
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ 

  
Προοίμιο. 

122(Ι) του 2003. 

Για σκοπούς τροποποίησης της ισχύουσας περί αναπτύξεως ηλεκτρισμού 

νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 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 την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας», (EE L, 10.4.1997 σελ. 31), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

Κεφ. 171. 

10 του 1960 

16 του 1960 

24 του 1963 

45 του 1969 

53 του 1977 

31 του 1979 

116 του1990 

250 του1990 

40(Ι) του1995 

15(Ι) του 1996 

75(Ι)του 1998 

143(Ι) του 1999 

158(Ι) του 2000 

11(I) του 2004.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 

του τίτλου του 

βασικού νόμου.  

2. Ο τίτλος του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

αμέσως μετά τη λέξη «ΘΕΜΑΤΑ» (πέμπτη γραμμή), της άνω τελείας με 

τελεία και με τη διαγραφή όλων των λέξεων που ακολουθούν (γραμμές 

πέμπτη μέχρι και δέκατη). 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με τη διαγραφή, από τον ορισμό του όρου «γραμμή 

προμήθειας», αμέσως μετά τη λέξη «μεταφορά» (δεύτερη 

γραμμή), του κόμματος και της λέξης «διαβίβασης»· 

   

  (β)  με τη διαγραφή των όρων «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο», 

«εξουσιοδοτημένοι εργολήπτες» και «εργολήπτες» και της 

αντίστοιχης ερμηνείας τους· 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «Υπουργός» με 

την ακόλουθη νέα ερμηνεία: 

   

   «”Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού·»· 

  

  (δ)  με τη διαγραφή του όρου «χονδρική παροχή» και της 

αντίστοιχης ερμηνείας του· 

   

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

ακολούθων νέων όρων και των αντίστοιχων ερμηνειών τους: 

   

 
122(I) του 2003. 

        «’Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής’ έχει την έννοια που αποδίδει 

στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· 

   

          ‘Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς’ έχει την έννοια που 

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· 
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           ‘κάτοχος άδειας’ έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 

2003· 

   

            ‘παραγωγός’ έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 

2003·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου  

10 του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1), των λέξεων «επιχειρήσεων  

και» (πέμπτη γραμμή)· και 

   

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

«εργασιών» (έκτη γραμμή), των λέξεων «της Αρχής». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου  

12 του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

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

«αυτού» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003»· 

  

  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

  «(α) να παράγει, μεταφέρει, διανέμει και προμηθεύει 

ηλεκτρισμό·»· 
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  (γ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «(β) να συντηρεί και να λειτουργεί οποιαδήποτε εγκατάσταση 

ή επιχείρηση της Αρχής·»· 

  

  (δ)  με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1), 

των λέξεων «του Νόμου αυτού», με τις λέξεις «του άρθρου 44»· 

   

  (ε)  με τη διαγραφή της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1)· 

   

  (στ)  με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και της 

επιφύλαξής της· 

  

  (ζ)   με την προσθήκη, στο εδάφιο (4), αμέσως μετά τη φράση «από 

τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και 

τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003»· 

και 

   

  (η)    με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4), της φράσης «σε αδειούχο 

εργολήπτη παραγωγής ηλεκτρισμού» (τέταρτη γραμμή), με τις 

λέξεις «σε κάτοχο άδειας». 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση των 

άρθρων 13 μέχρι 

και 16 του 

βασικού νόμου. 

6. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 13 μέχρι 

και 16 αυτού. 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3837, 16/4/2004 81(I)/2004



 

 

5 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  (α)  Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«ενοίκιο» (δεύτερη γραμμή), του κόμματος και των λέξεων 

«ηλεκτρικές γραμμές»·  
   
  (β)  με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως πριν τη λέξη 

«εξαρτήματα» (δεύτερη γραμμή), της λέξης «ηλεκτρικά»· και 
  
  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
   
  «(2) Η Αρχή προσαρμόζει σύμφωνα με το εδάφιο (1), τις 

χρεώσεις της, ώστε να καλύπτει  οποιαδήποτε δαπάνη που 

γίνεται από αυτήν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 

περιλαμβανομένου τόκου και επιβαρύνσεων τοκοχρεολυσίου σε 

σχέση με χρήματα που δανείσθηκε για τους σκοπούς του εν 

λόγω εδαφίου.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόμου. 

8. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 23 αυτού. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Η 

Αρχή» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς του Ηλεκτρισμού 

Νόμου του 2003, η Αρχή»· 
   
  (β) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«του ελεγκτή» (τέταρτη γραμμή), της φράσης που αρχίζει με τις 

λέξεις «και δημοσιεύει» μέχρι το τέλος. 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση του 

άρθρου 25 του 

βασικού νόμου. 

10.  Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 25 

αυτού. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Η Αρχή» (πρώτη γραμμή), με τη 

φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς του 

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, η Αρχή». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, στο 

εδάφιο (1), αμέσως μετά τις λέξεις «βάσει του Νόμου αυτού» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «ως Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς και 

Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής.».   
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση του 

άρθρων 28 μέχρι 

και 34 του 

βασικού νόμου. 

13. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 28  

μέχρι και 34 αυτού. 
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Αντικατάσταση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 35: 

 «Είσοδος σε γη και 

υποστατικά 

για χωρομετρήσεις 

και άλλους  

σκοπούς. 

35.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 

την Αρχή δύναται, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να 

εισέρχεται     σε     οποιαδήποτε   γη     και,    τηρούμενης  

εικοσιτετράωρης γραπτής προειδοποίησης που 

επιδίδεται σε κάτοχο υποστατικού, να εισέρχεται σε 

οποιοδήποτε υποστατικό και να προβαίνει εκεί σε τέτοιες 

ενέργειες που δυνατό να είναι εύλογα αναγκαίες για  

σκοπό χωρομέτρησης, εξέτασης ή έρευνας, 

προκαταρκτικής  ή συναφούς προς την άσκηση 

οποιωνδήποτε   από   τις   λειτουργίες   της   Αρχής,   ως 

Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής ή ως Ιδιοκτήτης του 

Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς του Ηλεκτρισμού Νόμου του 

2003.  
   
      (2) Η Αρχή καταβάλλει αποζημίωση, σύμφωνα με το 

άρθρο 37, για οποιαδήποτε ζημιά που προξενείται λόγω 

της εισόδου ή των ενεργειών που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1).».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή, από τον πλαγιότιτλό του, της φράσης «για 

σκοπούς εργασίας αρχής»· 
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  (β)  με την αντικατάσταση των λέξεων «γραμμής προμήθειας» 

(πρώτη γραμμή), με τη φράση «ηλεκτρικής γραμμής μεταφοράς 

ή διανομής»· 
  
  
  (γ)  με την αντικατάσταση των λέξεων «οποιασδήποτε εργασίας 

αρχής» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «οποιωνδήποτε τέτοιων 

γραμμών»· 
   
  (δ)  με τη διαγραφή των λέξεων «ο Πρόεδρος ή» (δεύτερη γραμμή)· 

και 
   
  (ε)  με την αντικατάσταση των λέξεων «από αυτόν» (τρίτη γραμμή), 

με τις λέξεις «από την Αρχή» . 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση της λέξης «Το» (πρώτη γραμμή), με τη 

φράση «Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ 

της Αρχής και του ιδιοκτήτη των υποστατικών, το»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση, από την επιφύλαξή του, των λέξεων 

«γραμμής προμήθειας» (τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«ηλεκτρικής γραμμής μεταφοράς ή διανομής»· και 
   
  (γ) με την αντικατάσταση, από την επιφύλαξή του, των λέξεων 

«γραμμές προμήθειας ηλεκτρισμού» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις 

«εν λόγω γραμμές». 
  

Τροποποίηση  17. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 41, 42, 
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του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση των 

άρθρων 41, 42,  

43 και 43Α του 

βασικού νόμου. 

43 και 43Α αυτού. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 44 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 

«ασυμβίβαστοι», με τη λέξη «αντίθετοι»· και 

  

  (β)  με την κατάργηση των παραγράφων (β) μέχρι και (ε) του 

εδαφίου (1). 

   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση  του 

Πρώτου Πίνακα 

του βασικού 

νόμου. 

19. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Πρώτου Πίνακα 

αυτού. 

  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

20. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με  την προσχώρηση της Δημοκρατίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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