
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ 
 

  
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 170. 

2 του 1976 

26 του 1979 

141 του 1990 

42(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Ηλεκτρισμού Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

   

  (α) Mε την αντικατάσταση των λέξεων «τύπο λαμπτήρα ή 

άλλη συσκευή» (γραμμές πρώτη και δεύτερη) με τις λέξεις 

«μετρητή, τυπολαμπτήρα, ηλεκτρική γραμμή, ηλεκτρικό 

εξοπλισμό ή συσκευή», 
   
  (β) με την ένθεση, αμέσως μετά τη λέξη «παρεμβαίνει» (τρίτη 

γραμμή), της λέξης «δόλια,», 
   
  (γ) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο» και το κόμμα που ακολουθεί (πέμπτη γραμμή), 

των λέξεων «ή με σκοπό την αλλοίωση της ένδειξης του 

μετρητή ή παρεμβαίνει εντός του μηχανισμού του μετρητή 

ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέσα για παρέμβαση στο 

μηχανισμό του μετρητή», 
   
   
  (δ) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «κύριες ασφάλειες» 
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και το κόμμα που ακολουθεί (ενδέκατη γραμμή), των 

λέξεων «μετρητές ή άλλες». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 47 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την ένθεση σ’ αυτό, αμέσως μετά τις λέξεις «με την παροχή» (όγδοη 

γραμμή), των λέξεων «ή λόγω αδικαιολόγητης, αντικανονικής ή δόλιας 

παρέμβασης στην παροχή ενέργειας». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Το εδάφιο (1) τροποποιείται - 
   
  (i) Με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «το ενοίκιο» 

(έκτη γραμμή), κόμματος, καθώς επίσης και των 

λέξεων «τέλος, τόκο, δαπάνη, έξοδα ή οποιοδήποτε 

άλλο ποσό, το οποίο οφείλεται με οποιοδήποτε τρόπο 

ή για οποιοδήποτε λόγο ή», 

(ii) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «παροχή 

ενέργειας» (δέκατη τέταρτη γραμμή), των λέξεων 

«συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη εξαιρουμένης και 

ισχυριζόμενης επέμβασης σε μετρητή ή άλλο 

εξοπλισμό ή δυνάμει βλάβης σε μετρητή και/ή 

λανθασμένης προηγούμενης χρέωσης», 

(iii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «ως αστικό 

χρέος» (δέκατη πέμπτη γραμμή), των λέξεων «μετά 

τόκων, δαπανών, τελών και εξόδων», και 
  
 (β)  με την ένθεση στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τις λέξεις 

«εταιρεία ή πρόσωπο» και του κόμματος που ακολουθεί 

(τρίτη γραμμή), των λέξεων «συμπεριλαμβανομένων και 

ποσών, τα οποία υπολογίσθηκαν ως οφειλόμενα δυνάμει 
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διαπιστωμένης επέμβασης και/ή διαπιστωμένης βλάβης στο 

μετρητή και/ή κατόπιν λανθασμένων προηγούμενων 

χρεώσεων», καθώς και κόμματος μετά τη λέξη «χρεώσεων». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τις λέξεις «ελλείψει δόλου» (δωδέκατη γραμμή), των 

λέξεων «ή ελλείψει διαπίστωσης επέμβασης ή μη κανονικής 

λειτουργίας του μετρητή που διαπιστώνεται από αρμόδιο λειτουργό 

των προμηθευτών». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 63 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 63 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 63: 

   
 «Κλοπή 

ηλεκτρισμού. 
63.-(1) Πρόσωπο το οποίο -  

   
  (α) κακόβουλα ή δόλια αφαιρεί, προκαλεί ώστε να 

σπαταληθεί ή παροχετευθεί, καταναλώνει ή 

χρησιμοποιεί, οποιαδήποτε ηλεκτρική ενέργεια, 
   
  (β) παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στο 

μηχανισμό μετρητή ή σε άλλες συσκευές και 

εξοπλισμό του δικτύου συστήματος διανομής, με 

σκοπό την αλλοίωση της ορθής καταγραφής 

ηλεκτρικής ενέργειας,  
   
  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 

τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) 

έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.25.000,00) ή και με τις δύο 

αυτές ποινές. 
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       (2) Η διαπίστωση της ύπαρξης ή ένδειξης χρήσης 

τεχνητών μέσων για υπεξαίρεση αποτελεί αποδεκτή 

μαρτυρία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική υπόθεση 

τέτοιας κακόβουλης ή δόλιας υπεξαίρεσης από τον 

καταναλωτή.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 64 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

   
  (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του ως εδαφίου 

(1), 
   
  (β) με την αντικατάσταση της λέξης «άδειας» (τρίτη γραμμή), με 

τις λέξεις «εξουσιοδότησης που χορηγείται από τη ΡΑΕΚ», 
   
  (γ) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «πληρώνει στους 

αναδόχους» (έννατη γραμμή), των λέξεων «ή στον κάτοχο 

εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής», 

 
  (δ)   με την αντικατάσταση των λέξεων «είκοσι πέντε λίρες» 

(έννατη γραμμή) με τις λέξεις «χίλιες λίρες», 

 
  (ε) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «ανήκουν στους 

αναδόχους» (δέκατη τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή στον 

κάτοχο εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας 

γραμμής», 
   
  (στ) με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «οι ανάδοχοι» 

(δέκατη έβδομη γραμμή), των λέξεων «ή ο κάτοχος 

εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής», 
   
  (ζ) με την αντικατάσταση των λέξεων «εκ πρώτης όψεως 
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μαρτυρία» (εικοστή τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «αποδεκτή 

μαρτυρία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική υπόθεση», 
   
  (η) με την ένθεση, αμέσως μετά τη λέξη «μετρητή» και το 

κόμμα που ακολουθεί (εικοστή έκτη γραμμή), της λέξης 

«κακόβουλα ή», και 
   
  (θ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
   
   «(2)  Σε περίπτωση που προμηθευτής δεν είναι 

ανάδοχος, η διακοπή στην παροχή ηλεκτρισμού θα 

γίνεται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται από τη 

ΡΑΕΚ. ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ,. Φακ.: 23.01.048.183-2007 

/ΦΜ 
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