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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

Κεφ. 171 

10 του 1060 

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 

164(Ι) του 2004 

116(Ι) του 2006 

150(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναπτύξεως 

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη σ’ 

αυτόν ειδικής 

διάταξης. 

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

το άρθρο 44 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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 «Ειδική διάταξη 

αναφορικά 

με τα κριτήρια 

καθορισμού 

δικαιούχων 

αιτητών που  

δραστηριοποιούνται 

ως γεωργοί σε 

αγροτικές περιοχές 

για σκοπούς 

ηλεκτροδότησης. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

20.6.2014. 

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού 

νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με 

βάση αυτόν, το υποϋποσημείο (α) του 

υποσημείου (1) του σημείου 2 του Έκτου 

Πίνακα των περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2014 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

  (α) κάθε φυσικό πρόσωπο που- 

   (i) είναι πολίτης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   (ii) είναι μόνιμος κάτοικος αγροτικών 

περιοχών και ασχολείται με τη γεωργία 

υπό την ευρύτερη της έννοια και 

   (iii) έχει εγγραφεί κατά την 30ή Ιουνίου 

του 2013 στο Τμήμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, που στο εξής θα 

αναφέρεται ως ΤΚΑ, ως γεωργός και 

εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμα και 

για τα επόμενα πέντε (5) έτη 

τουλάχιστον από την ημερομηνία 

καταβολής της κεφαλαιουχικής του 
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συνεισφοράς στην Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου και περιλαμβάνει και πρόσωπο 

που έχει συνταξιοδοτηθεί και ήταν 

εγγεγραμμένο στο ΤΚΑ ως γεωργός.». 

 


