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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5164 Παρασκεσή, 31 Μαΐοσ 2019 1445 

      

Απιθμόρ  193 

Οι πεπί Ηλεκηπιζμού (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό 
Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 10 ηος πεπί Ηλεκηπιζμού Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι  με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).  

 
Ο ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΝΟΜΟ 

___________________  

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10  
 

 
Κεθ. 170. 

    2 ηνπ 1976 
26 ηνπ 1979 

141 ηνπ 1990 
42(Ι) ηνπ 2002 
85(Ι) ηνπ 2004 

169(Ι) ηνπ 2007. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ, Επηθνηλωληώλ θαη 
Έξγωλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί 
Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 
 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
Δ.Ν.Σνκ.Ι,102 
Εθεκεξίδα 
Κπβέξλεζεο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
3.11.1953. 

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Ηιεθηξηζκνύ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί 
ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Ηιεθηξηζκνύ Καλνληζκνύο ηνπ 1941 κέρξη 2012 
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί Ηιεθηξηζκνύ Καλνληζκνί ηνπ 1941 κέρξη 
2019.  



Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
10.4.1964. 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
     12.3.1976 
     20.6.1980 
   23.11.1990 
     8.11.1991 
     18.6.1999  
     30.4.2004 
       9.3.2012. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 53 
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 53 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο:  
 

  
(α)   Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ηεο ππό-ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο 

παξαγξάθνπ (7) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα ππό-ππνπαξάγξαθν: 
   

         «(1)(i) είλαη ηνπιάρηζηνλ, απόθνηηνο ζρνιήο Μέζεο Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο 
Εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν Ηιεθηξνινγίαο θαη θάηνρνο Δηπιώκαηνο δηεηνύο 
δηάξθεηαο Σξηηνβάζκηαο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο ζηνλ Κιάδν 
Ηιεθηξνινγίαο θαη έρεη έμη ηνπιάρηζην κήλεο, κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή 
εμάζθεζε ζηε ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ λα 
ηθαλνπνηεί ηελ Αξρή Αδεηώλ, ή 

   

               (ii) είλαη ηνπιάρηζηνλ, απόθνηηνο ζρνιήο Μέζεο Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο 
Εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν Ηιεθηξνινγίαο ή θάηνρνο Δηπιώκαηνο δηεηνύο 
δηάξθεηαο Σξηηνβάζκηαο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο ζηνλ Κιάδν 
Ηιεθηξνινγίαο θαη έρεη έλα ηνπιάρηζην ρξόλν, κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή 
εμάζθεζε ζηε ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ λα 
ηθαλνπνηεί ηελ Αξρή Αδεηώλ, ή»∙ θαη 

   

  (β)    κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππν-ππν-ππνπαξάγξαθνπ (i) ηεο ππό-ππνπαξαγξάθνπ 1, 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (9) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα ππό-ππό-
ππνπαξάγξαθν: 

   

          «(i) είλαη ηνπιάρηζηνλ, απόθνηηνο ζρνιήο Μέζεο Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο 
Εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν Ηιεθηξνινγίαο θαη θάηνρνο Δηπιώκαηνο δηεηνύο 
δηάξθεηαο Σξηηνβάζκηαο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο ζηνλ Κιάδν 
Ηιεθηξνινγίαο θαη έρεη έμη ηνπιάρηζην κήλεο, κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή 
εμάζθεζε ζρεηηθή κε ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ 
Αξρή Αδεηώλ, ή είλαη ηνπιάρηζηνλ απόθνηηνο ζρνιήο Μέζεο Σερληθήο θαη 
Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν Ηιεθηξνινγίαο ή θάηνρνο 
Δηπιώκαηνο δηεηνύο δηάξθεηαο Σξηηνβάζκηαο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
ζηνλ Κιάδν Ηιεθηξνινγίαο θαη έρεη έλα ηνπιάρηζην ρξόλν, κεηαγελέζηεξε 
πξαθηηθή εμάζθεζε ζρεηηθή κε ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ λα 
ηθαλνπνηεί ηελ Αξρή Αδεηώλ, ή». 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθωζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πωινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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