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Ν. 2/76 

Ό περί 'Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1976 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 'Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 2 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΝ ΚΕΦ. 170 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ηλεκτρισμού (Τρο Συνοπτικός 
ποποιητικός) Νόμος του 1976 και θα άναγινώσκηται όμου μετά του τίτλος, 
περί 'Ηλεκτρισμού Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς δ «βασι Κεφ. 170. 
κός νόμος»). 

2. Το άρθρον 10 τρΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως:— Τροποποίησις 
(α) Διά τής εν ταΐς παραγράφοις (ε) και (στ) (εν τω Άγγλικώ 

κειμένω παράγραφο ις (e) και (f)) αύτου ένθέσεως μετά τάς 
λέξεις «ηλεκτρολόγων μηχανικών» (of electrical engineers) 
τών λέξεων «ανωτέρων τεχνικών ηλεκτρολογίας,»" 

(β) 'διά τής εν τή παραγράφω (ζ) (Ιέν τω Άγγλικώ κειμένω 
παραγράφω (g)) αύτου ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις 
«διά ηλεκτρολόγους μηχανικούς» (for electrical engineers) 
τών λέξεων «ανωτέρους τεχνικούς ηλεκτρολογίας,»' 

(γ) διά τής διαγραφής τής παραγράφου (η) ('έν τω Άγγλικώ 
κειμένω παραγράφου (h)) αύτου καΐ τής αντικαταστάσεως 
της διά τής ακολούθου νέας παραγράφου : — 

«(η) διά την επιβολή ν τελών διά την έξέτασιν συντηρητών 
ήλεκτροσυσκευών και εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστά
σεων, και διά την εγγραφή ν και εκδοσιν πιστοποιητικών ικα
νότητος είς ηλεκτρολόγους μηχοα/ικούς, ανωτέρους τεχνικούς 
ηλεκτρολογίας, συντηρητάς ήλεκτροσυσκευών, ήλεκτροτεχνί
τας και έργολήπτας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων'»· και 

(δ) διά τής εν τω τέλει αύτου προσθήκης τοΰ ακολούθου εδα
φίου, ώς εδαφίου (2), τών προηγουμένων παραγράφων άπο
τελουσών το εδάφιον (1) αύτου :^ 

«(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρ
θρου κατατίθενται εΐς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων από τής τοιαύτης 
καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως 
αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντας 
Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά 
τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τή 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται εν Ίσχύ'ί 
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποι
ήσεως τούτων εν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκροπίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής 
και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

τοΰ άρθρου 
10 τοΰ βασι
κού νόμου. 
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Τροποποίησις 3. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου και ό πλοτ/ίότιτλος αύτου 
ι^τ^οϊασ τροποποιούνται δια της ένθέσεως μετά τάς λέξεις «ηλεκτρολόγους 
κοϋ νόμοι. ' μηχανικούς» (electrical engineers) των λέξεων «ανωτέρους τεχνικούς 

ηλεκτρολογίας,». 

Τροποποίησις 4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται 
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υ δια της ένθέσεως μετά τάς λέξεις «μηχανικούς» (engineers) τών λέ
ξεων «ανωτέρους τεχνικούς ηλεκτρολογίας,». 69·τοΰ βασι

κού νόμου 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


