
                    ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ 
 
 

   Προοίμιο. 
 
 

122(Ι) του 2003. 

Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί 

ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, που 

έγινε μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 

εσωτερική αγορά  ηλεκτρικής ενέργειας» (ΕΕ L 95, 

10.4.1997 σελ.31). 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 170. 

2 του 1976 

26 του 1979 

141 του 1990 

42(Ι) του2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο (που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του  

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«ανάδοχοι», με την ακόλουθη ερμηνεία: 
   
  «‘Ανάδοχοι’ σημαίνει τον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Διανομής και τον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Μεταφοράς·»· 
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 (β) με τη διαγραφή του όρου «γενική παροχή» και 

της ερμηνείας του· 
   
 (γ) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου 

«γραμμή παροχής», με την ακόλουθη ερμηνεία :   
  
  «‘γραμμή παροχής’ σημαίνει οποιαδήποτε 

ηλεκτρική γραμμή δια μέσου της οποίας δυνατόν 

να παρασχεθεί ή σκοπείται να παρασχεθεί 

ενέργεια σε καταναλωτή από οποιοδήποτε κύριο 

αγωγό διανομής   »    
  
 (δ) με τη διαγραφή του όρου «δημόσιοι σκοποί» και 

της ερμηνείας του· 
  
 (ε) με τη διαγραφή, από το τέλος  της ερμηνείας του 

όρου «δημόσιος λαμπτήρας», της φράσης «ή 

από τους αναδόχους» (τρίτη γραμμή)· 
   
 (στ) με την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου 

«έργα» με την αντικατάσταση της φράσης 

«παροχή ενέργειας» με τη φράση «την 

πραγματοποίηση των σκοπών των κατόχων 

άδειας»    
  
 (ζ) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου  

«ηλεκτρική γραμμή» με την ακόλουθη νέα 

ερμηνεία: 
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122(Ι) του2003. 

 «‘ηλεκτρική γραμμή’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού 

Νόμου του 2003·»· 
   
 (η) με τη διαγραφή του όρου «ιδιωτικοί σκοποί» και 

της ερμηνείας του·  
   
 (θ) με τη διαγραφή, από την ερμηνεία του όρου 

«Κανονισμοί», των φράσεων -  
   
  (i) «ή όρους που επηρεάζουν την επιχείρηση 

που εκδόθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο» (δεύτερη γραμμή), και 
  (ii) «ή  Διατάγματος» (τρίτη γραμμή)·  
  
 (i) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου 

«καταναλωτής» με την ακόλουθη νέα ερμηνεία: 
   
  «‘Καταναλωτής’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς   

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·»· 
  
 (ια) με τη διαγραφή, από την ερμηνεία του όρου 

«κύριος αγωγός»,  της φράσης «για σκοπούς 

γενικής παροχής» (τέταρτη γραμμή)· 
  
 (ιβ) με τη διαγραφή του όρου «περιοχή παροχής» 

και της ερμηνείας του· 
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 (ιγ) με την προσθήκη,  στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και της 

αντίστοιχης ερμηνείας τους: 
  
  «‘Άδεια’ έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμου του 2003· 
   
  ‘απευθείας γραμμή’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· 
   
  ‘Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής’ έχει 

την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· 
   
   ‘Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς’ έχει 

την έννοια που αποδίδεται στον  όρο 

αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 

2003· 
  
  ‘κάτοχος άδειας’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· 
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  ‘περιοχή παροχής’ σημαίνει την περιοχή, 

την οποία οι ανάδοχοι ή οι κάτοχοι άδειας 

δύνανται να προμηθεύουν με ενέργεια 

δυνάμει αδείας· 
  
   ‘προμήθεια’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του  περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· 
  
  ‘προμηθευτής’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·  
  

  ‘σύστημα διανομής’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·  
  
  ‘σύστημα μεταφοράς’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3  

του  

βασικού νόμου. 

 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξής του· και 
  
 (β) με την αντικατάσταση, αμέσως μετά τη λέξη 

«Δημοκρατία» (τρίτη γραμμή), της άνω και κάτω 

τελείας με τελεία. 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση των 

άρθρων 4 μέχρι 

και 9 του βασικού 

νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των 

άρθρων 4 μέχρι και  9 αυτού. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την ένθεση στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τις 

λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη 

γραμμή), κόμματος και της φράσης «μετά από 

εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και 

Έργων»·  
   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1), με την ακόλουθη νέα παράγραφο :  
   
  «(α) Για την προστασία προσώπων και 

περιουσίας από κινδύνους, που είναι 

δυνατό να προκληθούν, κατά την 

παραγωγή, μεταφορά, διανομή και 

χρήση ηλεκτρισμού·»· 
  
 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1), με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(β) Για τον καθορισμό οποιωνδήποτε 

προτύπων ή κωδίκων πρακτικής, προς 

τα οποία η συμμόρφωση είναι 

υποχρεωτική  ή   γίνεται   αποδεκτή   ως 
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         τεκμήριο συμμόρφωσης, προς 

προδιαγεγραμμένες στους σχετικούς 

Κανονισμούς απαιτήσεις ασφαλείας, με 

σκοπό την διασφάλιση της 

αναφερόμενης στην παράγραφο (α) 

προστασίας·   τα     εν    λόγω   

πρότυπα και κώδικες πρακτικής 

δύνανται να αφορούν, μεταξύ άλλων,  

την  κατασκευή  και την μεθοδολογία και 

τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμής 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως 

αυτός καθορίζεται στο άρθρο 67·»· και     
  
 (γ) με την κατάργηση της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «Το Υπουργικό Συμβούλιο» 

(πρώτη γραμμή), με τη φράση «Ο Υπουργός Συγκοινωνιών 

και Έργων». 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 
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 «Εκτέλεση 
έργων. 

14. Ο κάτοχος άδειας εκτελεί όλα τα έργα 

που σχετίζονται με την άδεια, με τους όρους 

και τους τρόπους που περιλαμβάνονται στην 

άδεια αυτή, σύμφωνα με σχέδια που 

εγκρίνονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών 

και Έργων σύμφωνα με το άρθρο 28.».  
  
Κατάργηση των 

άρθρων 15 μέχρι 

και 20 του 

βασικού νόμου. 

9. Τα άρθρα 15 μέχρι και 20 του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «μέτρηση» 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «βαθμονόμηση»· και  
  
 (β) με την αντικατάσταση της λέξης «εργοληπτών» 

(όγδοη γραμμή) με τη λέξη «αναδόχων».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «πίεσης» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «τάσης»· και 
  
 (β) με την αντικατάσταση της λέξης «απομόνωσης» 

(πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «μόνωσης».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

12. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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νόμου. 

  
 (α) Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλό του, της 

λέξης «φόρτισης» με τη λέξη «χρέωσης»· και 
  
 (β) με την αντικατάσταση της φράσης «τη μέθοδο 

φόρτισης για ενέργεια» (γραμμές τέταρτη και 

πέμπτη) με τη φράση «τη μέθοδο χρέωσης της 

ενέργειας». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Μετρητές 

να μη 

συνδέονται ή 

αφαιρούνται 

χωρίς 

ειδοποίηση.  

25.  Οι ανάδοχοι δεν συνδέουν, εκτός με τη 

συγκατάθεση του καταναλωτή, οποιοδήποτε 

μετρητή που χρησιμοποιείται ή θα 

χρησιμοποιηθεί για  εξακρίβωση της αξίας της 

παροχής  με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή, 

διαμέσου της οποίας παρέχεται ενέργεια από 

τους αναδόχους  ή αφαιρούν οποιοδήποτε 

τέτοιο μετρητή από οποιαδήποτε τέτοια 

ηλεκτρική γραμμή, εκτός  αν έχει δοθεί γραπτή 

ειδοποίηση τουλάχιστον  είκοσι τεσσάρων 

ωρών περί της πρόθεσής τους  να ενεργήσουν  

με τον τρόπο αυτό: 
  
         Νοείται ότι, αν ο καταναλωτής εγκαταλείψει 

τα υποστατικά ή σε περίπτωση που 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64, οι 

ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν το 

μετρητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3837, 16/4/2004 85(I)/2004



 10 

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «οι ανάδοχοι», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική  

παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται, με τις λέξεις 

«οι κάτοχοι άδειας», στην αντίστοιχη γραμματική  

παραλλαγή· 
  
 (β) με την αντικατάσταση της φράσης «για την 

κατάλληλη εκτέλεση του Διατάγματος σε σχέση με» 

(γραμμές πρώτη και δεύτερη), με τη φράση «ώστε 

να κάνουν δυνατή»· 
  
 (γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «του 

Διατάγματος», οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε 

γραμματική παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται, 

με τις λέξεις «της άδειας», στην αντίστοιχη 

γραμματική παραλλαγή· και 
   
 (δ) με τη διαγραφή της φράσης «του διατάγματος 

βάσει»  (τέταρτη γραμμή). 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «οι ανάδοχοι», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική 

παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται στις 

διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), με τις λέξεις«οι 

κάτοχοι άδειας», στην αντίστοιχη γραμματική  

παραλλαγή· 
  
 (β) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού,  της 

πρότασης που αρχίζει με τις λέξεις «Αν το 

ατύχημα» (γραμμές ενδέκατη μέχρι και δέκατη 

τρίτη)·  
  
 (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της φράσης 

«Το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) με τη 

φράση « Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων», 

της λέξης «εργολήπτες» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις 

«κατόχους άδειας», και με τη διαγραφή, από το ίδιο 

εδάφιο, των λέξεων «του Διατάγματος και» (έβδομη 

γραμμή). 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλό του, των 

λέξεων «το Υπουργικό Συμβούλιο», με τις λέξεις «ο 

Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων»· 
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 (β) με την αντικατάσταση των λέξεων «οι ανάδοχοι», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική  

παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται στις 

διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), με τις λέξεις 

«οι κάτοχοι άδειας», στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή· 
  
 (γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «το Υπουργικό 

Συμβούλιο», οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε 

γραμματική παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται 

στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), με τις 

λέξεις «ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων», 

στην αντίστοιχη γραμματική  παραλλαγή·  
  
 (δ) με την αντικατάσταση, στις παραγράφους (γ) και (δ) 

του εδαφίου (1), της λέξης «μετάδοση» (πρώτη 

γραμμή) με τη λέξη «μεταφορά»· και  
  
 (ε) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ε) του 

εδαφίου (1), της λέξης «εργοστασίων», με τη λέξη 

«σταθμών»· 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

17. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση,  στο εδάφιο (1), της λέξης 

«ανάδοχοι» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «κάτοχοι 

άδειας»· και 
  
 (β) με την κατάργηση των εδαφίων (2) και (3). 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 
18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 
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νόμου με την 

κατάργηση του 

άρθρου 30 του 

βασικού νόμου. 

άρθρου 30 αυτού. 

 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της λέξης 

«να» (δέκατη γραμμή) με τη λέξη «αν»· 
   
 (β)  με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), των 

λέξεων «αντίθετα προς» (τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «πάνω σε», και των λέξεων «οποιοδήποτε 

στήριγμα» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τις λέξεις 

«οποιοσδήποτε επίτονος ή οποιοδήποτε άλλο 

στήριγμα»· 
  
 (γ) με την αντικατάσταση της λέξης «αλλαγή», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική  

παραλλαγή η λέξη αυτή απαντάται στις διατάξεις 

του εδαφίου (4), με τη λέξη «αφαίρεση», στην 

αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή· και 
  
 (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5), των λέξεων 

«μετακινούν πάνω σε» (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις «αφαιρούν από». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

20.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3837, 16/4/2004 85(I)/2004



 14 

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της φράσης 

«κανένα πρόσωπο σε οποιαδήποτε περιοχή 

παροχής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των 

ενδιαφερόμενων αναδόχων δεν» (πρώτη γραμμή) 

με τη φράση: «Κανένα πρόσωπο,  σε οποιαδήποτε 

περιοχή προμήθειας, χωρίς τη γραπτή 

συγκατάθεση των αναδόχων, ή, σε περίπτωση 

απευθείας γραμμής, του κατόχου άδειας δεν»· και  
   
 (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1), της λέξης «εκκαθάριση» με τη λέξη 

«απόσταση». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

 21. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με         την          αντικατάσταση,          στον 

πλαγιότιτλό  του, της λέξης «διάνοιξης» με τη 

λέξη «εκσκαφής»· 
  
 (β) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1), των  λέξεων 

«διανοίγουν και» (δεύτερη γραμμή)·   
   
 (γ) με την αντικατάσταση της λέξης 

«ανασκάπτουν», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή η λέξη 

αυτή απαντάται στις διατάξεις του εδαφίου (1), 

με τη λέξη «σκάβουν», στην αντίστοιχη 

γραμματική παραλλαγή· 
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 (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), όλων των 

λέξεων μετά τις λέξεις «των εξουσιών» (γραμμές 

δέκατη πέμπτη μέχρι και δέκατη έννατη), με τις 

λέξεις «έργων που είναι απαραίτητα για τη 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 και 

των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων  Κανονισμών»· 

και   
  
 (ε)  με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της 

φράσης «το Υπουργικό Συμβούλιο» (έννατη 

γραμμή), με τη φράση «τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόμου. 

22. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλού τού με 

τον πλαγιότιτλο «Όροι ως προς την επίβλεψη 

για άνοιγμα ή εσκαφή οδών, γεφυρών, 

υπονόμων, οχετών ή υπόγειων διόδων.»· 
  
 (β) με την αντικατάσταση της λέξης «θραύεται» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «σκάβεται»·  
  
 (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «το 

Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο» (γραμμές έκτη 

και έβδομη), με τη φράση «τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος»· και 
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 (δ) με την προσθήκη, στην επιφύλαξή του, αμέσως 

μετά τη φράση  «για το άνοιγμα» (δεύτερη 

γραμμή) της φράσης «ή την εκσκαφή» και την 

αντικατάσταση, στην ίδια επιφύλαξη, των λέξεων 

«των εργοληπτών» (τέταρτη γραμμή) με τις 

λέξεις «των αναδόχων».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την 

αντικατάσταση της λέξης «θραύουν», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή η λέξη αυτή απαντάται, 

με τη λέξη «σκάβουν», στην αντίστοιχη γραμματική  

παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

24. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «θραύουν», οπουδήποτε και  σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή η λέξη αυτή απαντάται 

με τη λέξη «σκάβουν», στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

25.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «ή του Διατάγματος» (όγδοη 

γραμμή), με τις λέξεις «ή/και του περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

26.  Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «θραύουν», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή η λέξη αυτή απαντάται 

με τη λέξη «σκάβουν», στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή.  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 39 
27. Το άρθρο 39 του βασικού  νόμου  τροποποιείται  με  την 
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του βασικού 

νόμου. 
αντικατάσταση, στο εδάφιο (4), των λέξεων «το Υπουργικό 

Συμβούλιο» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

28. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «η του 

Διατάγματος» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση 

«ή/και του περί Ρύθμισης της Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003»· και   
  
 (β) με την αντικατάσταση των λέξεων «το 

Υπουργικό Συμβούλιο» ( γραμμές δωδέκατη και 

δέκατη τρίτη), με τις λέξεις «τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων»· 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

29.  Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή των λέξεων «ή οποιουδήποτε Διατάγματος» 

(δεύτερη γραμμή).  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

30. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της λέξης 

«εργολήπτες» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις 

«κατόχους άδειας»· 
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 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), των λέξεων 

«ή οποιοδήποτε Διάταγμα» (δεύτερη γραμμή), με 

τη φράση «ή/και από τον περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003»· 
  
 (γ) με   την     αντικατάσταση,     στο     εδάφιο    (5), 

της λέξης «Αρχιδικαστή» (πέμπτη γραμμή), με τη 

φράση «Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου»· 

και 
  
 (δ) με     τη     διαγραφή     του     εδαφίου     (7). 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 43 του 

βασικού νόμου. 

31. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου καταργείται. 
 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 44 

του βασικού 

νόμου. 

32. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «στα οποία παρέχεται ή έχει 

παρασχεθεί ηλεκτρισμός από τους αναδόχους» (γραμμές 

δεύτερη και τρίτη), με τη φράση «τα οποία είναι συνδεδεμένα 

με το σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα διανομής». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόμου. 

33. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της λέξης 

«εργολήπτες» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη 

«αναδόχους»· 
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 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της λέξης 

«κόψουν» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 

«αφαιρέσουν»  και με την προσθήκη στο ίδιο 

εδάφιο,  αμέσως μετά τις λέξεις «τους ανάδοχους 

κατά» (έβδομη γραμμή), των λέξεων  «την 

αφαίρεση ή διακοπή» και, μετά τη λέξη αυτή, με 

την προσθήκη  κόμματος· 
  
Τροποποίηση 

του  άρθρου  46 

του βασικού 

νόμου. 

34. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «πρόκειται» (τέταρτη γραμμή), με 

τη φράση «ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο ή». 

  
Κατάργηση του 

άρθρου 49 του 

βασικού νόμου. 

35. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Κατάργηση του 

άρθρου 51 του 

βασικού νόμου. 

36. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

37. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλό του της 

λέξης  «αναδόχων», με τις λέξεις «των κατόχων 

άδειας» και της λέξης «έφεσης» με τη λέξη 

«ένστασης» ·  
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 (β) με την αντικατάσταση της λέξης «οι ανάδοχοι», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική 

παραλλαγή η λέξη αυτή απαντάται, με τις λέξεις «οι 

κάτοχοι άδειας», στην αντίστοιχη γραμματική  

παραλλαγή·  
  
 (γ) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (2), της φράσης «ή 

οποιαδήποτε τέτοια αρχή ή πρόσωπο» (πρώτη 

γραμμή)· 
  
 (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της λέξης 

«έφεση» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «ένσταση»· 
  
 (ε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), των λέξεων 

«στο Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη γραμμή), με τη 

φράση «στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 

το συντομότερο δυνατό»· 
  
 (στ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), των λέξεων 

«το Υπουργικό Συμβούλιο» (τέταρτη γραμμή), με 

τις λέξεις «ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων»· 

και 
  
 (ζ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της λέξης 

«έφεσης» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση 

«ένστασης το συντομότερο δυνατό». 
  
Κατάργηση των 

άρθρων 53 μέχρι 

και 56  του 

βασικού νόμου. 

38. Τα άρθρα 53 μέχρι και 56 του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

Τροποποίηση 39. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

αντικατάσταση των λέξεων «οι εργολήπτες», οπουδήποτε 

και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή οι λέξεις αυτές 

απαντώνται, με τις λέξεις «οι ανάδοχοι», στην αντίστοιχη 

γραμματική παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου. 

40. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των όρων «οι ανάδοχοι», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή οι λέξεις αυτές 

απαντώνται, με τις λέξεις «ο προμηθευτής», στην αντίστοιχη 

γραμματική παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 59 

του βασικού 

νόμου. 

41. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλό του της 

λέξης «πίεσης» με τη λέξη «τάσης»· και 
  
 (β) με την αντικατάσταση των λέξεων «των αναδόχων» 

(δεύτερη γραμμή),  με τις λέξεις «του προμηθευτή». 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 60 του 

βασικού νόμου.  

42. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου καταργείται.  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 61 

του βασικού 

νόμου. 

43. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «οι ανάδοχοι», οπουδήποτε και 

σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή οι λέξεις  αυτές 

απαντώνται, με τις λέξεις «ο προμηθευτής», στην αντίστοιχη 

γραμματική παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 64 

του βασικού 

44. Το  άρθρο  64   του   βασικού   νόμου  τροποποιείται  ως 

ακολούθως: 
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νόμου. 

  
 (α) Με την ένθεση, αμέσως μετά τη φράση «ή 

εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους» 

(γραμμές δεύτερη και τρίτη), της φράσης «ή στον 

κάτοχο άδειας σε περίπτωση απευθείας γραμμής» 

· 
  
 (β) με τη διαγραφή, αμέσως μετά τις λέξεις 

«χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό» (έκτη γραμμή), των 

λέξεων «των αναδόχων»· 
  
 (γ) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «για την 

προστασία» (έβδομη γραμμή), των λέξεων «των 

προμηθευτών ή»· και 
  
 (δ) με την αντικατάσταση των λέξεων «οι ανάδοχοι» 

(δέκατη γραμμή), με τις λέξεις «οποιαδήποτε 

επηρεαζόμενα πρόσωπα». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 65 

του βασικού του 

νόμου. 

45. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλό του των 

λέξεων «των αναδόχων», με τις λέξεις «των 

κατόχων άδειας»·  
   
 (β) με την αντικατάσταση της λέξης «συγκοινωνεί» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «συνδέεται»· 
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 (γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «οι ανάδοχοι», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική 

παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται, με τις λέξεις 

«ο κάτοχος άδειας», στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή· 
  
 (δ) με την αντικατάσταση των λέξεων «στους 

εργολήπτες» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «στους 

κατόχους άδειας»· 
  
 (ε) με τη διαγραφή των λέξεων «από τους αναδόχους» 

(δέκατη γραμμή)· και  
  
 (στ) με τη διαγραφή, αμέσως μετά τις λέξεις «παροχή 

παρέχεται» (δέκατη έκτη γραμμή), του κόμματος 

καθώς και της φράσης που αρχίζει με τη λέξη «και 

οι ανάδοχοι δύνανται» μέχρι το τέλος της (γραμμές 

δέκατη έκτη έως δέκατη έννατη).  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 66 

του βασικού 

νόμου. 

46. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «ή άλλο 

έργο που ανήκει στους αναδόχους» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή), κόμματος και της φράσης «ή στους 

κατόχους άδειας σε περίπτωση απευθείας 

γραμμής»·και  
  
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση 

«πληρώνει στους αναδόχους» (τρίτη γραμμή), των 

λέξεων «ή στους κατόχους άδειας».  
Τροποποίηση 47. Το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του βασικού νόμου 
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του άρθρου 67 

του βασικού 

νόμου.  

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή,  από την παράγραφο (α), των 

λέξεων «και σχεδίου» (δεύτερη γραμμή)· 
  
 (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β), της 

φράσης «αν διατάχθηκε με τον τρόπο αυτό από το 

Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη γραμμή), με τη 

φράση «κατόπιν οδηγιών του Υπουργού 

Συγκοινωνιών και Έργων»· 
  
 (γ) με    την    αντικατάσταση    των λέξεων «οι 

ανάδοχοι», οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε 

γραμματική  παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται 

στις διατάξεις της παραγράφου (γ), με τις λέξεις «ο 

κάτοχος άδειας» στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή· 
  
 (δ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ), της 

λέξης «πίεσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 

«τάσης»· και 
  
 (ε) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) της 

φράσης «τις διατάξεις του Διατάγματος» (γραμμές 

έκτη και έβδομη), με τη φράση «τους όρους της 

άδειας». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 68 

του βασικού 

νόμου. 

48. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «το Υπουργικό 

Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «τον 

Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων»· 
  
 (β)  με    την     αντικατάσταση     των      λέξεων   «των 

αναδόχων»   (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «των 

κατόχων άδειας»· και 
  
 (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «του 

Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει 

αυτού» (γραμμές τρίτη και τέταρτη), με τη φράση 

«των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου».  
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 69 

του βασικού 

νόμου. 

49. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Ανάθεση 

εργασίας. 
69.-(1) Οι κάτοχοι άδειας δεν θα αναθέτουν 

εργασία σε μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς 

ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών ή 

ηλεκτροτεχνίτες σε οποιαδήποτε έργα όπου 

υπάρχει κίνδυνος εκτός αν τα πρόσωπα αυτά 

κατέχουν τα απαραίτητα από τον παρόντα Νόμο 

πιστοποιητικά:  
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                   Νοείται ότι, αν οι κάτοχοι άδειας 

θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να αναθέτουν 

εργασία σε οποιαδήποτε πρόσωπα κατά 

παρέκκλιση της πιο πάνω υποχρέωσης, 

έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν ότι τα 

πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν κατέχουν 

τα απαιτούμενα για την εργασία 

πιστοποιητικά, βρίσκονται κάτω από τη 

συνεχή επίβλεψη και τον έλεγχο 

προσώπων  που κατέχουν τέτοια 

πιστοποιητικά και να λαμβάνουν τέτοιες 

προφυλάξεις που θα διασφαλίζουν την 

ασφάλεια των εργαζομένων και του 

κοινού σε όλες τις προβλεπτές συνθήκες. 
  
  (2)  Εκτός όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), οι 

ανάδοχοι δεν εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε 

πρόσωπο, που δεν εργοδοτείται άμεσα από 

αυτούς να λειτουργεί οποιοδήποτε μέρος του 

συστήματος που ανήκει στους αναδόχους.  Αν οι 

ανάδοχοι παραλείπουν να συμμορφωθούν με το 

άρθρο αυτό υπόκεινται, για κάθε παράλειψη, σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατον είκοσι 

πέντε λίρες. 
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  (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(2), ο καταναλωτής ή ο κάτοχος υποστατικού 

στο οποίο έχει εγκατασταθεί από τους κατόχους 

άδειας αυτόματος διακόπτης χαμηλής τάσης,  

θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τους 

αναδόχους να λειτουργεί τον εν λόγω αυτόματο 

διακόπτη με σκοπό τη σύνδεση ή αποσύνδεση 

της εγκατάστασής του με το δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας και η εν λόγω 

εξουσιοδότηση δεν αποτελεί παράβαση των 

διατάξεων του εδαφίου (2)».  
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

50. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 69, του ακόλουθου νέου άρθρου : 

  
 «Ποινική ευθύνη 

νομικών 

προσώπων και 

αξιωματούχων 

τους. 

69Α. –(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 11 του περί Αναπτύξεως 

Ηλεκτρισμού Νόμου, όταν διαπράττεται 

ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο και 

αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει 

διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη 

συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη 

προσώπου που είναι διευθύνων 

σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή 

άλλος αξιωματούχος του   νομικού    αυτού 
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  προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι 

ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, ή είναι υπάλληλος 

του νομικού αυτού προσώπου, το πρόσωπο 

αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, 

είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε 

ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό.  
   
       (2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς 

να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, 

ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου 

ή του διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση 

με τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο 

(1), ως εάν το πρόσωπο αυτό ήταν 

διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του 

νομικού προσώπου.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση των 

άρθρων 70 μέχρι 

και 72 του 

βασικού νόμου. 

51. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των 

άρθρων 70 μέχρι και 72 αυτού. 

  
Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος Νόμου 

52. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με  την προσχώρηση 

της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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