ηεο έθδoζεο αμηoγξάθσv 

39. Η Αξρή δχvαηαη, κε ηε ζπγθαηάζεζε ησv πξoζψπσv πoπ δηθαηoχvηαη ζε απηφ vα εμoθιήζεη 
oιφθιεξo ή oπoηoδήπoηε κέξoο oπoηαζδήπoηε απoδεκίσζεο ή άιισv ρξεκάησv πιεξσηέσv βάζεη 
ηoπ Μέξoπο απηoχ ζε ζρέζε κε oπoηαδήπoηε επηρείξεζε, ζηαζκφ παξαγσγήο ή γξακκή κεηαβίβαζεο 
ή oπoηαδήπoηε άιιε ηδηoθηεζία, πoπ απoθηήζεθε απφ ηεv Αξρή βάζεη ηoπ Μέξoπο απηoχ, δηά ηεο 
έθδoζεο ή δεκηoπξγίαο ππέξ ησv πξoζψπσv πoπ δηθαηoχvηαη ζε απηά ηέηoηoπ πoζoχ ρξεσγξάθσv 
πoπ είvαη ηζάμηα oιηθψο ή κεξηθψο, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε κε ηεv απoδεκίσζε ή άιια ρξήκαηα 
ζε ζρέζε κε ηα oπoία ηα ρξεψγξαθα εθδίδovηαη ή δεκηoπξγoχvηαη. 

 
Καζoξηζκόο απoδεκίσζεο κε δηαηηεζία 

40. Δθηφο φπσο πξovoείηαη δηαθoξεηηθά ζηo Νφκo απηφ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπoπ απoδεκίσζε 
είvαη πιεξσηέα βάζεη ηoπ Νφκoπ απηoχ, ηo πoζφ ηεο απoδεκίσζεο απηήο απoθαζίδεηαη, ζε 
πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσvίαο, κε δηαηηεζία βάζεη ησv δηαηάμεσv ηoπ πεξί Γηαηηεζίαο Νφκoπ ή 
oπoηoπδήπoηε Νφκoπ πoπ ηξoπoπoηεί ή αvηηθαζηζηά απηφv, φπσο πξoζδηoξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηoπ Σξίηoπ Πίvαθα. 
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ΜΔΡΟ V ΠΟIΚIΛΔ ΓIΑΣΑΞΔI 
Δθεδξηθέο παξoρέο 
 
41. [Γηαγξάθεθε] 
 
  
Διάηησζε ή δηαθoπή παξoρήο. επζύvε 
 
42. [Γηαγξάθεθε] 
 
  
Δπίδoζε εηδoπoηήζεσv θιπ. 

42Α.-(1) Κάζε εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε ε oπoία απαηηείηαη ή γηα ηεv oπoία ππάξρεη εμoπζηoδφηεζε 
φπσο δoζεί, παξαδoζεί ή επηδoζεί απφ ηεv Αξρή δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ απηoχ ή δπvάκεη 
oπoησvδήπoηε θαvovηζκψv ή δηαηαγκάησv πoπ εθδφζεθαv δπvάκεη απηoχ, δχvαηαη vα δoζεί, 
παξαδoζεί ή επηδoζεί ηαρπδξoκηθψο κε επηζηoιή πoπ απεπζχvεηαη ζηov ηειεπηαίo γvσζηφ ηφπo 
δηακovήο ηoπ πξoζψπoπ γηα ηo oπoίo πξooξίδεηαη ε εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε: 

Noείηαη φηη, φηαv απηφ είvαη πξαθηηθά δπvαηφ, ε εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε δίvεηαη ή γίvεηαη κε 
ζπζηεκέvε επηζηoιή: 

Νoείηαη πεξαηηέξσ φηη φηαv ηo πξφζσπo ζηo oπoίo απαηηείηαη vα δoζεί, παξαδoζεί ή επηδoζεί ε 
εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε- 

(α) είvαη αvήιηθoο, δηαvoεηηθά αζζεvήο ή απαγoξεχηεθε ζε απηφ απφ αξκφδηo Γηθαζηήξηo ε δηαρείξηζε 
ησv ππoζέζεσv ηoπ, ε εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε απεπζχvovηαη ζηov ηειεπηαίo γvσζηφ ηφπo 
δηακovήο ηoπ θεδεκφvα απηoχ, ή αv δεv έρεη θεδεκφvα, ζε ηέηoηo πξφζσπo φπσο ηo Γηθαζηήξηo 
θαηφπη αίηεζεο πoπ ππoβάιιεηαη γηα απηφ απφ ηεv Αξρή, ήζειεv oξίζεη 

(β) απoπζηάδεη απφ ηεv Κχπξo, επηπξφζζεηα πξoο επηζηoιή πoπ απεπζχvεηαη ζηov ηειεπηαίo γvσζηφ 
ηφπo δηακovήο ηoπ ζηεv Κχπξo, αvηίγξαθo ηεο πηo πάvσ εηδoπoίεζεο ή αvαθoίvσζεο ηoηρoθoιιάηαη 
ζηεv πφιε ή ζηo ρσξηφ φπoπ βξίζθεηαη ε ηδηoθηεζία 

(γ) είvαη εηαηξεία, ε πηo πάvσ εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε αθήvεηαη ή απoζηέιιεηαη ηαρπδξoκηθψο ζηo 
εγγεγξακκέvo γξαθείo ηεο εηαηξείαο. 

(2) Η επηζηoιή πξέπεη vα είvαη ζπvηαγκέvε- 

(α) ζηεv Διιεvηθή, αv ε κεηξηθή γιψζζα ηoπ πξoζψπoπ ζηo oπoίo απεπζχvεηαη είvαη ε Διιεvηθή 

(β) ζηεv Σoπξθηθή, αv ε κεηξηθή γιψζζα ηoπ πξoζψπoπ ζηo oπoίo απεπζχvεηαη είvαη ε Σoπξθηθή 

(γ) ζηεv Αγγιηθή, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 

(3) Ωο εκεξoκεvία ηαρπδξφκεζεο ηεο επηζηoιήο ζεσξείηαη ε εκεξoκεvία θαηά ηεv oπoία δφζεθε, 
παξαδφζεθε ή επηδφζεθε ε εηδoπoίεζε ή ε αvαθoίvσζε, θαη πηζηoπoηεηηθφ πoπ εθδίδεηαη απφ ηo 
πξφζσπo πoπ ηαρπδξφκεζε ηεv επηζηoιή απηή θαη ηo oπoίo αvαθέξεη ηεv εκεξoκεvία θαηά ηεv 
oπoία απηή ηαρπδξoκήζεθε, ζεσξείηαη σο εθ πξψηεο φςεσο απφδεημε φηη ε επηζηoιή 
ηαρπδξoκήζεθε. 
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(4) Όηαv απαηηείηαη ηoηρoθφιιεζε ηεο εηδoπoίεζεο δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ απηoχ- 

(α) αv ε επεξεαδφκεvε ηδηoθηεζία βξίζθεηαη ζε θάπoηα πφιε, ε εηδoπoίεζε αvαξηάηαη επί ηεο 
πηvαθίδαο αvαθoηvψζεσv ηoπ Γξαθείoπ ηoπ Δπάξρoπ ηεο πφιεο απηήο 

(β) αv ε επεξεαδφκεvε ηδηoθηεζία βξίζθεηαη ζε θάπoηo ρσξηφ, ε εηδoπoίεζε ηoηρoθoιιάηαη ζε 
πεξίoπηo κέξoο ηoπ ρσξηoχ, 

θαη θάζε πηζηoπoηεηηθφ πoπ εθδίδεηαη απφ ηo πξφζσπo πoπ αvάξηεζε ή ηoηρoθφιιεζε ηεv 
εηδoπoίεζε απηή, ηo oπoίo αvαθέξεη ηεv εκεξoκεvία αvάξηεζεο ή ηoηρoθφιιεζεο απηήο, ζεσξείηαη σο 
εθ πξψηεο φςεσο απφδεημε φηη απηή αvαξηήζεθε ή ηoηρoθoιιήζεθε. 

(5) Αv δεv είvαη πξαθηηθά δπvαηφ, θαηφπη εχιoγεο έξεπvαο, vα εμαθξηβσζεί ηo φvoκα ή ε δηεχζπvζε 
ηoπ πξoζψπoπ ζηo oπoίo πξέπεη vα δoζεί, παξαδoζεί ή επηδoζεί ε πηo πάvσ εηδoπoίεζε ή 
αvαθoίvσζε, ηo oπoίo είvαη πξφζσπo πoπ έρεη θάπoηo ζπκθέξov ζηε γε ή ππoζηαηηθά, απηή 
ζεσξείηαη σο δoζείζα, παξαδoζείζα ή επηδoζείζα αv απεπζπvζεί πξoο απηφ δηά ηεο πεξηγξαθήο ηoπ 
σο ηoπ πξoζψπoπ ηo oπoίo έρεη ηo εv ιφγσ ζπκθέξov ζηε γε ή ηα ππoζηαηηθά ζηα oπoία αvαθέξεηαη 
θαη ηα oπoία πξέπεη vα θαηovoκαζηoχv, ή αv δεv ππάξρεη επί ηεο γεο ή εvηφο ησv ππoζηαηηθψv 
πξφζσπo ζηo oπoίo δχvαηαη vα δoζεί, παξαδoζεί ή επηδoζεί ε πηo πάvσ εηδoπoίεζε ή αvαθoίvσζε, 
απηή αvαξηάηαη ζε πηvαθίδα πoπ ηoπoζεηείηαη ζηε γε απηή ή ηoηρoθoιιάηαη ζε πεξίoπηo κέξoο ησv 
ππoζηαηηθψv απηψv. 

 
Πεξηoξηζκoί ζηε ρoξήγεζε Γηαηαγκάησv βάζεη ηoπ πεξί Ηιεθηξηζκoύ Νόκoπ 
 
43. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
Δμoπζία Αξρήο πξoο είζπξαμε πoζoύ πoπ oθείιεηαη ζε δεκόζηεο αξρέο ή πξόζσπα 
 
43Α. [Γηαγξάθεθε] 
 
 
  

ΜΔΡΟ VI ΚΑΝΟΝIΜΟI, ΚΛΠ. 
Καvovηζκoί 

44.-(1) Η Αξρή δχvαηαη, κε ηεv έγθξηζε ηoπ Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ, vα ζεζπίδεη θαvovηζκoχο, πoπ 
δεv είvαη αληίζεηνη πξoο ηηο δηαηάμεηο ηoπ vφκoπ απηoχ, ή θάζε άιιoπ εθάζηoηε ζε ηζρχ vφκoπ, oη 
oπoίoη δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο γηα ηεv θαιχηεξε εθαξκoγή ηoπ 
vφκoπ απηoχ θαη, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεvηθφηεηαο ησv εμoπζηψv πoπ παξέρovηαη δηά ηoπ vφκoπ 
απηoχ, ζα ζεζπίδovηαη θαvovηζκoί ζε ζρέζε πξoο θάζε ή oπoηoδήπoηε απφ ηα αθφιoπζα δεηήκαηα: 

(α) ηεv ίδξπζε θαη ζχζηαζε ηακείoπ πξovoίαο θαη ζρεδίoπ γηα ηεv πιεξσκή ηέηoησv επηδoκάησv 
αθππεξέηεζεο θαη θηιoδσξεκάησv ζε ηέηoηα κέιε, ιεηηoπξγoχο θαη ππαιιήιoπο ηεο Αξρήο θαη, κε 
ηέηoηoπο φξoπο θαη πξoυπoζέζεηο oη oπoίεο ήζειαv oξηζηεί ζηoπο θαvovηζκoχο 

(β) [Καηαξγήζεθε] 

(γ) [Καηαξγήζεθε] 
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(δ) [Καηαξγήζεθε] 

(ε) [Καηαξγήζεθε] 

(ζη) ηεv εθηέιεζε φισv ησv αvαγθαίσv πξάμεσv γηα ηεv θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο παξoρήο 
ειεθηξηθoχ ξεχκαηoο. 

(2) Καvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη δπvάκεη ηoπ παξφvηoο άξζξoπ, κε ηoπο oπoίoπο ξπζκίδovηαη ζέκαηα 
πξoζσπηθoχ, πεξηιακβαvoκέvσv ησv φξσv ππεξεζίαο θαη ηεο αμηoιoγήζεσο ηoπ πξoζσπηθoχ, 
δπvαηφ vα έρoπv αvαδξoκηθή ηζρχ: 

Νoείηαη φηη, αv ζεζπηζηoχv θαvovηζκoί κε αvαδξoκηθή ηζρχ, oη εv ιφγσ θαvovηζκoί δε ζα 
εθαξκφδovηαη γηα απoθάζεηο, πξάμεηο θαη/ή παξαιείςεηο κε ηεv έvvoηα ηoπ Άξζξoπ 146.1 ηoπ 
πvηάγκαηoο ζε ζρέζε κε ηηο oπoίεο, είηε θαηά ηεv εκέξα δεκoζηεχζεσο ησv θαvovηζκψv δεv έρεη 
παξέιζεη ε πξoζεζκία ηoπ Άξζξoπ 146.3 ηoπ πvηάγκαηoο είηε εθθξεκεί αίηεζε αθπξψζεσο εvψπηov 
ηoπ Αvψηαηoπ Γηθαζηεξίoπ είηε ζε πεξίπησζε πoπ ζα έρεη ήδε εθδoζεί απφθαζε γηα ηεv αίηεζε 
αθπξψζεσο, δεv έρεη παξέιζεη ε πξoζεζκία εθέζεσο ή εθθξεκεί έθεζε πoπ πξoζβάιιεη ηεv 
απφθαζε. 

 
Δηδηθή δηάηαμε αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνύ δηθαηνύρσλ αηηεηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη σο γεσξγνί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ζθνπνύο ειεθηξνδόηεζεο 

45. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ή ησλ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε 
απηφλ, ην ππνυπνζεκείν (α) ηνπ ππνζεκείνπ (1) ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ Έθηνπ Πίλαθα ησλ πεξί 
Αλαπηχμεσο Ηιεθηξηζκνχ (Σξνπνπνηεηηθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2014 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

(α) θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ- 

(i) είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

(ii) είλαη κφληκνο θάηνηθνο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία ππφ ηελ επξχηεξε ηεο 
έλλνηα· θαη 

(iii) έρεη εγγξαθεί θαηά ηελ 30ή Ινπλίνπ ηνπ 2013 ζην Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ ζην εμήο 
ζα αλαθέξεηαη σο ΣΚΑ, σο γεσξγφο θαη εμαθνινπζεί λα αζθεί ην επάγγεικα θαη γηα ηα επφκελα πέληε 
(5) έηε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο θεθαιαηνπρηθήο ηνπ ζπλεηζθνξάο ζηελ Αξρή 
Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη πεξηιακβάλεη θαη πξφζσπν πνπ έρεη ζπληαμηνδνηεζεί θαη ήηαλ 
εγγεγξακκέλν ζην ΣΚΑ σο γεσξγφο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΡΩΣΟ ΠIΝΑΚΑ 

(Άξζξo 13) 

1. ρέδηo πoπ πξovoεί γηα ηεv θαηαζθεπή Ηιεθηξoπαξαγσγoχ ηαζκoχ ζηε Γεθέιεηα, ζηεv επαξρία 
Λάξvαθαο, θαη γηα ηεv εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηoο κεηαθoξάο θαη δηαvoκήο ειεθηξηθήο εvέξγεηαο ζε φιε 
ηε Γεκoθξαηία. 

Σo oίθεκα ηoπ Ηιεθηξoπαξαγσγoχ ηαζκoχ ζα είvαη ηχπoπ εκηππαίζξηoπ θαη ζα ζηεγάδεη ηα 
αθφιoπζα κεραvήκαηα: 

δχo ζηξoβηιoγεvvήηξηεο εvαιιαζζφκεvoπ ξεχκαηoο ησv 7,000 θβ. ηάζεσο 11,000 βoιηο, 3 θάζεσv, 
50 πεξηφδσv 

κία ζηξoβηιoγεvvήηξηα ησv 14,000 θβ. ηάζεσο 11,000 βoιηο, 3 θάζεσv, 50 πεξηφδσv 

κία πεηξειαηoθίvεηε γεvvήηξηα ησv 750 θβ. ηάζεσο 415 βφιηο, 3 θάζεσv, 50 πεξηφδσv 

ηξεηο ιέβεηεο πεηξειαίoπ ησv 90,000 ιηβξψv, 

καδί κε ζπvαθή κεραvήκαηα, κεραvηζκφ ειέγρoπ, γξαθεία θαη δηακεξίζκαηα. 

Απφ ηov θχξηo δηαθφπηε ησv 11,000 βoιηο ε ειεθηξηθή εvέξγεηα ζα δηoρεηεχεηαη ζε κεηαζρεκαηηζηέο 
ππαηζξίoπ ηχπoπ γηα αvχςσζε ηεο ηάζεσο ζε 66,000 βoιηο. Τπαίζξηoο ζηαζκφο δηαθoπήο ξεχκαηoο 
ζα ειέγρεη ηεv εηζεξρφκεvε ειεθηξηθή εvέξγεηα απφ ηoπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη ηεv εμεξρφκεvε 
ειεθηξηθή εvέξγεηα δηά ησv αγσγψv ηξoθoδoζίαο. 

ηεv πξψηε θάζε έvαο θεvηξηθφο θχξηoο δαθηχιηoο κεηαθoξάο ησv 66,000 βoιηο κε παξαθιαδηθή 
γξακκή ζα πξoκεζεχεη ειεθηξηθή εvέξγεηα ζηε Λάξvαθα, Λεκεζφ, Λεχθα, Μφξθoπ, Λεπθσζία, 
Ακκφρσζηo θαη άιιoπο ηέηoηoπο θαηαvαισηέο oη oπoίoη βξίζθovηαη θαηά κήθoο ηεο γξακκήο ησv 
θχξησv γξακκψv κεηαθoξάο φπσο ήζειε εγθξηζεί απφ ηεv Αξρή. Αθoιoχζσο δεχηεξoο θχξηoο 
δαθηχιηoο κεηαθoξάο ζα ζπκπιεξσζεί αvαηoιηθά ηoπ θεvηξηθoχ δαθηπιίoπ. 

Γεχηεξo ζχζηεκα δηαvoκήο ηξoθoδoηoχκεvo κε ειεθηξηθή εvέξγεηα απφ ζεκεία ηoπ θχξηoπ 
ζπζηήκαηoο κεηαθoξάο ζα ιεηηoπξγεί ζε ηάζε 11, 000 βoιηο, γηα vα παξέρεη ειεθηξηθή εvέξγεηα ζε 
ηoπηθά δίθηπα δηαvoκήο ρακειήο ηάζεο. 

Οη ππoιoγηδφκεvεο δαπάvεο ηoπ ρεδίoπ είvαη £3,701.000. 

2. Σo ρέδηo ζα ηπγράvεη ιεηηoπξγίαο απφ ηεv Αξρή σο εκπoξηθήο εηαηξείαο. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠIΝΑΚΑ 

 

(Άξζξo 27) 

Ο πεξί Αvαπηύμεσο Ηιεθηξηζκoύ Νόκoο, Κεθ. 171 

 

Γίvεηαη εηδoπoίεζε κε ηo παξφv φηη ε αθφιoπζε αθίvεηε ηδηoθηεζία (πεξηγξάςεηε ηεv αθίvεηε 
ηδηoθηεζία δίvovηαο δηαζηάζεηο θαη δείρvovηαο ηα ζχvoξα φηαv απηφ είvαη πξαθηηθά δπvαηφ) απαηηείηαη 
απφ ηεv Αξρή γηα ................................................. εvηφο ησv εμoπζηψv ηεο πηo πάvσ Αξρήο. 

Πξφζσπo ηo oπoίo ηζρπξίδεηαη φηη έρεη oπoηoδήπoηε δηθαίσκα ή ζπκθέξov ζηεv πηo πάvσ αθίvεηε 
ηδηoθηεζία απαηηείηαη φπσο εvηφο έμη εβδoκάδσv απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο παξoχζαο εηδoπoίεζεο 
απoζηείιεη ζε κέvα έθζεζε πεξί ηoπ δηθαηψκαηoο θαη ζπκθέξovηoο θαη καξηπξία απηψv, θαη 
oπoηαζδήπoηε αμίσζεο πoπ έγηvε απφ απηφv ζε ζρέζε κε ηo δηθαίσκα ή ζπκθέξov απηφ. 

Η Αξρή είvαη πξφζπκε vα δηαπξαγκαηεπηεί ηεv απφθηεζε ηεο πηo πάvσ αθίvεηεο ηδηoθηεζίαο. 

ρέδηo πoπ δείρvεη ηεv πηo πάvσ πεξηγξαθφκεvε αθίvεηε ηδηoθηεζία δηαηίζεηαη πξoο επηζεψξεζε ζηo 
..................................................... 

Σεv ................................. εκέξα ηoπ ............................ 19..... 

  

  

Πξφεδξoο 

ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκoχ Κχπξoπ 

__________________ 
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ΣΡIΣΟ ΠIΝΑΚΑ 

(Άξζξo 40) 

1. ηo Νφκo απηφ- 

"o Νφκoο" ζεκαίvεη ηov πεξί Γηαηηεζίαο Νφκo (Κεθ. 4) ή oπoηoδήπoηε Νφκo πoπ ηξoπoπoηεί ή 
αvηηθαζηζηά απηφv 

"ηo Γηθαζηήξηo" ζεκαίvεη ηo Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξηo ηεο επαξρίαο φπoπ βξίζθεηαη ε απoθηεζείζα 
ηδηoθηεζία ή ηo θεvηξηθφ γξαθείo ηεο απoθηεζείζαο επηρείξεζεο, ηo oπoίo απoηειείηαη απφ ηov 
Πξφεδξo ηoπ Γηθαζηεξίoπ απηoχ θαη απφ έvα ή δχo κέιε απηoχ. 

2. Η δηαηηεζία δηεμάγεηαη δηά παξαπoκπήο ζε δχo δηαηηεηέο, θαζέvαο απφ ηoπο oπoίoπο δηoξίδεηαη 
απφ θάζε πιεπξά θαη θάζε ηέηoηα παξαπoκπή ιoγίδεηαη φηη απoηειεί ζπκθσvία ζηεv έvvoηα ηoπ 
Νφκoπ. 

3. Αv oη δηαηηεηέο δεv ζπκθσvήζoπv ηo Γηθαζηήξηo ζα θαζίζηαηαη  επηδηαηηεηήο γηα vα απoθαζίζεη 
κεηαμχ ηoπο. 

4.-(1) Όηαv ηo Γηθαζηήξηo εvεξγεί σο επηδηαηηεηήο, απηφ έρεη ηηο ίδηεο εμoπζίεο θαη δηεμάγεη ηεv έξεπvα 
θαηά ηέηoηo παξφκoηo ηξφπo φπσο είvαη δπvαηφ σζάv vα ζπvεδξίαδε σο Γηθαζηήξηo γηα ηεv αθξφαζε 
πoιηηηθήο αγσγήο. 

(2) ε oπoηαδήπoηε ηέηoηα έξεπvα, ηo Γηθαζηήξηo δχvαηαη vα δερζεί σο καξηπξία ρσξίο πεξαηηέξσ 
απφδεημε- 

(α) ηε δηαηηεηηθή απφθαζε ή απoθάζεηο ησv δηαηηεηψv 

(β) oπoηαδήπoηε δήισζε πoπ έγηvε εvψπηov ησv δηαηηεηψv απφ oπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo είρε 
εκθαvηζηεί εvψπηov ηoπο 

(γ) oπoηoδήπoηε έγγξαθo πoπ θαηαηέζεθε εvψπηov ησv δηαηηεηψv. 

5. Κάζε εvδηαθεξφκεvoο δχvαηαη vα εθπξoζσπείηαη εvψπηov ηoπ Γηθαζηεξίoπ ή ησv δηαηηεηψv απφ 
δηθεγφξo. 

6. Κάζε δηάηαγκα ηoπ Γηθαζηεξίoπ πoπ εθδφζεθε ζε έξεπvα φηαv εvεξγεί σο επηδηαηηεηήο ζεσξείηαη 
σο δηθαζηηθή απφθαζε ζε πoιηηηθή αγσγή θαη ππφθεηηαη ζε έθεζε φπσο oπoηαδήπoηε ηέηoηα 
απφθαζε. 

 


