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*Αρ. Κοινοτική Συνέλευσις 

Ελληνική Κοινοτική 
ΣυνίλευοίΓ. 

"Ελληνική Κοινοτική 
Συνέλευση. 

Τουρκική Κοινοτική 
Συνέλευσις. 

Λόγος διά τήν πρόσθετον 
χορηγίαν 

Ποοά έμφαινόμενα υπό ώρισμενα άρ
θρα τοϋ Κεφ. 55Α—Μικται εκπαιδευτικά! 
ύπηρεσίαι προοριζόμενα διά τά σχο
λεία Μαρωνιτών, 'Αρμενίων και Λατίνων 
καθολικών διά τήν περ'ιοδον την λήγου
σαν ιήν 31 ην Δεκεμβρίου, I960, και μη 
δαπανηθέντα μέχρι της 16ης Αύγουστου, 
I960. Τά εν λόγω σχολεία υπάγονται 
τώρα είς τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συ-
νελευσιν 

Ύπόλοιπον 'Εσόδων κατά τήν 31ην 
Αυγούστου, I960, είς πίστιν τοΰ Ινστ ι 
τούτου Ξένων Γλωσσών και των Τεχνι
κών Σχολών—Νυκτερινά! Τάξεις—τώρα 
μεταφερθέν εϊς τάς δαπανάς 

Ύπόλοιπον κατά τήν 31 ην Αυγούστου, 
I960, μή δαπανηθέν εκ του όλικοϋ εγκρι
θέντος ποσοϋ ώς ακολούθως :— 

Κεφάλαιον 65Α Παιδεία— 
Τουρκική £29,969 

Κεφάλαιον 67Α Συνεργατική 
Άνάπτυξις— 

Τουρκική £970 

Όλικόν 

Ποσόν 

5,713 

3,017 

V 30.939 

£111.410 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 
'Αντιπροσώπων ψηφισθείς «περί 'Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός 
υπ* 'Αριθμόν 2) Νόμος τοΰ I960», το κείμενον του οποίου ακολουθεί, 
εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και τοϋ Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά 
δημοσιεύσεως είς τήν Έπίσημον 'Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

"Αριθμός 16 τοϋ I960. 

Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ι ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

S. Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς ό περί Αναπτύξεως Συνοπτικός 
Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός υπ''Αριθμόν 2) Νόμος τοΰ I960,

 τίτλ
°ς 

θα .αναγιγνώσκεται δε όμοΰ μετά τοϋ περί 'Αναπτύξεως Ήλεκτρι- Κεφ. ΐ7ΐ 
σμοΰ Νόμου (έν το ις εφεξής αναφερομένου ώς «του βασικοΰ ι ο ™o i960. 
Νόμου»). 

2. Το άρθρον 44 τοΰ βασικού Νόμου καταργείται καΐ άντικα κατάργησις 
θίσταται διά τοϋ κάτωθι άρθρου :— κ° ι «k™**· 

■ ' τάστασις 
«κηνον.πμοΐ. 44. Ή *Αρχή δύναται, TTJ έγκρίσει τοϋ "Υπουργικού

 44 το
° βα

Συμβουλ'ιου, νά θεσπίζτ) κανονισμούς, μή ασυμβίβαστους
 αικο

°
 Ηδμου 

προς τάς διατάξεις του παρόντος νόμου, η παντός έτε

ρου εκάστοτε έν ϊσχύϊ νόμου, oi όποιοι θά δημοσιεΰωνται 



no 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας δια τήν 
καλυτέραν έφαρμογήν του παρόντος νόμου καί, άνευ 
επ'ηρΓασμοΟ της γενικότητος τών δια τοϋ παρόντος 
νόμου παρεχομένων εξουσιών, θα θεσπίζωνται κανο
νισμοί έν σχέσει προς πάντα ή οιονδήποτε τών άκολου
·'>·. «ν ζητημάτων :— 

(,ι) ιf|ν εγκαθίδρυση/ καί σύοτασιν ταμείου προνοίας 
και σχεδίου δια την πληρωμήν τοιούτων επιδο
μάτων άφυπηρετήσεως καί φιλοδωρημάτων εις 
ιοιαυτα μέλη, λειτουργούς καί υπαλλήλους της 
Αρχής καί, υπό τοιούτους όρους και προϋπο

θέσεις οίαι ήθελον όρισθή εις τους κανονισμούς

(ι>) τον καθορισμόν τών δικαιωμάτων τών πληρωτέων 
διά τήν χορηγουμένην ήλεκτρικήν ένέργειαν καί 
τήν ένοικίασιν συσκευών και τών πληρωτέων 
δικαιωμάτων δι' έπίβλεψιν, δοκιμήν καί συντή
ρησιν τών εγκαταστάσεων και συσκευών του 
καταναλωτού καί διά τήν προσαρμογήν καί τήν 
δοκιμαοίαν τών μετρητών καί δι' οιασδήποτε 
άλλας δεόντως παρεχόμενος υπηρεσίας διά λογα
ριασμόν τών καταναλωτών 

(γ) τον καθορισμόν τών τύπων αιτήσεων διά τήν 
παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος, τοΰ τρόπου της 
τοιαύτης παροχής καί τής επιπτώσεως τών πλη
ρωθησομένων τελών διά τά έξοδα τής συνδέσεως 
τοΰ οικήματος τοϋ καταναλωτού μετά τοΰ 
κεντρικού αγωγού' 

(<Ί) νόν κοθορισμόν τών χρησιμοποιηθηοομένων μεθό
δων διά τήν παροχήν καί χρήσιν ηλεκτρικού 
ρεύματος, τής εγγυήσεως;τής παρασχεθησομένης 
ύπό τών καταναλωτών ^καΐ τών δρων ύφ' ους 
δύναται νά διακοπή ή παροχή ηλεκτρικού ρεύμα
τος οπόταν ό καταναλωτής παράλειψη νά τηρήση 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου ή τοΰ περί 

ι.:τ ι ·  Ηλεκτρισμού Νόμου ή οιωνδήποτε κανονισμών 
γενομένων έπι τη βάσει τούτων ή οσάκις καθυ
στερεί τάς πληρωμάς οιωνδήποτε προσηκόντως 
οφειλομένων τελών ή χρησιμοποιεί ελαττωμα
τικός συσκευάς καί επίσης ε'ις ας περιπτώσεις ή 
τοιαύτη διακοπή καθίσταται αναγκαία ή επι
βαλλομένη

(ι) τον διακανονισμόν τών μεθόδων τής τοποθετήσεως 
συρμάτων επί τών οικημάτων, του τύπου τών 
συσκευών αί όποϊαι θά χρησιμοποιηθούν καί 
τοιούτων άλλων ζητημάτων ή ρύθμισις τών 
οποίων θά εθεωρείτο αναγκαία

σ/τ^ τήν έκτέλεσιν δλων τών αναγκαίων πράξεων 
διά τήν δέουσαν διοίκησιν τών ζητημάτων τών 
άφορώντων τήν παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος». 

ξ,τνπώθη 4ν τφ Τοπογραφείς τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


