
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΕΩΣ 2007 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

    Κεφ. 170.* 
2 του 1976 

26 του 1979 
141 του 1990 

42(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2004* 

169(Ι) του 2007. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 20ΧΧ και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ηλεκτρισμού Νόμους 

του 1976 έως 2007 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

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

οι περί Ηλεκτρισμού Νόμοι του 1976 έως 20ΧΧ. 

  

Γενική 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  α)  με την αντικατάσταση, των λέξεων «Συγκοινωνιών και Έργων» και  

«Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας» οπουδήποτε οι λέξεις αυτές 

συναντώνται στον νόμο,  με τις λέξεις «Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων» και «Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών», αντίστοιχα.  

  

Αντικατάσταση 

της περιγραφής 

για το άρθρο 12 

του κεφαλαίου 

170 κατάταξη 

άρθρων του 

βασικού νόμου. 

3.  Στην «κατάταξη άρθρων» του βασικού νόμου η περιγραφή για το άρθρο 

12 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

  

  «12. Εξουσία αρχής για έκδοση αδειών σε πρόσωπα που 

ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό.» 

 

Προσθήκη 

περιγραφής του 

νέου Άρθρου 

50Α στην 

κατάταξη 

 

4.  Προσθήκη στην «κατάταξη άρθρων» του βασικού νόμου την περιγραφή 

του νέου Άρθρου 50Α ως ακολούθως: 

 

«50Α. Εγκατάσταση , Ιδιοκτησία και Λειτουργία ιδιωτικού    
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άρθρων του 

κεφαλαίου 170 

του βασικού 

νόμου 

συστήματος ροηφόρου αγωγού» 

 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 

5.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

    

   «πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό» σημαίνει 

επιθεωρητές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι 

μηχανικοί, ανώτεροι τεχνικοί ηλεκτρολογίας,  εργολήπτες 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συντηρητές ηλεκτρικών 

συσκευών και εξοπλισμού, ηλεκτροτεχνίτες και κάτοχοι άδειας 

ενάσκησης της επιχείρησης. 

 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 

«Αντιπρόσωπος Διευθυντή» σημαίνει κάθε Λειτουργό του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, δεόντως 

εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή. 

 

«Ηλεκτρολόγος Επιθεωρητής» σημαίνει Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

που διορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων και ενεργεί με τη σύμφωνο γνώμη του Διευθυντή.  

 

«ιδιωτικό σύστημα ροηφόρου αγωγού» σημαίνει εργοστασιακά 

συναρμολογημένο σύστημα αγωγών, το οποίο δεν ανήκει 

στους Ανάδοχους και περιλαμβάνει ζυγούς τοποθετημένους 

σε σωλήνα ή άλλο περίβλημα, που είναι διαχωρισμένοι και 

στηρίζονται από μονωτικό υλικό.  
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Ν.122(Ι)του 2003 

239(Ι) του 2004 

143(Ι) του 2005 

173(Ι) του 2006 

92(Ι) του 2008 

211(Ι) του 2012 

206 (Ι) του 2015 

18(Ι) του 2017 

«Παραγωγός» σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια έχει την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. 

 

 

«Παράγω» σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια έχει την έννοια 

που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. 

 

«Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. 

 

«γραμμή διασύνδεσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από το Άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. 

 

«διασυνδεδεμένο σύστημα» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. 

 

  «διασύνδεση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το Άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμου του 2003. 

   

«Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του περί περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. 

 

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού «Ανάδοχοι» ως 

ακολούθως: 

 

«Ανάδοχοι» σημαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και 

τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς. 

 

(γ) με την τροποποίηση του ορισμού «κύριος αγωγός» και τη 

προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αναδόχους» (τελευταία 

γραμμή) και πριν την άνω τελεία στο τέλος αυτού της φράσης 

«ή από τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και διαμέσου της 

οποίας δυνατό να μεταφερθεί ηλεκτρικό ρεύμα ή να 

παρασχεθεί ενέργεια στους αναδόχους» 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 10.-(1) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1)(ε) αυτού, όλων των λέξεων 

μετά την λέξη «των» στην πρώτη γραμμή, με τις λέξεις 

«προσώπων που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό» 

   

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1)( στ) αυτού, των λέξεων 

«ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, 

αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών» μετά την 

λέξη «εγγραφή» στην πρώτη γραμμή, με τις λέξεις «προσώπων 

που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό» 

   

  (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1)( ζ) αυτού, όλων των λέξεων 

μετά την λέξη «για» στην δεύτερη γραμμή, με τις λέξεις «πρόσωπα 

που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό» 

 

  (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1)(η) αυτού, των λέξεων 

«συντηρητών ηλεκτροσυσκευών και εργοληπτών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων» μετά την λέξη «εξέταση» στην πρώτη γραμμή, και 

όλων των λέξεων μετά την λέξη «σε» στην τέταρτη γραμμή, με τις 

λέξεις «προσώπων που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό» και 

«πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό», αντίστοιχα.  

 

(ε)    με την προσθήκη του πιο κάτω νέου εδαφίου (ι) και την αρίθμηση 

του εδαφίου (ι) σε (κ). 

        «(ι) για τις επιθεωρήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.» 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος αυτού αντικαθίσταται 

ως ακολούθως: 
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«Αρχή για έκδοση 
αδειών σε 
πρόσωπα που 
ενασχολούνται με 
τον ηλεκτρισμό. 
3 του 2/76. 
2 του 26/79.» 

«12. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών καθορίζεται ως η Αρχή Αδειών για να εξετάζει, 

χορηγεί άδεια και εγγράφει και χορηγεί Πιστοποιητικά 

Ικανότητας και Εγγραφής σε πρόσωπα που ενασχολούνται 

με τον ηλεκτρισμό και η Αρχή Αδειών, έχει εξουσία να 

αφαιρεί από το μητρώο είτε μονίμως ή για τέτοια περίοδο 

όπως δυνατό να θεωρήσει ορθό, το όνομα οποιουδήποτε 

προσώπου ενασχολείται με τον ηλεκτρισμό το οποίο 

παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδόθηκαν 

βάσει του Νόμου αυτού.» 

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού  
νόμου. 

8. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
           

(α) με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αμέσως μετά τη 
λέξη «ανάδοχοι» (τέταρτη γραμμή και έκτη γραμμή) της φράσης «ή ο 
Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» και 

 
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχους» 

(τρίτη γραμμή) της φράσης «ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης». 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

 
 
9.   Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το Άρθρο 31 του ακόλουθου νέου Άρθρου 31Α: 
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Ν.52 του 1962 
   25 του 1983 
 148 του 1985 
   84 του 1988 
92(Ι) του 1992 
63(Ι) του 1996 
74(Ι) του 1996 
30(Ι) του 1998 
135(Ι) του 1999 
57(Ι) του 2006 
61(Ι) του 2014 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόμου. 

 

          «31Α.(1) Ιδοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης δύναται να αποκτήσει 

ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς διασύνδεσης βάσει του 

παρόντος Νόμου και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν 

καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί δυνάμει συμβάσεως, αυτή 

δύναται να αποκτηθεί κατόπι αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε σε 

ισχύ περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.»  

 

      

 

 

          (2) Ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης δύναται να τοποθετήσει 

οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή είτε πάνω είτε κάτω από το 

έδαφος διαμέσου οποιασδήποτε γης, άλλης από καλυμμένη 

με οικοδομές, υπό τον όρο ότι θα εξασφαλιστεί η 

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της και σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατό να αποκτηθεί μετά από σύμβαση, αυτή 

δύναται να αποκτηθεί, καθόσον επηρεάζεται από τη διέλευση 

της ηλεκτρικής γραμμής δυνάμει του δικαιώματος 

απαλλοτρίωσης που του εκχωρήθηκε σύμφωνα με το εδάφιο 

(1).  

 

10. Το Άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

 

       (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» 

και 

 

      (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» 

και αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχους» (τέταρτη γραμμή» της φράσης 

«ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης». 

 

11. Το Άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη στην 

επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αναδόχων» (τρίτη γραμμή) της 

φράσης «ή του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» και αμέσως μετά τη 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 39 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

λέξη «ανάδοχοι» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής 

Διασύνδεσης».   

 

 

12.Το Άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη αμέσως 

μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης 

Γραμμής Διασύνδεσης».   

 

 

13.Το Άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη αμέσως 

μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (πρώτη και πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή ο 

Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης».   

 

 

 14. Το Άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη αμέσως 

μετά τη λέξη «ανάδοχους» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης 

Γραμμής Διασύνδεσης».   

 

   15. Το Άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

              (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχοι» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης 

Γραμμής Διασύνδεσης» 

 

               (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχων» (τελευταία γραμμή) της φράσης «ή του Ιδιοκτήτη 

Γραμμής Διασύνδεσης» και αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχους» 

(τελευταία γραμμή) της φράσης «ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής 

Διασύνδεσης». 

 

 16. Το Άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

               (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχοι» (πρώτη και έκτη γραμμή) της φράσης «ή ο 

Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» 

 

               (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχων» (Τρίτη και τέταρτη γραμμή) της φράσης «ή του 

Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» και αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχους» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή τον Ιδιοκτήτη 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

Προσθήκη νέου 

Άρθρου 

«Εγκατάσταση, 

ιδιοκτησία και 

λειτουργία ιδιωτικού 

συστήματος 

ροηφόρου αγωγού» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμμής Διασύνδεσης». 

 

               (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχοι» (πρώτη και τέταρτη γραμμή) της φράσης «ή ο 

Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» 

 

               (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αμέσως μετά τη λέξη 

«ανάδοχοι» (πρώτη, πέμπτη και ένατη γραμμή) της φράσης «ή 

ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης». 

 

 

17. Το Άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή του Ιδιοκτήτη 

Γραμμής Διασύνδεσης», αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχους» (τέταρτη 

γραμμή) της φράσης «ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» και 

αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχων» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) της 

φράσης «ή του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης».   

 

18. Το Άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «ή του Ιδιοκτήτη 

Γραμμής Διασύνδεσης» και αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχων» (τελευταία 

γραμμή) της φράσης «ή του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης».   

 

 

19. Με την προσθήκη του πιο κάτω νέου Άρθρου 50Α με τον πλαγιότιτλο 

αυτού: 

 

«50Α.  Κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από το Διευθυντή, 

πρόσωπο δύναται να αναλάβει την εγκατάσταση ιδιωτικού 

συστήματος ροηφόρου αγωγού, σύμφωνα με τους όρους που 

καθορίζονται από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής. Την 

αποκλειστική ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 

του ιδιωτικού συστήματος, έχει ο ιδιοκτήτης του υποστατικού στο 

οποίο εγκαθίσταται το σύστημα.» 

 

Νοείται ότι, ο όρος «ιδιοκτήτης υποστατικού» στο οποίο εγκαθίσταται 

ιδιωτικό σύστημα ροηφόρου αγωγού, δύναται να περιλαμβάνει πέραν 

του ενός προσώπου και η πιο πάνω ευθύνη καταμερίζεται ανάλογα με 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 69 

του βασικού 

νόμου. 

 

το ποσοστό ιδιοκτησίας. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού στο οποίο 

εγκαθίσταται ιδιωτικό σύστημα ροηφόρου αγωγού, έχει υποχρέωση να 

εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται, δυνάμει 

του παρόντος Νόμου για τους Ανάδοχους, σε σχέση με την 

εγκατάσταση, σύνδεση, λειτουργία και συντήρηση των κύριων αγωγών 

διανομής που ανήκουν στους Ανάδοχους.» 

 

20.   Το άρθρο 69-(1) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) με την αντικατάσταση, στην πρώτη γραμμή της πρώτης παραγράφου 

αυτού, μετά την λέξη «σε», των λέξεων «μηχανικούς, ανώτερους 

τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών ή 

ηλεκτροτεχνίτες», με τις λέξεις «πρόσωπα που ενασχολούνται με τον 

ηλεκτρισμό» 

            

   

   

    

    

    

 


