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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΝΟΜΘΚΟΤ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟΤ 

Παραίηηζη από εσθύνη 

Ο πεξί Ηιεθηξηζκνχ Νφκνο, Κεθ. 170., ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ησλ Δπηζήκσλ 

Γισζζψλ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπο ηνπ 1988 έσο (Αξ. 2) ηνπ 1994 θαη ηνλ πεξί Δπηζήκσλ 

Γισζζψλ ηεο Γεκνθξαηίαο (Δξκελεπηηθφ) Νφκν ηνπ 1993, κεηαθξάζηεθε απφ ηελ Αγγιηθή 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ελνπνηήζεθε κε ηνπο Νφκνπο 2 ηνπ 1976, 26 ηνπ 1979 θαη 141 

ηνπ 1990, θαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ησλ πεξί Δπηζήκσλ 

Γισζζψλ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1988 έσο (Αξ. 2) ηνπ 1994, θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη, αθνχ ην θείκελν εγθξίζεθε απφ απηή, δεκνζηεχηεθε δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4 ησλ πην πάλσ Νφκσλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε Αξηζκφ 3104, εκεξ. 6.12.1996 (Κχξην Μέξνο, Αξηζκφο 5062) θαη, απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ, απνηειεί ην απζεληηθφ θείκελν ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ. 

Η παξνχζα έθδνζε ζπληζηά ελνπνίεζε ηνπ πην πάλσ θεηκέλνπ ηνπ Νφκνπ κε 

ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, δειαδή ηνπο Νφκνπο 42(Ι) ηνπ 2002, 85(Ι) 

ηνπ 2004 θαη 169(Ι) ηνπ 2007.  Οπζηψδνπο ζεκαζίαο είλαη θαη νη Παξαηεξήζεηο ζην 

ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 Δλ ηνχηνηο, ε παξνχζα έθδνζε ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Ννκνζεζίαο δελ 

ζπληζηά ελνπνίεζε κε ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, ιφγσ ηνπ φηη δελ έγηλε 

αλαξίζκεζε άξζξσλ νχηε θαη έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ πεξί Δπηζήκσλ 

Γισζζψλ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1988 έσο 1997 (N.67/1988, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε), ψζηε λα απνηειεί ην απζεληηθφ θείκελν ηνπ Νφκνπ δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4 ησλ ελ ιφγσ Νφκσλ.   

 Απζεληηθά είλαη κφλν ηα θείκελα ηεο λνκνζεζίαο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

έληππε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  Η παξνχζα ελνπνίεζε 

εθδίδεηαη γηα ιφγνπο πξαθηηθήο δηεπθφιπλζεο ρσξίο λα αληηθαζηζηά ην αξρηθφ θείκελν 

ησλ ελνπνηνπκέλσλ Νφκσλ.   

Ανακοίνωζη ως προς ηην πνεσμαηική ιδιοκηηζία 

© Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ννκνζεζίαο, 2008 

Δπηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή ηεο παξνχζαο έθδνζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

αλαθέξεηαη ε πεγή. 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  olcommissioner@olc.gov.cy 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 170 

 

Ο ΠΕΡΘ ΗΛΕΚΣΡΘΜΟΤ ΝΟΜΟ 
 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 
Άρθρο  

1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

2. Δξκελεία. 

3. Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. 

4. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

5. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

6. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

7. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

8. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

9. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

10. Δμνπζία έθδνζεο Καλνληζκψλ. 

11. Δμνπζία δηνξηζκνχ Ηιεθηξνιφγσλ Δπηζεσξεηψλ. 

12. Δμνπζία δηνξηζκνχ αξρήο γηα έθδνζε αδεηψλ ζε κεραληθνχο, αλψηεξνπο 

ηερληθνχο ειεθηξνινγίαο, ζπληεξεηέο ειεθηξνζπζθεπψλ, ειεθηξνηερλίηεο 

θαη εξγνιήπηεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

13. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

14. Δθηέιεζε έξγσλ. 

15. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

16. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

17. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

18. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

19. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

20. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 
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21. ηαζκφο ειέγρνπ κεηξεηή. 

22. Αλάδνρνη λα πξνκεζεχνπλ φξγαλα θαηαγξαθήο θαη άιια φξγαλα. 

23. Αλάδνρνη επηζθεπάδνπλ κεηξεηέο πνπ ελνηθηάδνπλ. 

24. Αλάδνρνη λα πιεξψλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή λέσλ κεηξεηψλ 

φηαλ ν ηξφπνο ρξέσζεο ηξνπνπνηείηαη. 

25. Μεηξεηέο λα κε ζπλδένληαη ή αθαηξνχληαη ρσξίο εηδνπνίεζε. 

26. Αλάδνρνη παξέρνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα έιεγρν. 

27. Δηδνπνίεζε αηπρήκαηνο. 

28. ρέδηα γηα έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 

29. Δηνηκαζία ράξηε ηεο πεξηνρήο παξνρήο. 

30. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

31. Άδεηεο δηφδνπ ζε γε. 

32. Οηθνδνκή θάησ ή πάλσ απφ ειεθηξηθέο γξακκέο. 

33. Δμνπζία εθζθαθήο νδψλ θιπ, ππφ επίβιεςε, θαη γηα άλνηγκα ππνλφκσλ. 

34. Όξνη σο πξνο ηελ επίβιεςε γηα άλνηγκα ή εθζθαθή νδψλ, γεθπξψλ, 

ππνλφκσλ, νρεηψλ ή ππφγεησλ δηφδσλ. 

35. Οδφο, θιπ., πνπ ζθάβεηαη πξέπεη λα επαλαθέξεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

36. Πνηλή γηα θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο νδψλ, θιπ. 

37. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο άιια κέξε δχλαληαη λα απνθαηαζηήζνπλ 

θαη αλαθηήζνπλ ηηο δαπάλεο. 

38. Δηδνπνηήζεηο λα επηδίδνληαη πξηλ απφ ην ζθάςηκν νδψλ ή ην άλνηγκα 

ππνλφκσλ, θιπ. 

39. Σνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ θιπ., θνληά ζε ππνλφκνπο, ή, 

ζσιήλεο πγξαεξίνπ ή πδξνζσιήλεο, ή ζε άιιεο ειεθηξηθέο γξακκέο. 

40. Αλαθνξηθά κε αιιαγή ζσιήλσλ, ζπξκάησλ θιπ., θάησ απφ νδνχο. 

41. Απνδεκίσζε γηα δεκηά θαηά ηελ άζθεζε εμνπζηψλ. 

42. Πξνζηαζία ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ. 
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43. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

44. Δμνπζία εηζφδνπ ζε γαίεο, ή ππνζηαηηθά γηα εμαθξίβσζε ησλ πνζνηήησλ 

ειεθηξηζκνχ πνπ θαηαλαιψζεθε, ή γηα ηε κεηαθίλεζε εμαξηεκάησλ. 

45. Όξνη βάζεη ησλ νπνίσλ ε παξνρή δπλαηφ λα δηαθνπεί. 

46. Όξνη βάζεη ησλ νπνίσλ δπλαηφ λα γίλεη άξλεζε παξνρήο. 

47. Αζθάιεηα γηα πιεξσκή. 

48. Αλάθηεζε ελνηθίσλ ειεθηξηζκνχ, ηειψλ, θιπ. 

49. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

50. Αλάδνρνη δχλαληαη λα ηνπνζεηνχλ κεηξεηέο. 

51. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

52. Δθπξνζψπεζε ησλ θαηφρσλ άδεηαο ζηηο δνθηκέο θαη δηθαίσκα έλζηαζεο 

θαηά ηεο έθζεζεο Δπηζεσξεηή. 

53. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 38 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

54. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 38 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

55. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 38 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

56. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 38 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

57. Μέγηζηε ηζρχο. 

58. Γηαθνξέο σο πξνο ηελ αθξίβεηα κεηξεηή λα δηεπζεηνχληαη απφ Δπηζεσξεηή. 

59. Γηαθνξέο σο πξνο ηε κεηαβνιή ηάζεο. 

60. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

61. Καζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο. 

62. Βιάβε έξγσλ κε πξφζεζε απνθνπήο, παξνρήο ή θαθφβνπιν ζβήζηκν 

δεκφζηνπ ιακπηήξα. 

63. Κινπή ειεθηξηζκνχ. 

64. Πνηλή γηα βιάβε γξακκψλ, κεηξεηψλ θιπ. 

65. Πνηλή γηα δφιηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

θαηφρσλ άδεηαο. 
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66. Απνδεκίσζε ιφγσ ηπραίαο πξφθιεζεο δεκηάο ζε ειεθηξηθέο γξακκέο. 

67. Καζήθνληα Δπηζεσξεηή. 

68. Γηθαίσκα εηζφδνπ. 

69. Αλάζεζε εξγαζίαο. 

69Α. Πνηληθή επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη αμησκαηνχρσλ ηνπο. 

70. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

71. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 

72. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 85(Ι)/2004. 
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    Κεθ. 170.* 
2 ηνπ 1976 

26 ηνπ 1979 
141 ηνπ 1990 

42(Ι) ηνπ 2002 

85(Ι) ηνπ 2004  
169(Ι) ηνπ 2007. 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΡΤΘΜΘΖΕΘ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΕΚΣΡΘΜΟΤ  

ΓΘΑ ΦΩΣΘΣΘΚΟΤ ΚΑΘ ΑΛΛΟΤ ΚΟΠΟΤ 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

  1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ηιεθηξηζκνχ Νφκνο. 

Δξκελεία.   2. ην Νφκν απηφ  

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «Άδεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 

2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

 
 
 
 
 

        Κεθ. 305.  
62 ηνπ 1962. 

     «αδεηνχρνο ηειεγξάθνπ» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή 

ηειεγξαθηθή εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί νπνηαδήπνηε ηειεγξαθηθή 

γξακκή βάζεη ηεο εμνπζηνδφηεζεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Σειεγξάθσλ Νφκνπ· 

2(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «Αλάδνρνη» ζεκαίλεη ηνλ Ιδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο θαη 

ηνλ Ιδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «απεπζείαο γξακκή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 

Νφκνπ ηνπ 2003· 

2 ηνπ 42(Ι) ηνπ 2002. 
 

86(Ι) ηνπ 1999 
51(Ι) ηνπ 2000 

5(Ι) ηνπ 2001 
131(Ι) ηνπ 2001 
199(Ι) ηνπ 2002 
228(Ι) ηνπ 2002 

52(Ι) ηνπ 2005 
128(Ι) ηνπ 2005 
148(Ι) ηνπ 2006 
156(Ι) ηνπ 2006 

27(Ι) ηνπ 2007 
154(Ι) ηνπ 2007 

166(Ι) ηνπ 2007. 

     «Αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ζηνλ φξν 

απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ· 

 

2(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «γενική παροχή» Διαγράθηκε. 

2(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «γξακκή παξνρήο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή δηά 

κέζνπ ηεο νπνίαο δπλαηφλ λα παξαζρεζεί ή ζθνπείηαη λα παξαζρεζεί 

ελέξγεηα ζε θαηαλαισηή απφ νπνηνδήπνηε θχξην αγσγφ δηαλνκήο· 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 εκ.: Ο πεξί Σειεγξάθσλ Νφκνο (Κεθ. 305. φπσο ηξνπνπνηήζεθε), θαηαξγήζεθε απφ ηνλ πεξί Καηαξγήζεσο 
ηνπ πεξί Σειεγξάθσλ Νφκνπ, Νφκν ηνπ 2003 (Ν. 182(Ι)/2003). 
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      «Γηάηαγκα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε πνπ 

ρνξεγήζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ 

ε νπνία εμνπζηνδνηεί νπνηαδήπνηε εηαηξεία, πξφζσπν ή Γήκν λα 

αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ή φια απφ ηα θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ παξαγσγή, δηαβίβαζε, κεηαζρεκαηηζκφ, δηαλνκή θαη πψιεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο· 

    Κεθ. 240.  
 
 

     «Γήκνο» ζεκαίλεη Γεκνηηθφ πκβνχιην εγθαζηδξπκέλν βάζεη ηνπ 

πεξί Γήκσλ Νφκνπ· 

2(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «δημόζιοι ζκοποί» Διαγράθηκε. 

 
 
 
 
2(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «δεκφζηνο ιακπηήξαο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ειεθηξηθφ 

ιακπηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θσηηζκφ νπνηαζδήπνηε νδνχ 

ή άιινπ δεκφζηνπ ηφπνπ θαη ζπληεξείηαη απφ νπνηνδήπνηε Γήκν ή 

άιιε δεκφζηα αξρή· 

      «ελέξγεηα» ζεκαίλεη ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ παξάγεηαη, 

πξνκεζεχεηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ εθηφο απφ 

ηε δηαβίβαζε κελχκαηνο· 

 
 
 
 
 
 
 
 
2(ζη) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «έξγα» πεξηιακβάλεη ειεθηξηθέο γξακκέο, δηψξπγεο, έξγα 

πνηακψλ, πδαηνθξάθηεο, ζρεδηαδφκελα έξγα, δηαζσιελψζεηο, 

θηίξηα, νηθνδνκήκαηα, κεραλήκαηα, πξάγκαηα ή αληηθείκελα 

νπνηαζδήπνηε πεξηγξαθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ησλ θαηφρσλ άδεηαο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ησλ αλαδφρσλ· 

       Κεθ. 113. 
9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
41(Ι) ηνπ 1994 
15(Ι) ηνπ 1995 
21(Ι) ηνπ 1997 
82(Ι) ηνπ 1999 

149(Ι) ηνπ 1999 
2(Ι) ηνπ 2000 

135(Ι) ηνπ 2000 
151(Ι) ηνπ 2000 

     «εηαηξεία» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζψκα εγγεγξακκέλν βάζεη ηνπ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπλεξγαηηθή εηαηξεία· 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 εκ.: Ο πεξί Γήκσλ Νφκνο (Κεθ. 240) έπαπζε λα ηζρχεη απφ ηελ 31.12.1962.  Θεζπίζηεθε ν Νφκνο 64/1964 
γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο ησλ Γήκσλ ν νπνίνο θαηαξγήζεθε απφ ηνλ πεξί Γήκσλ Νφκν  
(Ν. 111/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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76(Ι) ηνπ 2001 
70(Ι) ηνπ 2003 

167(Ι) ηνπ 2003 
92(Ι) ηνπ 2004 
24(Ι) ηνπ 2005 

129(Ι) ηνπ 2005 
130(Ι) ηνπ 2005 

98(Ι) ηνπ 2006 
124(Ι) ηνπ 2006 

70(Ι) ηνπ 2007 
71(Ι) ηνπ 2007 

131(Ι) ηνπ 2007 
186(Ι) ηνπ 2007. 

2(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 
 
122(Ι) ηνπ 2003. 

     «ειεθηξηθή γξακκή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 

Νφκνπ ηνπ 2003· 

      «εκεξήζηα πνηλή» ζεκαίλεη πνηλή γηα θάζε εκέξα θαηά ηελ 

νπνία έλα αδίθεκα ζπλερίδεηαη κεηά απφ θαηαδίθε γηα απηφ· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

 
 
 

     «Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 

ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο 

Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

2(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «ιδιωηικοί ζκοποί» Διαγράθηκε. 

2(ζ) (i) ηνπ 85(Ι) 
ηνπ 2004.

 * 

2(ζ) (ii) ηνπ 85(Ι) 
ηνπ 2004.

 *
 

     «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη νπνηνπζδήπνηε Καλνληζκνχο βάζεη ηνπ 

Νφκνπ απηνχ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θνηλνχ ή γηα 

ηελ εμαζθάιηζε θαλνληθήο θαη επαξθνχο παξνρήο ελέξγεηαο, ή γηα 

νπνηνπζδήπνηε άιινπο ζθνπνχο· 

2(η) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «Καηαλαισηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ 

ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 

2003· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «θάηνρνο άδεηαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ 

ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 

2003· 

 
 
 
 

     «θχξηνο αγσγφο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή ε νπνία 

δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ππφγεηα ή λα αλεγεξζεί πάλσ απφ ηε γε απφ 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 



 

 

 

 8 

 
 
2(ηα) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

ηνπο αλαδφρνπο θαη δηακέζνπ ηεο νπνίαο δπλαηφ λα παξαζρεζεί 

ελέξγεηα απφ ηνπο αλαδφρνπο· 

      «θχξηνο αγσγφο δηαλνκήο» ζεκαίλεη ην ηκήκα νπνηνπδήπνηε 

θχξηνπ αγσγνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ φπσο δίδεηαη 

αθεηεξία ζηηο γξακκέο παξνρήο γηα ηνπο ζθνπνχο γεληθήο 

παξνρήο· 

      «νδφο» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε νδηθή αξηεξία επί ηεο νπνίαο 

ην θνηλφ έρεη δηθαίσκα δηφδνπ· 

2(ηβ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
     «περιοχή παροχής» Διαγράθηκε. 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «πεξηνρή παξνρήο» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή, ηελ νπνία νη 

αλάδνρνη ή νη θάηνρνη άδεηαο δχλαληαη λα πξνκεζεχνπλ κε 

ελέξγεηα δπλάκεη αδείαο· 

      «πφινη θαηαλαισηή» ζεκαίλεη ηα άθξα ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά θαηαλαισηή θαη αλήθνπλ 

ζε απηφλ ζηα νπνία ε παξνρή ελέξγεηαο παξέρεηαη απφ ηηο γξακκέο 

παξνρήο· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 

     «πξνκήζεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ 

απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 

Νφκνπ ηνπ 2003· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     «πξνκεζεπηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 

Νφκνπ ηνπ 2003· 

      «πξνζγεησκέλνο» ζεκαίλεη ζπλδεδεκέλνο κε ηε γεληθή κάδα ηεο γεο 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νπνηαδήπνηε άκεζε θαη 

αζθαιήο εθθέλσζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηε γε· 

      «ξαδηνθσληθέο επηθνηλσλίεο» πεξηιακβάλεη αζχξκαηε ηειεγξαθία, 

αζχξκαηε ηειεθσλία, αζχξκαηε ηειεφξαζε θαη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε 

εηθφλσλ θαη κνπζηθήο κε ζπζθεπή πνπ ζρεδηάζηεθε ή πξνζαξκφζηεθε 

γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε αηζεξηθψλ θπκάησλ· 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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      «ξαδηνθσληθή παξεκβνιή» ζεκαίλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ 

θπκάησλ απφ ζπζθεπή θαη εμάξηεκα ε νπνία παξεκβάιιεηαη ζηε 

δηεμαγσγή ηεο ξαδηνηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο· 

      «ξεχκα» ζεκαίλεη ειεθηξηθφ ξεχκα ή ην πνζνζηφ θαηά ρξνληθή 

κνλάδα θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ελέξγεηα· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 
 

     «ζχζηεκα δηαλνκήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 

Νφκνπ ηνπ 2003· 

2(ηγ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     «ζχζηεκα κεηαθνξάο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003· 

      «ηειεγξάθεκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε κήλπκα ή άιιε 

αλαθνίλσζε πνπ κεηαδίδεηαη ή πξνηίζεηαη λα κεηαδνζεί κε 

ηειεγξαθηθή γξακκή· 

 
 
 
 
 
 
 

 

       Κεθ. 305.  
62 ηνπ 1962. 

     «ηειεγξαθηθή γξακκή» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ηειεγξαθηθή ή 

ηειεθσληθή γξακκή, ζχξκαηα, ή άιιε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ή 

ιεηηνπξγεί ή πξνηίζεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ Κπβέξλεζε ή 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή ηειεγξαθηθή εηαηξεία πνπ θαηέρεη άδεηα 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Σειεγξάθσλ Νφκνπ, θαη επίζεο 

πεξηιακβάλεη φια ηα ηειεγξαθηθά, ηειεθσληθά θαη ειεθηξηθά 

ζεκαηνδνηηθά ζχξκαηα πνπ αλήθνπλ ή ιεηηνπξγνχλ ή πξνηίζεηαη λα 

ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Δπηζεσξεηή ηνπ 

Κππξηαθνχ Κπβεξλεηηθνχ ηδεξφδξνκνπ ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ 

έρεη ηελ επζχλε δεφλησο εγθξηκέλνπ ζηδεξφδξνκνπ. 

 

Δθαξκνγή ηνπ 
Νφκνπ. 
3(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

3(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηε παξαγσγή, 

κεηάδνζε, κεηαζρεκαηηζκφ, δηαλνκή, πψιεζε, παξνρή θαη ρξήζε 

ελέξγεηαο ζε φιε ηε Γεκνθξαηία. 

Δμνπζία ρνξήγεζεο 
δηαηαγκάησλ. 
4 ηνπ 85(Ι) ηνπ 2004.

*
 

  4. Καηαργήθηκε. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 εκ.: Ο πεξί Σειεγξάθσλ Νφκνο (Κεθ. 305. φπσο ηξνπνπνηήζεθε), θαηαξγήζεθε απφ ηνλ πεξί Καηαξγήζεσο 
ηνπ πεξί Σειεγξάθσλ Νφκνπ, Νφκν ηνπ 2003 (Ν. 182(Ι)/2003). 
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Έθηαζε θαη ζθνπφο 
δηαηάγκαηνο. 
4 ηνπ 85(Ι) ηνπ 2004.

* 

 

  5. Καηαργήθηκε. 

 

Πεξηνρή παξνρήο. 
4 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
 
 

 

  6. Καηαργήθηκε. 

Πεξηνξηζκφο 
δηαηάγκαηνο. 
4 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

  7. Καηαργήθηκε. 

 

Δμνπζία 
απαιινηξίσζεο 
γαηψλ, θηηξίσλ ή 
δνπιείσλ. 
4 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 

  8. Καηαργήθηκε. 

 

Κακηά ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε δελ 
ηνπνζεηείηαη ρσξίο 
άδεηα. 
4 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 

  9. Καηαργήθηκε. 

 

Δμνπζία έθδνζεο 
Καλνληζκψλ. 
5(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 

  10. (1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο  

5(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

(α) Γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη πεξηνπζίαο 

απφ θηλδχλνπο, πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ, 

θαηά ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη ρξήζε 

ειεθηξηζκνχ· 

5(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

(β) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ νπνησλδήπνηε πξνηχπσλ ή θσδίθσλ 

πξαθηηθήο, πξνο ηα νπνία ε ζπκκφξθσζε είλαη 

ππνρξεσηηθή ή γίλεηαη απνδεθηή σο ηεθκήξην 

ζπκκφξθσζεο, πξνο πξνδηαγεγξακκέλεο ζηνπο 

ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο απαηηήζεηο αζθαιείαο, κε ζθνπφ 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (α) 

πξνζηαζίαο· ηα ελ ιφγσ πξφηππα θαη θψδηθεο πξαθηηθήο 

δχλαληαη λα αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηελ κεζνδνινγία θαη ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο θαη 

δνθηκήο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο απηφο 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 67· 

5(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

(γ) Καηαργήθηκε. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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 (δ) γηα ην ζθνπφ παξεκπφδηζεο ή ειαρηζηνπνίεζεο 

ξαδηνθσληθήο παξέκβαζεο ή ειεθηξηθήο παξέκβαζεο 

απφ ηα έξγα ησλ αλαδφρσλ, ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο θαη 

άιισλ πξνζψπσλ· 

 
 
2(α) ηνπ 2/76. 

(ε) πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξνζφληα ησλ ειεθηξνιφγσλ 

κεραληθψλ, αλψηεξσλ ηερληθψλ ειεθηξνινγίαο, 

αξρηεξγαηψλ, ρεηξηζηψλ θαισδίσλ θαη εξγνιεπηψλ· 

 
 
2(α) ηνπ 2/76. 

(ζη) γηα ηελ εμέηαζε, άδεηα θαη εγγξαθή ειεθηξνιφγσλ 

κεραληθψλ, αλψηεξσλ ηερληθψλ ειεθηξνινγίαο, 

αξρηεξγαηψλ, ρεηξηζηψλ θαισδίσλ θαη εξγνιεπηψλ 

θαη γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλφηεηαο θαη 

εγγξαθήο· 

 
 
 
 
2(β) ηνπ 2/76. 

(δ) πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ηθαλφηεηαο θαη εγγξαθήο γηα ειεθηξνιφγνπο 

κεραληθνχο, αλψηεξνπο ηερληθνχο ειεθηξνινγίαο, 

αξρηεξγάηεο, ρεηξηζηέο θαισδίσλ θαη εξγνιήπηεο· 

 
 
 
 
 
 
 
 
2(γ) ηνπ 2/76. 

(ε) γηα ηελ επηβνιή ηειψλ γηα ηελ εμέηαζε ζπληεξεηψλ 

ειεθηξνζπζθεπψλ θαη εξγνιεπηψλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαη γηα ηελ εγγξαθή θαη έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλφηεηαο ζε ειεθηξνιφγνπο 

κεραληθνχο, αλψηεξνπο ηερληθνχο ειεθηξνινγίαο, 

ζπληεξεηέο ειεθηξνζπζθεπψλ, ειεθηξνηερλίηεο θαη 

εξγνιήπηεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ· 

 (ζ) πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο 

πνπ εθδίδεηαη απφ Ηιεθηξνιφγνπο Δπηζεσξεηέο, ηα ηέιε 

πνπ επηβάιινληαη γηα επηζεσξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ 

ηέηνηνπο Δπηζεσξεηέο θαη ηα πξφζσπα απφ ηα νπνία 

πιεξψλνληαη ηα ηέιε απηά· 

 (η) γεληθά γηα ην ζθνπφ εθαξκνγήο ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Νφκνπ απηνχ. 

 θαη δπλαηφ λα θαζνξίδεη πνηλέο γηα ηελ παξάβαζε ή ηε κε ηήξεζε 

ησλ Καλνληζκψλ απηψλ. 
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2(δ) ηνπ 2/76.      (2) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ απηνχ 

θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε απηή ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ κε 

απφθαζε ηεο δελ ηξνπνπνηήζεη ή αθπξψζεη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ 

θαηαηέζεθαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νιηθψο ή κεξηθψο, ηφηε απηνί ακέζσο 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηε 

δεκνζίεπζε απηή. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο απηψλ νιηθψο ή 

κεξηθψο απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, απηνί δεκνζηεχνληαη ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο φπσο ήζειαλ ηξνπνπνηεζεί απφ 

απηήλ θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζε απηή. 

Δμνπζία δηνξηζκνχ 
Ηιεθηξνιφγσλ 
Δπηζεσξεηψλ. 
6 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 

  11. Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ δχλαηαη λα δηνξίδεη 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο Ηιεθηξνιφγν Δπηζεσξεηή βάζεη ηνπ 

Νφκνπ απηνχ (πνπ ζην εμήο αλαθέξεηαη σο "Δπηζεσξεηήο") θαη 

δχλαηαη λα θαζνξίδεη ην ζθνπφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηέηνηα θαζήθνληα εθηεινχληαη. 

Δμνπζία δηνξηζκνχ 
αξρήο γηα έθδνζε 
αδεηψλ ζε 
κεραληθνχο, 
αλψηεξνπο 
ηερληθνχο 
ειεθηξνινγίαο, 
ζπληεξεηέο 
ειεθηξνζπζθεπψλ, 
ειεθηξνηερλίηεο θαη 
εξγνιήπηεο 
ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
3 ηνπ 2/76. 
2 ηνπ 26/79. 
 

  12. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ην Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο, ή δχλαηαη λα δηνξίδεη 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ή λα θαηαξηίδεη πκβνχιην, (πνπ ζην 

άξζξν απηφ θαιείηαη "ε Αξρή Αδεηψλ") γηα λα εμεηάδεη, ρνξεγεί άδεηα θαη 

εγγξάθεη θαη ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο θαη εγγξαθήο ζε 

ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο, αλψηεξνπο ηερληθνχο ειεθηξνινγίαο, 

ζπληεξεηέο ειεθηξνζπζθεπψλ, ειεθηξνηερλίηεο θαη εξγνιήπηεο 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
.
 θαη ε αξρή αδεηψλ ηεξνπκέλσλ 

νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ εθάζηνηε ρξφλν 

βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ, έρεη εμνπζία λα αθαηξεί απφ ην κεηξψν είηε 

κνλίκσο ή γηα ηέηνηα πεξίνδν φπσο δπλαηφ λα ζεσξήζεη νξζφ, ην φλνκα 

νπνηνπδήπνηε κεραληθνχ, αλψηεξνπ ηερληθνχ ειεθηξνινγίαο, 

ειεθηξνηερλίηε ή εξγνιήπηε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ν νπνίνο 

παξαβαίλεη νπνηνπζδήπνηε Καλνληζκνχο πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ηνπ 

Νφκνπ απηνχ. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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Δμνπζία 
εθρψξεζεο 
εμνπζηψλ. 
7 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

  13. Καηαργήθηκε. 

 

Δθηέιεζε  
έξγσλ. 
8 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

  14. O θάηνρνο άδεηαο εθηειεί φια ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άδεηα, κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

άδεηα απηή, ζχκθσλα κε ζρέδηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28. 

Τπνρξέσζε 
αλαδφρσλ λα 
παξέρνπλ 
ειεθηξηζκφ. 
9 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  15. Καηαργήθηκε. 

 

Παξνρή γηα 
ηδησηηθνχο 
ζθνπνχο. 
9 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  16. Καηαργήθηκε. 

 

Παξνρή ελέξγεηαο 
ζε δεκφζηνπο 
ιακπηήξεο. 
9 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  17. Καηαργήθηκε. 

 

Πνηλή γηα 
παξάιεηςε 
παξνρήο. 
9 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

  18. Καηαργήθηκε. 

 

΄Ιζε κεηαρείξηζε. 
9 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  19. Καηαργήθηκε. 

Αλάδνρνη λα κελ 
θαζνξίδνπλ εηδηθφ 
ηχπν ιακπηήξα ή 
θαπζηήξα. 
9 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

  20. Καηαργήθηκε. 

 

ηαζκφο ειέγρνπ 
κεηξεηή. 
10(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 
 

2 ηνπ 26/79. 
 
 
 
 
 
 
10(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  21. Οη αλάδνρνη εγθαζηδξχνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπο κε φξγαλα γηα έιεγρν θαη βαζκνλφκεζε ησλ 

κεηξεηψλ παξνρήο ειεθηξηζκνχ θαη ζπληεξνχλ ηα φξγαλα ζε θαιή 

ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε. Σα πην πάλσ φξγαλα παξνπζηάδνληαη ζην 

Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο 

νπνηεδήπνηε απαηηείηαη απφ απηφλ θαη απηφο έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη 

ηα πην πάλσ φξγαλα ή λα ρξεζηκνπνηεί απηά γηα ην ζθνπφ ειέγρνπ 

νπνησλδήπνηε κεηξεηψλ παξνρήο ειεθηξηζκνχ απφ ην απφζεκα ησλ 

αλαδφρσλ ή απφ ηα ππνζηαηηθά ησλ θαηαλαισηψλ. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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Αλάδνρνη λα 
πξνκεζεχνπλ 
φξγαλα 
θαηαγξαθήο θαη 
άιια φξγαλα. 
11(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 

11(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 

2 ηνπ 26/79. 
 
 

  22. Οη αλάδνρνη θπιάζζνπλ θαη ζπληεξνχλ ζε θαιή ιεηηνπξγήζηκε 

θαηάζηαζε θαηάιιεια θαη ζσζηά φξγαλα γηα θαηαγξαθή ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ηάζεο θαη γηα φινπο ηνπο άιινπο ζθνπνχο νη νπνίνη 

ήζειαλ νξηζηεί ζηνπο Καλνληζκνχο. Απηνί θπιάζζνπλ επίζεο θαη 

ζπληεξνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο θνξεηψλ νξγάλσλ γηα έιεγρν 

ηεο κφλσζεο ησλ θχξησλ αγσγψλ δηαλνκήο θαη ησλ θαισδίσλ ησλ 

ππνζηαηηθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα φξγαλα απηά ππφθεηληαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο 

Τπεξεζίαο απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

Αλάδνρνη 
επηζθεπάδνπλ 
κεηξεηέο πνπ 
ελνηθηάδνπλ. 

  23. Οη αλάδνρνη, εθηφο αλ ε ζπκθσλία γηα ελνηθίαζε πξνλνεί 

δηαθνξεηηθά, ζπληεξνχλ πάληνηε, κε δηθά ηνπο έμνδα, κεηξεηέο θαη 

άιιεο ζπζθεπέο εγγξαθήο πνπ δηαηίζεληαη γηα ελνηθίαζε απφ απηνχο 

ζε θαηαλαισηή, φζνλ αθνξά θπζηθή θζνξά, ζε θαιή θαηάζηαζε γηα 

αθξηβή εγγξαθή ηεο αμίαο ηεο παξνρήο, αιιά ν θαηαλαισηήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάιιειε θξνληίδα ησλ νξγάλσλ απηψλ θαη γηα 

ηα έμνδα γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή απψιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία άιιε απφ θπζηθή θζνξά ησλ νξγάλσλ. ε 

πεξίπησζε παξάιεηςεο εθ κέξνπο ησλ αλαδφρσλ, ελνίθην γηα ηελ 

ελνηθίαζε ηεο ζπζθεπήο δελ επηβάιιεηαη απφ ηνπο αλαδφρνπο ζηνλ 

θαηαλαισηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ε 

παξάιεηςε εμαθνινπζεί. Οη αλάδνρνη γηα ην ζθνπφ πνπ 

αλαθέξζεθε πην πάλσ θαη ρσξίο εηδνπνίεζε ζηνλ θαηαλαισηή 

έρνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ θαη είλαη ειεχζεξνη λα κεηαθηλνχλ, 

ειέγρνπλ, εξεπλνχλ θαη αληηθαζηζηνχλ νπνηνδήπνηε ηέηνην κεηξεηή 

ζε θάζε εχινγν ρξφλν. 

Αλάδνρνη λα 
πιεξψλνπλ ηηο 
δαπάλεο γηα ηελ 
παξνρή λέσλ 
κεηξεηψλ φηαλ ν 
ηξφπνο ρξέσζεο 
ηξνπνπνηείηαη. 
12(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
12(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

  24. Όηαλ νπνηνζδήπνηε θαηαλαισηήο ν νπνίνο πξνκεζεχεηαη κε 

ελέξγεηα απφ ηνπο αλαδφρνπο απφ νπνηνδήπνηε θχξην αγσγφ δηαλνκήο 

εθνδηάδεηαη κε κεηξεηή γηα ην ζθνπφ εμαθξίβσζεο ηεο αμίαο ηεο 

παξνρήο θαη νη αλάδνρνη, εθνχζηα, θαη φρη θαηά παξάθιεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, κεηαβάιινπλ ηε κέζνδν ρξέσζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξέρεηαη απφ απηνχο απφ ηνλ θχξην αγσγφ, νη αλάδνρνη αληηθαζηζηνχλ 

ην κεηξεηή ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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Μεηξεηέο 
λα κε 
ζπλδένληαη ή 
αθαηξνχληαη 
ρσξίο 
εηδνπνίεζε. 
13 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

  25. Οη αλάδνρνη δελ ζπλδένπλ, εθηφο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, νπνηνδήπνηε κεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμαθξίβσζε ηεο αμίαο ηεο παξνρήο κε 

νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή, δηακέζνπ ηεο νπνίαο παξέρεηαη 

ελέξγεηα απφ ηνπο αλαδφρνπο ή αθαηξνχλ νπνηνδήπνηε ηέηνην 

κεηξεηή απφ νπνηαδήπνηε ηέηνηα ειεθηξηθή γξακκή, εθηφο αλ έρεη 

δνζεί γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ 

πεξί ηεο πξφζεζήο ηνπο λα ελεξγήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ: 

         Ννείηαη φηη, αλ ν θαηαλαισηήο εγθαηαιείςεη ηα ππνζηαηηθά ή 

ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, νη 

αλάδνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αθαηξνχλ ην κεηξεηή ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. 

Αλάδνρνη παξέρνπλ 
δηεπθνιχλζεηο γηα 
έιεγρν. 
14(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004

*
 

14(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004

*
 

14(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004  
14(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004

* 

 

4 ηνπ 166/87. 

  26. Οη θάηνρνη άδεηαο παξέρνπλ φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο ψζηε λα 

θάλνπλ δπλαηή ηελ επηζεψξεζε θαη έιεγρν θαη ηηο ελδείμεηο θαη 

επηζεψξεζε ησλ νξγάλσλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο άδεηαο γηα ην ζθνπφ απηφ
.
 θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη 

θάηνρνη άδεηαο παξαιείςνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππφθεηληαη ζε ζρέζε κε θάζε 

παξάιεηςε ζε πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ . 

Δηδνπνίεζε 
αηπρήκαηνο. 
2 ηνπ 26/79. 
15(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  27. (1) Οη θάηνρνη άδεηαο απνζηέιινπλ ζην Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο εηδνπνίεζε γηα 

νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή έθξεμε ή ππξθαγηά, θαη επίζεο γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν αηχρεκα ηέηνηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνθαιέζεη 

απψιεηα δσήο ή πξνζσπηθή βιάβε, ε νπνία έρεη ζπκβεί ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ έξγσλ ησλ θαηφρσλ άδεηαο ή ησλ 

θπθισκάησλ ηνπο ή αλαθνξηθά κε απηά ηα έξγα ή θπθιψκαηα, θαη 

επίζεο εηδνπνίεζε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα δσήο ή πξνζσπηθή 

βιάβε πνπ πξνμελήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ηέηνην αηχρεκα. Η 

εηδνπνίεζε απνζηέιιεηαη κε ηειεγξάθεκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

κεηά πνπ ζπκβαίλεη ην αηχρεκα ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κεηά 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 Κ.Γ.Π. 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 
2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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15(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

 

πνπ ε απψιεηα δσήο ή πξνζσπηθή βιάβε θαζίζηαηαη γλσζηή ζηνπο 

θαηφρνπο άδεηαο. 

 
 
 
4 ηνπ 166/87. 

Αλ νη θάηνρνη άδεηαο παξαιείςνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ ππφθεηληαη, γηα θάζε παξάιεηςε ζε 

πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ . 

15(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

15(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

15(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     (2) Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ δχλαηαη επίζεο, αλ 

ζεσξεί απηφ αλαγθαίν, λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε Δπηζεσξεηή ή λα 

δηνξίζεη νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν πξφζσπν γηα λα εξεπλήζεη 

θαη λα αλαθέξεη ηελ αηηία νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο πνπ επεξεάδεη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ, ε νπνία δπλαηφ λα έρεη ζπκβεί ιφγσ ή 

αλαθνξηθά κε ηα έξγα ησλ θαηφρσλ άδεηαο, είηε ιήθζεθε είηε δελ 

ιήθζεθε απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο εηδνπνίεζε γηα ην αηχρεκα, ή 

σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν θαη ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία 

νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη νη Καλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ 

βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη δηαηάμεηο 

απηέο επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ, έρνπλ ηεξεζεί απφ 

ηνπο θαηφρνπο άδεηαο
.
 θαη πξφζσπν δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, πνπ δελ είλαη Δπηζεσξεηήο, έρεη γηα ην ζθνπφ ηνπ δηνξηζκνχ 

απηνχ φιεο ηηο εμνπζίεο Δπηζεσξεηή βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ. 

ρέδηα γηα έγθξηζε 
απφ ηνλ Τπνπξγφ 
πγθνηλσληψλ θαη 
Έξγσλ. 
16(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
 
 

16(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

16(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  28. (1) Οη θάηνρνη άδεηαο, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε 

απφ ηα δηάθνξα έξγα πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, ππνβάιινπλ 

πξνο έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ηξία 

αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ σο 

αθνινχζσο: 

 (α) ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα φρη κηθξφηεξε 

απφ έλαλ πξνο πέληε ρηιηάδεο ηα νπνία δείρλνπλ ηελ 

ηνπνζεζία ησλ έξγσλ θαη ηα ζχλνξα φιεο ηεο 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ· 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 Κ.Γ.Π. 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 
2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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 (β) ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα φρη κηθξφηεξε 

απφ έλαλ πξνο πεληαθφζηα ησλ πδαηνθξαθηψλ, 

πδξνθξαγκάησλ, απιαθηψλ, δεμακελψλ, ππφγεησλ 

δηφδσλ θαη θχξησλ έξγσλ· 

 
 
16(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 

(γ) ζρέδηα θαισδίσλ ή ππέξγεησλ γξακκψλ γηα 

κεηαθνξά ςειήο ηάζεο εληφο Γεκνηηθψλ πεξηνρψλ 

ζε θιίκαθα φρη κηθξφηεξε απφ έλαλ πξνο ρίιηα 

δηαθφζηα πελήληα· 

 
 
16(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

(δ) ζρέδηα θαισδίσλ ή ππέξγεησλ γξακκψλ γηα 

κεηαθνξά ςειήο ηάζεο εθηφο Γεκνηηθψλ πεξηνρψλ 

ζε θιίκαθα φρη κηθξφηεξε απφ έλαλ πξνο ηξηάληα κηα 

ρηιηάδεο εμαθφζηα νγδφληα· 

16(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
 
 

(ε) ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζε θιίκαθα φρη κηθξφηεξε απφ έλαλ πξνο εθαηφ· 

 (ζη) ζρέδηα ρακειήο ηάζεο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζε 

θιίκαθα φρη κηθξφηεξε απφ έλαλ πξνο ρίιηα δηαθφζηα 

πελήληα εληφο Γεκνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζε θιίκαθα 

φρη κηθξφηεξε απφ έλαλ πξνο πέληε ρηιηάδεο εθηφο 

Γεκνηηθψλ πεξηνρψλ· 

 (δ) ζρεδηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα παζζάισλ, πξνηχπσλ 

θαη δεκφζησλ ιακπηήξσλ: 

         Ννείηαη φηη αλ ε έγθξηζε ή εηδνπνίεζε έλζηαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ δελ ιακβάλεηαη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία (α), 

(β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ απηνχ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ, 

θαη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία (δ), (ε), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ απηνχ πξηλ 

απφ ηελ παξέιεπζε ζαξάληα δχν εκεξψλ κεηά πνπ απηά έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε απηφ, ηα πην πάλσ ζρέδηα ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 

εγθξηζεί θαη νη θάηνρνη άδεηαο ζα είλαη ειεχζεξνη λα εθηειέζνπλ ηα 

έξγα. Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ εθαξκφδνληαη επίζεο 

ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ηα νπνία 
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νη θάηνρνη άδεηαο ήζειαλ ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη 

Έξγσλ πξνο αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε κε έγθξηζεο ή έλζηαζεο 

πνπ εγείξεηαη απφ απηφ, λννπκέλνπ φηη ν Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη 

Έξγσλ ζα γλσζηνπνηήζεη ηελ έγθξηζε ή ηε κε έγθξηζε ή ελζηάζεηο ηνπ 

ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα 

πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε είθνζη νθηψ εκεξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηα ζηνηρεία (α), (β) θαη (γ), ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πξηλ απφ 

ηελ παξέιεπζε είθνζη κηαο εκεξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ 

ζηα ζηνηρεία (δ), (ε), (ζη) θαη (δ), ηνπ άξζξνπ απηνχ, απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ απηά έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζε πεξίπησζε 

γλσζηνπνίεζεο κε γελφκελεο εληφο ησλ ζρεηηθψλ πεξηφδσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ νη θάηνρνη άδεηαο ζα είλαη ειεχζεξνη λα 

πξνρσξήζνπλ σζάλ λα είρε δνζεί ε έγθξηζε. 

16(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

16(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 
 
 
 
 
 
 
4 ηνπ 166/87. 

     (2) Οη θάηνρνη άδεηαο δελ εθηεινχλ νπνηαδήπνηε απφ ηα έξγα 

ζε ζρέζε κε ηα νπνία απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ ζρέδηα ζηνλ 

Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ εθηφο ζχκθσλα κε ηα 

εγθξηκέλα ζρέδηα
.
 θαη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

εδαθίνπ απηνχ θαζηζηά ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππεχζπλνπο ζε 

πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηεηξαθφζηα είθνζη επηά επξψ
**
 γηα 

θάζε παξάιεηςε. 

16(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

16(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 
 
 
 

4 ηνπ 166/87. 

     (3) Οη θάηνρνη άδεηαο κε γξαπηή αίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ κεηαθηλνχλ νπνηαδήπνηε έξγα πνπ 

εθηειέζηεθαλ απφ απηνχο θαηά παξάβαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

εδαθίνπ (2) θαη παξάιεηςε εθ κέξνπο ησλ θαηφρσλ άδεηαο λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα απαίηεζε θαζηζηά απηνχο 

ππεχζπλνπο ζε πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ  

γηα θάζε κέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε παξάιεηςε 

ζπλερίδεηαη. 

Δηνηκαζία ράξηε 
ηεο πεξηνρήο 
παξνρήο. 
17(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  29. (1) Οη θάηνρνη άδεηαο ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε παξνρήο 

ελέξγεηαο κεξηκλνχλ ψζηε λα γίλεη ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο 
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παξνρήο ζε θιίκαθα φρη κηθξφηεξε απφ έλα πξνο δηαθφζηεο 

πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ζαξάληα, θαη κεξηκλνχλ ψζηε λα 

ζεκεησζεί πάλσ ζε απηφλ ε ζέζε φισλ ησλ γξακκψλ κεηάδνζεο, 

θαη κεξηκλνχλ ψζηε λα εηνηκαζηνχλ ζρέδηα ηεο θάζε Γεκνηηθήο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί γξακκέο δηαλνκήο επί 

θιίκαθαο φρη κηθξφηεξεο απφ έλαλ πξνο δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα ηα 

νπνία δείρλνπλ ηε ζέζε φισλ ησλ ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ 

ειεθηξηθψλ γξακκψλ, θαη κεξηκλνχλ ψζηε λα ζεκεησζεί πάλσ ζε 

απηφλ ην βάζνο φισλ ησλ ππφγεησλ γξακκψλ θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα, θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κεξηκλνχλ ψζηε λα ζεκεηψλνληαη 

πάλσ ζε απηφλ φιεο νη επεθηάζεηο ην ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ γξακκψλ. 

17(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
  

     (2) Καηαργήθηκε. 

17(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *      (3) Καηαργήθηκε. 

Λνγαξηαζκνί. 
18 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  30. Καηαργήθηκε. 

Άδεηεο δηφδνπ ζε 
γε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
  

 

3(α) ηνπ 42(Ι) ηνπ 
2002.

 
 

  31. (1) Οη αλάδνρνη δχλαληαη λα ηνπνζεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή 

γξακκή είηε πάλσ είηε θάησ απφ ην έδαθνο δηακέζνπ νπνηαζδήπνηε 

γεο, άιιεο απφ γε θαιπκκέλε κε νηθνδνκέο
.
 λνείηαη φηη πξηλ απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο γξακκήο δηακέζνπ νπνηαζδήπνηε 

γεο νη αλάδνρνη επηδίδνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε θαη θάηνρν ηεο γεο, ή αλ ν 

ηδηνθηήηεο θαη θάηνρνο δελ είλαη γλσζηνί, αλαξηνχλ ζηε γε κέζσ πίλαθα 

εηδνπνηήζεσλ, εηδνπνίεζε πεξί ηεο πξφζεζήο ηνπο καδί κε πεξηγξαθή 

ησλ γξακκψλ πνπ ππάξρεη πξφζεζε λα ηνπνζεηεζνχλ
.
 θαη αλ εληφο 

δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ κεηά ηελ επίδνζε ή αλάξηεζε ηεο εηδνπνίεζεο ν 

ηδηνθηήηεο θαη θάηνρνο παξαιείςνπλ λα δψζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο ή 

αλ επηζπλάςνπλ ζηε ζπγθαηάζεζή ηνπο νπνηνπζδήπνηε φξνπο ή 

πξνυπνζέζεηο ζηνπο νπνίνπο νη αλάδνρνη ελίζηαληαη, ν Έπαξρνο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο δηαβνπιεπζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο 

δχλαηαη λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηέηνησλ 

γξακκψλ, είηε άλεπ φξσλ ή ππφ ηέηνηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο 

ζεσξεί δίθαην. 
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19(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 

19(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3(α) ηνπ 42(Ι) ηνπ 
2002. 
 
 
 
3(α) ηνπ 42(Ι) ηνπ 
2002. 

     (2) Κακηά δηάηαμε ζην πξνεγνχκελν εδάθην δελ εμνπζηνδνηεί ή 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαδφρνπο λα θαηαζθεπάδνπλ ή 

ηνπνζεηνχλ νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή ή άιια έξγα εληφο, 

δηακέζνπ ή πάλσ ζε νπνηαδήπνηε νηθνδνκή ή ζε νπνηαδήπνηε γε πνπ 

είλαη θαιπκκέλε κε νηθνδνκέο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη 

θαηφρνπ απηψλ, λννπκέλνπ φηη νπνηνζδήπνηε επίηνλνο ή νπνηνδήπνηε 

άιιν ζηήξηγκα ππέξγεηαο γξακκήο ή νπνηνδήπνηε ππνζηήξηγκα ή 

νξζνζηάηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο ππνζηήξημεο ππέξγεηαο γξακκήο δπλαηφ λα 

ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε γε ή νηθνδνκή κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

Δπάξρνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο δηαβνπιεπζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπηθήο δηνίθεζεο αλ θαηά ηε γλψκε ηνπ ν ηδηνθηήηεο θαη ν θάηνρνο 

παξάινγα αξλνχληαη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, θαη ν Έπαξρνο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο δηαβνπιεπζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο 

νξίδεη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ή ηνπ εηήζηνπ ελνηθίνπ ή θαη ησλ δχν, 

ηα νπνία πιεξψλνληαη απφ ηνπο αλαδφρνπο ζηνλ ηδηνθηήηε θαη θάηνρν ή 

ζηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3(α) ηνπ 42(Ι) ηνπ 
2002. 

     (3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4) αλ ν ηδηνθηήηεο ή 

θάηνρνο νπνηαζδήπνηε γεο επί ηεο νπνίαο έρεη ηνπνζεηεζεί 

νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή απαηηεί λα αιιαρηεί ε ζέζε ηεο 

ειεθηξηθήο απηήο γξακκήο, ν Έπαξρνο αθνχ πξνεγνπκέλσο 

δηαβνπιεπζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο δχλαηαη κε 

γξαπηή εηδνπνίεζε, λα απαηηήζεη απφ ηνπο αλαδφρνπο λα 

κεηαβάινπλ ηε ζέζε ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ 

νη νπνίνη, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

κεξψλ, δπλαηφ λα απνθαζηζηνχλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ε 

απφθαζε ηνπ νπνίνπ είλαη ηειηθή. 

 
 
 
 
 
 
19(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

     (4) Αλ θαηαβιήζεθε απνδεκίσζε ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε 

νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθήο γξακκήο δηακέζνπ νπνηαζδήπνηε γεο 

ζην πξφζσπν πνπ απαηηεί φπσο ε ζέζε ηέηνηαο γξακκήο 

αθαηξεζεί ή ζηνλ πξνθάηνρφ ηνπ ζηνλ ηίηιν ηέηνην πξφζσπν ζα 

πξνζθέξεη ζηνπο αλαδφρνπο ην πνζφ πνπ είλαη αλαγθαίν ψζηε λα 
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θαηαβιεζνχλ ηα έμνδα ηεο κεηαθίλεζεο ή αθαίξεζεο θαη θακηά 

πεξαηηέξσ ή άιιε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εξγνιήπηεο 

ζε ζρέζε κε ηέηνηα κεηαθίλεζε ή αθαίξεζε: 

         Ννείηαη φηη φηαλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα ειεθηξηθή γξακκή έρεη 

θαηαζθεπαζηεί γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ πέληε ρξφληα θαη θαηά ηε 

γλψκε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ε ζέζε ηεο γξακκήο πξνθαιεί 

αδηθαηνιφγεηε ηαιαηπσξία ή θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη απφ πνηνπο θαη κε πνηεο αλαινγίεο ζα 

θαηαβιεζνχλ ηα έμνδα ηεο κεηαθίλεζεο ή αθαίξεζεο θαη ε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα απηφ είλαη ηειηθή. 

 

3(β) ηνπ 42(Ι) ηνπ 
2002. 

19(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

     (5) Οη αλάδνρνη αθνχ πξνεγνπκέλσο εμαζθαιίζνπλ έγθξηζε 

απφ ηνλ νηθείν Έπαξρν δχλαληαη λα απνθφπηνπλ ή αθαηξνχλ απφ 

θάζε πιεπξά νπνηαζδήπνηε πξνηηζέκελεο ή πθηζηάκελεο 

ειεθηξηθήο γξακκήο φια ηα δέλδξα θαη ζάκλνπο πνπ δπλαηφ λα 

παξεκπνδίδνπλ ή ελδέρεηαη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ή 

θαηάιιειε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο γξακκήο. 

Οηθνδνκή θάησ ή 
πάλσ απφ 
ειεθηξηθέο 
γξακκέο. 
20(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

  32. (1) Καλέλα πξφζσπν, ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή πξνκήζεηαο, 

ρσξίο ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ αλαδφρσλ, ή, ζε πεξίπησζε 

απεπζείαο γξακκήο, ηνπ θαηφρνπ άδεηαο δελ  

 (α) αλεγείξεη ή κεξηκλά ψζηε λα αλεγεξζεί νπνηαδήπνηε 

νηθνδνκή ή άιιε θαηαζθεπή θάησ ή πάλσ απφ 

νπνηαδήπνηε δεφλησο εγθξηκέλε ειεθηξηθή γξακκή 

πνπ αλήθεη ζηνπο αλαδφρνπο· 

 
 
 
 
 
 

20(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

(β) αλεγείξεη ή κεξηκλά ψζηε λα αλεγεξζεί νπνηαδήπνηε 

νηθνδνκή ή άιιε θαηαζθεπή πιεζίνλ νπνηαζδήπνηε 

ειεθηξηθήο γξακκήο φπσο πξναλαθέξζεθε, εθηφο αλ 

παξέρεη επαξθή απφζηαζε κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ 

ηέηνηαο νηθνδνκήο ή θαηαζθεπήο θαη ηνπ εγγχηεξνπ αγσγνχ 

νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο γξακκήο ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη 

νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα δεκηάο ή αηπρήκαηνο· 
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 (γ) αλεγείξεη ή κεξηκλά ψζηε λα αλεγεξζεί νπνηαδήπνηε 

θεξαία είηε γηα αζχξκαην ή γηα άιινπο ζθνπνχο ε 

νπνία δηαπεξλά πάλσ απφ νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή 

γξακκή φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 
 
 
 
 
 

     (2) Όια ηα θξεπηδψκαηα, πχξγνη αλχςσζεο ή άιιεο 

πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο νπνηαζδήπνηε θχζεσο πνπ αλεγείξνληαη 

πιεζίνλ ππέξγεησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ θαηαζθεπάδνληαη θαη 

πξνζηαηεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη λα κελ πξνθαινχλ δεκηά ζηηο γξακκέο απηέο κε ηελ 

πηψζε πάλσ ζε απηέο ή λα κελ εθζέηνπλ ζε θίλδπλν νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο γξακκέο. 

 
 
 
4 ηνπ 166/87. 

     (3) Πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δηαθφζηα δεθαηξία 

επξψ  θαη ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα δηαηάμεη φπσο νπνηεζδήπνηε 

νηθνδνκέο, θαηαζθεπέο ή ζχξκαηα πνπ αλεγέξζεθαλ απφ 

νπνηνδήπνηε ηέηνην πξφζσπν κεηαθηλεζνχλ απφ απηφ. 

 

Δμνπζία εθζθαθήο 
νδψλ, θιπ., ππφ 
επίβιεςε, θαη γηα 
άλνηγκα ππνλφκσλ. 
21(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
21(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

21(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  33. (1) Οη αλάδνρνη, πνπ ηεινχλ ππφ ηέηνηα επίβιεςε φπσο ζην 

εμήο νξίδεηαη, δχλαληαη λα ζθάβνπλ ην έδαθνο θαη ηα πεδνδξφκηα 

ησλ δηαθφξσλ νδψλ θαη γεθπξηψλ εληφο ηεο πεξηνρήο παξνρήο, θαη 

δχλαληαη λα αλνίγνπλ θαη ζθάβνπλ νπνηνπζδήπνηε ππνλφκνπο, 

νρεηνχο ή ζήξαγγεο εληφο ή θάησ ηέηνησλ νδψλ θαη γεθπξηψλ θαη λα 

ηνπνζεηνχλ, εληφο ησλ ηδίσλ νξίσλ, ειεθηξηθέο γξακκέο, γξακκέο 

παξνρήο θαη άιια έξγα θαη, απφ θαηξφ ζε θαηξφ, λα επηδηνξζψλνπλ, 

αιιάζζνπλ ή κεηαθηλνχλ ηα ίδηα, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ δχλαληαη λα κεηαθηλνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ φιν ην 

ρψκα θαη πιηθά εληφο θαη θάησ απφ ηέηνηεο νδνχο θαη γεθχξηα, θαη 

δχλαληαη ζε ηέηνηεο νδνχο λα αλεγείξνπλ νπνηνπζδήπνηε ζηχινπο, 

θνιψλεο, ιακπηήξεο θαη άιια έξγα θαη λα πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο 

άιιεο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο απηνί απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζεσξνχλ 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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21(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

αλαγθαίεο γηα ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ πην πάλσ νξίσλ, κε ην λα 

πξνθαινχλ φζνλ ην δπλαηφ ιηγφηεξε δεκηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εμνπζηψλ έξγσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 

Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003 θαη ησλ 

δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

     (2) Όηαλ νη αλάδνρνη έρνπλ αλεγείξεη ζε νπνηαδήπνηε νδφ 

νπνηνπζδήπνηε ζηχινπο, θνιψλεο, ιακπηήξεο, ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή 

ηνπνζέηεζαλ ειεθηξηθή γξακκή θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε νδνχ,  

ν Έπαξρνο δχλαηαη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ηνπ 

Νφκνπ απηνχ, αλ απαηηεζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ απφ νπνηνδήπνηε 

Κπβεξλεηηθφ Σκήκα, Γήκν ή άιιε δεκφζηα αξρή, κε γξαπηή 

εηδνπνίεζε λα απαηηήζεη απφ ηνπο αλαδφρνπο λα αιιάμνπλ ηε ζέζε 

ηέηνησλ ζηχισλ, θνιψλσλ, ιακπηήξσλ, άιισλ έξγσλ ή ειεθηξηθήο 

γξακκήο, ηεξνπκέλσλ φξσλ νη νπνίνη, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ δπλαηφ λα απνθαζηζηνχλ απφ ηνλ 

Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 

Όξνη σο πξνο ηελ 
επίβιεςε γηα 
άλνηγκα ή 
εθζθαθή νδψλ, 
γεθπξψλ, 
ππνλφκσλ, νρεηψλ 
ή ππφγεησλ δηφδσλ. 
22(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004

*
 

22(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004

* 

 

22(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  34. Κακηά νδφο, γέθπξα, ππφλνκνο, νρεηφο ή ππφγεηα δίνδνο, εθηφο ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, δελ αλνίγεηαη ή ζθάβεηαη εθηφο ππφ ηελ 

επίβιεςε ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ή δηεχζπλζε απηψλ ή 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπο, θαη ζχκθσλα κε ηέηνην ζρέδην φπσο ήζειε εγθξηζεί 

απφ ηέηνηα πξφζσπα ή απφ ηνλ ππάιιειφ ηνπο, ή ζε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθά κε ηέηνην ζρέδην, ηφηε ζχκθσλα κε 

ηέηνην ζρέδην φπσο ήζειε απνθαζηζηεί απφ ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ 

θαη Έξγσλ, ν νπνίνο δχλαηαη, κε αίηεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ή δηεχζπλζε, ή ηνπ ππαιιήινπ ηνπο, λα απαηηήζεη απφ ηνπο 

εξγνιήπηεο λα θάλνπλ ηέηνηα πξνζσξηλά ή άιια έξγα φπσο νη αηηεηέο 

ήζειαλ ζεσξήζεη αλαγθαία γηα πξνζηαζία έλαληη νπνηαζδήπνηε 

δηαθνπήο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

νπνησλδήπνηε έξγσλ ηα νπνία επεκβαίλνπλ ζηνλ ππφλνκν ή νρεηφ: 
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22(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

 

 

22(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

Ννείηαη πάληνηε φηη αλ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ή 

δηεχζπλζε παξαιείςνπλ λα παξαζηνχλ θαηά ην ρξφλν πνπ νξίζηεθε 

γηα ην άλνηγκα ή ηελ εθζθαθή νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο νδνχ, 

γέθπξαο, ππφλνκνπ, νρεηνχ ή ππφγεηαο δηφδνπ, κεηά πνπ έρνπλ 

ιάβεη εηδνπνίεζε πεξί ηεο πξφζεζεο ησλ αλαδφρσλ, ή δελ 

πξνηείλνπλ νπνηνδήπνηε ζρέδην γηα ην ζθάςηκν ή άλνηγκα απηψλ, ή 

αξλνχληαη ή ακεινχλ λα επηβιέςνπλ ην έξγν, νη αλάδνρνη δχλαληαη 

λα εθηειέζνπλ ην έξγν πνπ νξίδεηαη ζε ηέηνηα εηδνπνίεζε ρσξίο ηελ 

επίβιεςε ηέηνησλ πξνζψπσλ ή ππαιιήινπ ηνπο. 

Οδφο, θιπ., πνπ 
ζθάβεηαη πξέπεη λα 
επαλαθέξεηαη 
ρσξίο 
θαζπζηέξεζε. 
23 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 

  35. Όηαλ νη αλάδνρνη αλνίγνπλ ή ζθάβνπλ ηελ νδφ ή πεδνδξφκην 

νπνηαζδήπνηε νδνχ ή γέθπξαο, ή νπνηνδήπνηε ππφλνκν, νρεηφ ή 

ππφγεηα δίνδν, ζπκπιεξψλνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ην έξγν γηα ην 

νπνίν γίλεηαη ην ζθάςηκν, θαη γεκίδνπλ ην έδαθνο θαη επαλαθέξνπλ απηφ 

ζηελ πξνεγνχκελή ηνπ θαηάζηαζε θαη δηνξζψλνπλ ηελ νδφ ή 

πεδνδξφκην, ή ηνλ ππφλνκν, νρεηφ ή ππφγεηα δίνδν πνπ αλνίρηεθαλ ή 

ζθάθζεθαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, πξνο εχινγε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ή δηεχζπλζε απηψλ θαη 

απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά, θαη πάληνηε, 

ελψ αλνίγεηαη ή ζθάβεηαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα νδφο ή πεδνδξφκην κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, κεξηκλνχλ ψζηε λα πεξηθξάζζνληαη απηά θαη κεξηκλνχλ 

ψζηε λα ηνπνζεηείηαη θαη δηαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ θσο γηα ηελ 

πξνεηδνπνίεζε ησλ δηαβαηψλ έλαληη ή πιεζίνλ ηέηνηαο νδνχ ή 

πεδνδξνκίνπ φπνπ απηά ζα αλνίγνληαη ή ζθάβνληαη θάζε λχθηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο απηά ζπλερίδνπλ αλνηγκέλα ή ζθακκέλα
.
 θαη 

δηαηεξνχλ ηελ νδφ ή πεδνδξφκην ην νπνίν έρεη αλνηρηεί ζε θαιή 

θαηάζηαζε γηα ηξεηο κήλεο κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ 

ίδηνπ θαη γηα ηφζν πεξαηηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ ππάξρεη, πνπ δελ 

είλαη κεγαιχηεξν απφ δψδεθα κήλεο ζην ζχλνιν, εθφζνλ ην έδαθνο 

πνπ ζθάθζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαθνινπζεί λα ππνρσξεί. 

Πνηλή γηα 
θαζπζηέξεζε 
απνθαηάζηαζεο 
νδψλ, θιπ. 
24 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004. 

*
 

  36. Αλ νη αλάδνρνη αλνίγνπλ ή ζθάβνπλ νπνηαδήπνηε νδφ ή γέθπξα, ή 

νπνηνδήπνηε ππφλνκν, νρεηφ ή ππφγεηα δίνδν, ρσξίο λα δψζνπλ ηέηνηα 

εηδνπνίεζε φπσο θαζνξίδεηαη αθνινχζσο, ή κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ 
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4 ηνπ 166/87. 
 
4 ηνπ 166/87. 

απηφ ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί ή απνθαζηζηεί ή ρσξίο λα θάλνπλ ηέηνηα 

πξνζσξηλά ή άιια έξγα φηαλ απαηηείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, εθηφο ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη εξγνιήπηεο είλαη δηά ηνπ παξφληνο 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθηεινχλ ηέηνηα έξγα ρσξίο νπνηαδήπνηε επίβιεςε 

ή εηδνπνίεζε, ή αλ νη αλάδνρνη θαζπζηεξνχλ ζηελ απνπεξάησζε 

νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ έξγνπ, ή ζηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ηνπ εδάθνπο, 

ή ζηελ απνθαηάζηαζε θαη επηδηφξζσζε ηεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ, ή ηνπ 

ππφλνκνπ, νρεηνχ ή ππφγεηαο δηφδνπ πνπ αλνίρηεθαλ ή ζθάθζεθαλ κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ή θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ απηά, ή αλ ακεινχλ λα κεξηκλήζνπλ ψζηε ν ηφπνο 

φπνπ ηέηνηα νδφο ή πεδνδξφκην έρεη ζθαθηεί λα πεξηθξαρηεί θαη θσηηζηεί 

ή ακεινχλ λα επηδηνξζψζνπλ ηελ νδφ ή πεδνδξφκην γηα ηε πεξίνδν ησλ 

ηξηψλ κελψλ ακέζσο κεηά πνπ απηφ δηνξζψζεθε, ή ηέηνηα πεξαηηέξσ 

ρξνληθά δηαζηήκαηα φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα θαηαβάιινπλ σο πνηλή 

ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ή δηεχζπλζε ηεο νδνχ, γέθπξαο, 

ππφλνκνπ, νρεηνχ ή ππφγεηαο δηφδνπ ζε ζρέζε κε ηελ νπνία έγηλε 

παξάιεηςε πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ
**
 θαη ζα 

θαηαβάιινπλ επηπξφζζεην πνζφ ζαξάληα δχν επξψ  γηα θάζε εκέξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νπνηαδήπνηε ηέηνηα θαζπζηέξεζε 

εμαθνινπζεί κεηά πνπ έρνπλ ιάβεη εηδνπνίεζε γηα απηή. 

ε πεξίπησζε 
θαζπζηέξεζεο 
άιια κέξε  
δχλαληαη λα 
απνθαηαζηήζνπλ 
θαη αλαθηήζνπλ ηηο 
δαπάλεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

  37. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα θαζπζηέξεζε ή παξάιεηςε ιάβεη ρψξαλ, ηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ή δηεχζπλζε ηεο νδνχ, γέθπξαο, 

ππφλνκνπ, νρεηνχ ή ππφγεηαο δηφδνπ, ζε ζρέζε κε ηα νπνία ηέηνηα 

θαζπζηέξεζε ή παξάιεηςε ιακβάλεη ρψξαλ, δχλαληαη λα κεξηκλήζνπλ 

ψζηε λα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο πνπ θαζπζηέξεζαλ ή παξαιείθζεθαλ 

κε ηνλ ηξφπν απηφ, θαη ηα έμνδα ηεο εθηέιεζεο απηψλ ζα θαηαβάιινληαη 

ζηα πξφζσπα απηά απφ ηνπο αλαδφρνπο
.
 θαη ηέηνηα έμνδα δπλαηφ λα 

αλαθηεζνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη δεκηέο πνπ αλαθηψληαη βάζεη 

ηνπ Νφκνπ απηνχ ή/θαη ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ 

Νφκνπ ηνπ 2003. 

 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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Δηδνπνηήζεηο λα 
επηδίδνληαη πξηλ 
απφ ην ζθάςηκν 
νδψλ ή ην άλνηγκα 
ππνλφκσλ, θιπ. 
26 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

  38. (1) Πξνηνχ νη αλάδνρνη αξρίζνπλ λα αλνίγνπλ ή ζθάβνπλ 

νπνηαδήπνηε νδφ, γέθπξα, ππφλνκν, νρεηφ ή ππφγεηα δίνδν δίδνπλ 

ζηα πξφζσπα ππφ ηνλ έιεγρν ή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ δπλαηφ λα 

ηεινχλ απηά, ή ζηνλ ππάιιειφ ηνπο, επφπηε, ή άιιν ιεηηνπξγφ, 

γξαπηή εηδνπνίεζε πεξί ηεο πξφζεζήο ηνπο, φρη κηθξφηεξε ησλ 

ηξηψλ πιήξσλ εκεξψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηέηνηαο εξγαζίαο, εθηφο 

ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

κεηνλεθηήκαηα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο ή άιια 

έξγα, θαη κεηά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, ή 

κεηά πνπ αλέθπςε ε αλαγθαηφηεηα γηα απηή. 

      (2) Σνπηθή αξρή πνπ πξνηίζεηαη λα αλνίμεη ή ζθάςεη νπνηαδήπνηε 

νδφ, γέθπξα, ππφλνκν, νρεηφ ή ππφγεηα δίνδν πιεζίνλ ησλ εξγαζηψλ 

ησλ αλαδφρσλ δίλεη παξφκνηα εηδνπνίεζε ζηνπο αλαδφρνπο. 

Σνπνζέηεζε 
ειεθηξηθψλ 
γξακκψλ, θιπ., 
θνληά ζε 
ππνλφκνπο, ή 
ζσιήλεο πγξαεξίνπ 
ή πδξνζσιήλεο ή 
ζε άιιεο ειεθηξηθέο 
γξακκέο. 

  39. (1) Όηαλ νη αλάδνρνη απαηηείηαη λα ζθάςνπλ ή αλνίμνπλ 

νπνηνδήπνηε απιάθη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή θαηαζθεπή 

νπνησλδήπνηε λέσλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ (άιισλ απφ γξακκέο 

παξνρήο) ή άιια έξγα θνληά ζηα νπνία έρεη λφκηκα ηνπνζεηεζεί, 

νπνηνζδήπνηε ππφλνκνο, νρεηφο, θχξηνο αγσγφο, ζσιήλαο, ζηθφλη, 

ειεθηξηθή γξακκή ή άιιν έξγν πνπ αλήθεη ζε νπνηαδήπνηε 

απνρεηεπηηθή αξρή, αξρή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ή 

πγξαεξίνπ, ηειεγξαθηθήλ αξρή ή αξρήλ πδαηνπξνκήζεηαο (νη νπνίνη 

ζην εμήο ζην παξφλ άξζξν αλαθέξνληαη σο "νη ηδηνθηήηεο") νη 

αλάδνρνη, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ή ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, δίδνπλ 

ζηνπο ηδηνθηήηεο εηδνπνίεζε φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ 

πξνηνχ αξρίζνπλ λα ζθάβνπλ ή αλνίγνπλ ηέηνην απιάθη, θαη νη 

ηδηνθηήηεο απηνί δηθαηνχληαη λα επηβιέπνπλ ηηο εξγαζίεο δηά ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπο, θαη ε εξγαζία ζα ζπλάδεη κε ηέηνηεο εχινγεο 

απαηηήζεηο φπσο ήζειαλ νξηζηεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ππφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία απφ βιάβε θάζε ηέηνηνπ 

ππφλνκνπ, νρεηνχ, θχξηνπ αγσγνχ, ζσιήλα, ζίθνλα, ειεθηξηθήο 

γξακκήο ή έξγνπ, θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο πξνο απηά, 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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θαη επίζεο αλ απαηηεζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο απηψλ επηδηνξζψλνπλ 

νπνηαδήπνηε δεκηά ήζειε γίλεη ζε απηά. 

      (2) Ιδηνθηήηεο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ απαηηείηαη λα 

ζθάςεη ή αλνίμεη νπνηνδήπνηε απιάθη ή λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε 

έξγν ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ππφλνκν, νρεηφ, θχξην αγσγφ, 

ζσιήλα, ζίθνλα, ειεθηξηθή γξακκή ή άιιν έξγν πνπ αλήθεη ζε 

απηφλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ ησλ αλαδφρσλ, εθηφο αλ 

ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά κεηαμχ απηνχ θαη ησλ αλαδφρσλ, ή ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, δίλεη παξφκνηα εηδνπνίεζε ζηνπο 

αλαδφρνπο θαη ζθάβεη ή αλνίγεη, ηέηνην απιάθη ή εθηειεί ηέηνην έξγν 

ηεξνπκέλσλ παξφκνησλ φξσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 ηνπ 26/79. 

     (3) Όηαλ νη αλάδνρνη ηνπνζεηνχλ νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή 

γξακκή ε νπνία δηαζρίδεη ή πηζαλφλ λα εθάπηεηαη ηέηνησλ 

ππνλφκσλ, νρεηψλ, θχξησλ αγσγψλ, ζσιήλσλ, γξακκψλ παξνρήο 

ή άιισλ έξγσλ ησλ ηδηνθηεηψλ, ην αγσγφ ηκήκα ηεο ειεθηξηθήο 

γξακκήο (δηά ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ειεθηξηζκφο) πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά κνλσκέλν θαηά ηξφπν πνπ εγθξίλεηαη απφ ην 

Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο
.
 θαη νη 

αλάδνρνη, εθηφο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο, δελ ζα 

ηνπνζεηνχλ ηελ ειεθηξηθή γξακκή ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

έξρεηαη ζε επαθή κε νπνηνπζδήπνηε ηέηνηνπο ππφλνκνπο, νρεηνχο, 

θχξηνπο αγσγνχο, ζσιήλεο, γξακκέο, ππεξεζίεο ή άιια έξγα ή 

εθηφο κε παξφκνηα ζπγθαηάζεζε, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

νπνηνπζδήπνηε θχξηνπο αγσγνχο, ζσιήλεο, γξακκέο, ππεξεζίεο ή 

άιια έξγα σο αγσγνχο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηθήο ηνπο παξνρήο 

ελέξγεηαο. 

 
 
27 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

     (4) Κάζε δήηεκα ή δηαθνξά ε νπνία δπλαηφ λα πξνθχςεη βάζεη 

ηνπ άξζξνπ απηνχ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ 

θαη Έξγσλ. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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4 ηνπ 166/87. 
 
4 ηνπ 166/87. 

     (5) Αλ νη αλάδνρνη, ηδηνθηήηεο, ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν 

παξαιείςεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ, δίλνπλ πιήξε απνδεκίσζε ζε νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν πνπ επεξεάδεηαη απφ απηέο γηα θάζε απψιεηα, δεκηά, 

πνηλή ή έμνδα ηα νπνία ην πξφζσπν απηφ ήζειε ππνζηεί ιφγσ 

απηψλ, θαη επηπξφζζεηα κε απηφ ππφθεηληαη γηα θάζε παξάιεηςε ζε 

πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα νγδφληα πέληε επξψ
**
 θαη ζε εκεξήζηα 

πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ.  Ννείηαη φηη νη 

αλάδνρνη, νη ηδηνθηήηεο, ή ηέηνην άιιν πξφζσπν, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, δελ ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα πνηλή αλ ην 

Γηθαζηήξην είλαη ηεο γλψκεο φηη ε πεξίπησζε ήηαλ απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη φηη απηνί ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηά ηελ έθηαζε πνπ ήηαλ εχινγν 

ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ή φηη ε πξνθείκελε παξάιεηςε νθεηιφηαλ ζην 

γεγνλφο φηη νη αλάδνρνη, νη ηδηνθηήηεο ή ηέηνην πξφζσπν φπσο 

πξναλαθέξζεθε αγλννχζαλ ηε ζέζε ηνπ ππφλνκνπ, νρεηνχ, 

ζσιήλα, θχξηνπ αγσγνχ, ζίθνλα, ειεθηξηθήο γξακκήο ή έξγνπ πνπ 

επεξεάδεηαη απφ απηά, θαη φηη ε άγλνηα δελ νθεηιφηαλ ζε 

νπνηαδήπνηε ακέιεηα εθ κέξνπο ησλ. 

Αλαθνξηθά κε 
αιιαγή ζσιήλσλ, 
ζπξκάησλ θιπ., 
θάησ απφ νδνχο. 
 
 
 
 
 
 

28(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  40. Οη αλάδνρνη δχλαληαη λα θαιέζνπλ ηελ αξκφδηα αξρή ή 

δχλαληαη, κε ηελ άδεηα ηέηνηαο αξρήο, λα αιιάμνπλ ηε ζέζε 

νπνησλδήπνηε ζσιήλσλ ή θαισδίσλ θάησ απφ νπνηαδήπνηε νδφ ή 

ηφπν πνπ εμνπζηνδνηήζεθε λα αλαζθαθηεί απφ απηνχο, ηα νπνία 

δπλαηφ λα παξεκβαίλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο 

βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ ή/θαη ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ ηνπ 2003 θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν δχλαηαη 

κε παξφκνην ηξφπν λα θαιεί ηνπο αλαδφρνπο λα αιιάμνπλ, ή κε ηελ 

άδεηα ησλ αλαδφρσλ δχλαηαη λα αιιάμεη ηε ζέζε νπνησλδήπνηε 

ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ή έξγσλ ησλ αλαδφρσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηέηνηα νδφ ή ηφπν, ηα νπνία δπλαηφ λα παξεκβαίλνπλ 

ζηε λφκηκε άζθεζε νπνησλδήπνηε εμνπζηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 Κ.Γ.Π. 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 
2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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28(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

πξφζσπν απηφ ζε ζρέζε κε απηή ηελ νδφ ή ηφπν, ηεξνπκέλεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ή ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο 

ζπκθσλίαο κε φξνπο νη νπνίνη δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 

Απνδεκίσζε γηα 
δεκηά θαηά ηελ 
άζθεζε εμνπζηψλ. 
29 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

  41. Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ πνπ δφζεθαλ ζε απηνχο βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ, νη αλάδνρνη 

πξνμελνχλ φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε βιάβε θαη ελφριεζε θαη 

πξνμελνχλ φζνλ ην δπλαηφ κηθξφηεξε δεκηά θαη απνδεκηψλνπλ 

πιήξσο φια ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα γηα φιε ηε δεκηά πνπ 

απηά πθίζηαληαη ιφγσ ή σο ζπλέπεηα ηεο άζθεζεο ηέηνησλ 

εμνπζηψλ, ην πνζφ ηέηνηαο απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο, 

απνθαζίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, θαη θαηνρπξψλεη φιεο 

ηηο αξρέο θαη πξφζσπα έλαληη φισλ ησλ δεκηψλ θαη εμφδσλ ζε 

ζρέζε κε αηπρήκαηα, δεκηέο θαη βιάβεο πνπ πξνμελήζεθαλ ζε απηά 

ιφγσ ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ησλ αλαδφρσλ ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ πνπ εξγνδνηείηαη απφ απηνχο. 

Πξνζηαζία ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη 
ηνπ αδεηνχρνπ 
ηειεγξάθνπ. 
30(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004. 

*
 

 

  42. (1) Κακηά αιιαγή ζε νπνηαδήπνηε ηειεγξαθηθή γξακκή ηεο 

Κπβέξλεζεο ή ηνπ αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ δελ γίλεηαη απφ ηνπο 

θαηφρνπο άδεηαο εθηφο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Κπβέξλεζεο ή ηνπ 

αδεηνχρνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
 
30(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

     (2) Οη αλάδνρνη θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ρνξεγνχληαη 

απφ ην Νφκν απηφ ή/θαη απφ ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ηιεθηξηζκνχ Νφκν ηνπ 2003 δελ ηνπνζεηνχλ νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή 

γξακκή είηε πάλσ απφ ην έδαθνο είηε θάησ απφ ην έδαθνο ή δελ 

εθηεινχλ νπνηνδήπνηε άιιν έξγν γηα ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ δηά ηνπ 

νπνίνπ επεξεάδεηαη ή δπλαηφ λα επεξεάδεηαη επηβιαβψο νπνηαδήπνηε 

ηειεγξαθηθή γξακκή ηεο Κπβέξλεζεο ή αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ
.
 θαη πξηλ 

λα ηνπνζεηεζεί νπνηαδήπνηε ηέηνηα γξακκή άιιε απφ γξακκέο 

παξνρήο ζε ππνζηαηηθά θαηαλαισηψλ, ή εθηειεζηεί εξγαζία, άιιε απφ 

επηδηνξζψζεηο, εληφο 33 πνδηψλ απφ ηειεγξαθηθή γξακκή ηεο 

Κπβέξλεζεο ή αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ (άιιε απφ επηδηνξζψζεηο θαη 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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ηνπνζέηεζε γξακκψλ παξνρήο ζηα ππνζηαηηθά ησλ θαηαλαισηψλ), νη 

αλάδνρνη θαη νη αληηπξφζσπνί ηνπο, επηπξφζζεηα πξνο ηα ζρέδηα πνπ 

ππνβάιινληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 28, ππνβάιινπλ ηαπηφρξνλα ζηελ 

Κπβέξλεζε ή αδεηνχρν ηειεγξάθνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δχν 

αληίγξαθα ζρεδίσλ πνπ δείρλνπλ ηε ζέζε ησλ γξακκψλ πνπ νξίδνπλ ηελ 

πνξεία θαη θχζε ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο δηακέηξνπ 

νπνησλδήπνηε ειεθηξηθψλ γξακκψλ, θαη νη αλάδνρνη θαη νη 

αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκκνξθψλνληαη κε ηέηνηεο εχινγεο απαηηήζεηο, είηε 

γεληθέο είηε εηδηθέο, φπσο δπλαηφ λα θαζνξηζηεί απφ θαηξφ ζε θαηξφ γηα 

ην ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο νπνησλδήπνηε ηειεγξαθηθψλ γξακκψλ ηεο 

Κπβέξλεζεο ή ηνπ αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ απφ ην λα επεξεαζηνχλ 

επηβιαβψο απφ ην ελ ιφγσ έξγν. 

      (3) Αλ νπνηαδήπνηε ηειεγξαθηθή γξακκή ηεο Κπβέξλεζεο ή ηνπ 

αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ επεξεάδεηαη επηβιαβψο απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ ή άιισλ έξγσλ 

ησλ αλαδφρσλ, νη εξγνιήπηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα ηνπο 

ηέζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ κεηά ηελ ελ ιφγσ ηειεγξαθηθή γξακκή, 

πιεξψλνπλ ηε δαπάλε φισλ απηψλ ησλ κεηαηξνπψλ ζηηο 

ηειεγξαθηθέο γξακκέο ηεο Κπβέξλεζεο ή ηνπ αδεηνχρνπ 

ηειεγξάθνπ φπσο δπλαηφ λα είλαη αλαγθαίεο γηα λα επαλνξζψζνπλ 

ηελ επηβιαβή θαηάζηαζε. 

 
 
2 ηνπ 26/79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ηνπ 26/79. 
 

 

     (4) Αλ νπνηαδήπνηε ηειεγξαθηθή γξακκή ηεο Κπβέξλεζεο ή 

αδεηνχρνπ ηειεγξάθνπ επεξεάδεηαη επηβιαβψο, θαη ν Γηεπζπληήο 

ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο είλαη ηεο γλψκεο 

φηη ηέηνηα επηβιαβήο θαηάζηαζε νθείιεηαη ή δπλαηφ λα νθείιεηαη 

ζηα έξγα ησλ αλαδφρσλ, δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν γξαπηψο λα εηζέιζεη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έξγα ησλ 

αλαδφρσλ νπνηεδήπνηε φηαλ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ην 

ζθνπφ επηζεψξεζεο ησλ κεραλεκάησλ ησλ αλαδφρσλ θαη ηεο 

εξγαζίαο απηψλ, θαη νη αλάδνρνη ζηελ παξνπζία ηέηνηνπ πξνζψπνπ 

πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξηθέο δνθηκέο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ην 

Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηνπο αλαδφρνπο 
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2 ηνπ 26/79. 

ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πξνο επηζεψξεζε απφ ην 

Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο: 

         Ννείηαη φηη θακηά απφ ηηο δνθηκέο απηέο δελ απαηηείηαη λα 

γίλεηαη αλ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη αδηθαηνιφγεηε παξέκβαζε 

ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

2 ηνπ 26/79. 
 
 
 
 
 
 
 

30(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

     (5) Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ε νπνία πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ αλαδφρσλ ή 

ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο πνπ 

επηβιήζεθαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθαζίδεηαη απφ Γηθαζηή Δπαξρηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ γηα λα ελεξγεί σο δηαηηεηήο θαη ε απφθαζε ηνπ δηαηηεηή ζα 

είλαη ηειηθή. 

 
 
 
 
 
 

4 ηνπ 166/87. 
 
 
 
 

4 ηνπ 166/87. 
 

     (6) ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ απηνχ ή 

εζθεκκέλεο κε ζπκκφξθσζεο κε ην άξζξν απηφ απφ ηνπο αλαδφρνπο ή 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, νη αλάδνρνη ππφθεηληαη ζε πξφζηηκν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ
**
 γηα θάζε εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ηέηνηα παξάβαζε ή κε ζπκκφξθσζε εμαθνινπζεί, ή αλ ε 

ηειεγξαθηθή επηθνηλσλία εζθεκκέλα δηαθφπηεηαη απφ απηνχο, ζε 

πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα δχν επξψ  γηα θάζε εκέξα 

θαηά ηελ νπνία ηέηνηα δηαθνπή εμαθνινπζεί: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ηνπ 26/79. 

        Ννείηαη φηη θακηά δηάηαμε ζην εδάθην απηφ δελ ππνβάιιεη ηνπο 

αλαδφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζε πξφζηηκν, αλ ηθαλνπνηήζνπλ 

ην Γηθαζηήξην φηη ε άκεζε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαηηείην γηα λα 

απνθεπρζεί αηχρεκα, ή δηαθνξεηηθά ήηαλ έξγν έθηαθηεο αλάγθεο, θαη φηη 

απηνί επέδσζαλ ακέζσο ζηνλ ιεηηνπξγφ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

ηειεγξαθηθνχ γξαθείνπ, ηνπ πιεζηέζηεξνπ πξνο ηνλ ηφπν φπνπ έγηλε ην 

έξγν εηδνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο απηνχ, πνπ λα δειψλεη ην ιφγν γηα ηελ 

εθηέιεζε απηνχ ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαη απέζηεηιαλ 

αληίγξαθν ηέηνηαο εηδνπνίεζεο ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
 Κ.Γ.Π. 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 

2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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30(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
  

 

     (7) Διαγράθηκε. 

Πξνζηαζία ηνπ 
Δπηζεσξεηή, ηνπ 
Κππξηαθνχ 
Κπβεξλεηηθνχ, 
ηδεξφδξνκνπ θιπ. 
31 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

* 

 

  43. Καηαργήθηκε. 

 

Δμνπζία εηζφδνπ ζε 
γαίεο ή ππνζηαηηθά 
γηα εμαθξίβσζε ησλ 
πνζνηήησλ 
ειεθηξηζκνχ πνπ 
θαηαλαιψζεθε, ή 
γηα ηε κεηαθίλεζε 
εμαξηεκάησλ. 
32 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

  44. Οπνηνζδήπνηε ιεηηνπξγφο πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνπο αλαδφρνπο 

δχλαηαη νπνηεδήπνηε είλαη εχινγν λα εηζέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

ππνζηαηηθά ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ή ην 

ζχζηεκα δηαλνκήο, κε ζθνπφ λα επηζεσξήζεη ηηο ειεθηξηθέο 

γξακκέο, κεηξεηή, ζπζζσξεπηέο, εμαξηήκαηα, έξγα θαη ζπζθεπέο 

γηα ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ πνπ αλήθνπλ ζηνπο αλαδφρνπο ή ζηνλ 

ηδηνθηήηε, θάηνρν ή θαηαλαισηή θαη γηα ην ζθνπφ εμαθξίβσζεο ηεο 

πνζφηεηαο ειεθηξηζκνχ πνπ θαηαλαιψζεθε ή παξαζρέζεθε, ή 

φπνπ ε παξνρή ειεθηξηζκνχ δελ απαηηείηαη πιένλ, ή φπνπ νη 

αλάδνρνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα απνκαθξχλνπλ θαη απνθφςνπλ 

ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ απφ νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά, γηα ην 

ζθνπφ κεηαθίλεζεο νπνησλδήπνηε ειεθηξηθψλ γξακκψλ, 

ζπζζσξεπηψλ, εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο 

εξγνιήπηεο, επηδηνξζψλνληαο θάζε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ 

ηέηνηα είζνδν, επηζεψξεζε ή κεηαθίλεζε. 

Όξνη βάζεη ησλ 
νπνίσλ ε παξνρή 
δπλαηφ λα δηαθνπεί. 
33(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

2(α) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
2(β) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 
 

2(γ) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  45. (1) Αλ θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε κεηξεηή, 

ηππνιακπηήξα, ειεθηξηθή γξακκή, ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ή ζπζθεπή 

πνπ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα ή ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα πνπ 

παξέρεηαη ζε απηφλ απφ ηνπο αλαδφρνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξεκβαίλεη δφιηα, αδηθαηνιφγεηα ή αληηθαλνληθά ζηελ 

ηθαλνπνηεηηθή παξνρή ελέξγεηαο ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ή 

κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηή ή παξεκβαίλεη 

εληφο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ κεηξεηή ή ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε 

κέζα γηα παξέκβαζε ζην κεραληζκφ ηνπ κεηξεηή, ή αλ πξνβαίλεη ζε 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αλαδφρσλ, ή αλ παξαιείπεη λα παξάζρεη 

εχινγεο δηεπθνιχλζεηο γηα δνθηκή ή επηζεψξεζε, ή αλ αλαθαιπθζεί 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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2(δ) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 

δηαξξνή ζηα ππνζηαηηθά ηνπ, ή αλ νη ειεθηξηθέο γξακκέο, 

εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο δελ βξεζνχλ ζε θαιή ιεηηνπξγία θαη 

θαηάζηαζε ή πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ επηβιαβψο ηε ρξήζε 

ελέξγεηαο απφ ηνπο αλαδφρνπο ή απφ άιια πξφζσπα, ή αλ 

επεκβαίλεη ζηηο θχξηεο αζθάιεηεο, κεηξεηέο ή άιιεο ζπζθεπέο ή 

ζθξαγίδεο ησλ αλαδφρσλ, ή αλ πσιεί ή δηαζέηεη εκπνξηθά 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ αλαδφρσλ, νη 

αλάδνρνη δχλαληαη αλ ζεσξνχλ θαηάιιειν λα δηαθφςνπλ ηελ 

παξνρή ελέξγεηαο ζηα ππνζηαηηθά απηά γηα ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

φζν ν ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο παξαιείπεη ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα πξναλαθεξφκελα. 

 
 
 
 
 
 
33(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

* 

 

 

 

 

 

33(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  

     (2) Αλ νπνηνζδήπνηε Γήκνο, εηαηξεία ή πξφζσπν ακειεί λα 

πιεξψλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα ηέιε ή άιια πνζά πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην άξζξν 48(1), νη αλάδνρνη δχλαληαη λα απνθφςνπλ ηέηνηα παξνρή, 

θαη γηα ην ζθνπφ απηφ δχλαληαη λα αθαηξέζνπλ ή δηαθφςνπλ 

νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή ή άιιν έξγν δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ 

δπλαηφ λα παξέρεηαη ειεθηξηζκφο, θαη δχλαληαη, κέρξηο φηνπ ηέηνην 

ηέινο ή άιιν πνζφ, απνπιεξσζεί καδί κε νπνηεζδήπνηε δαπάλεο 

πνπ έγηλαλ απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηά ηελ αθαίξεζε ή δηαθνπή, ηελ 

απνθνπή θαη επαλαζχλδεζε ηέηνηαο παξνρήο ειεθηξηζκνχ, αιιά 

φρη αξγφηεξα, λα δηαθφςνπλ ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ ζε ηέηνην 

Γήκν, εηαηξεία ή πξφζσπν. 

 

Όξνη βάζεη ησλ 
νπνίσλ δπλαηφ λα 
γίλεη άξλεζε 
παξνρήο. 
 
 
 
 

34 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  46. Οη αλάδνρνη δελ ππνρξεψλνληαη λα παξέρνπλ ελέξγεηα ζε 

νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά εθηφο αλ είλαη εχινγα ηθαλνπνηεκέλνη φηη 

νη ειεθηξηθέο γξακκέο, εμαξηήκαηα, θαη ζπζθεπέο ζε απηά είλαη 

ιεηηνπξγήζηκα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θίλδπλν ή λα επεξεάζνπλ επηβιαβψο ηε ρξήζε 

ελέξγεηαο απφ ηνπο αλαδφρνπο ή απφ άιια πξφζσπα. 

Αζθάιεηα γηα 
πιεξσκή. 
 
 
 
 

  47. (1) Οη αλάδνρνη δχλαληαη, πξηλ εθηειέζνπλ ηελ αλαγθαία 

εξγαζία γηα ηε ζχλδεζε νπνησλδήπνηε ππνζηαηηθψλ κε ηνπο 

θχξηνπο αγσγνχο δηαλνκήο ή νπνηεδήπνηε κεηά πνπ έρνπλ πξνβεί 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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3 ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 

ζε παξνρή ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά, κε 

γξαπηή εηδνπνίεζε λα απαηηνχλ φπσο ν ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ησλ 

ππνζηαηηθψλ απηψλ, εληφο επηά εκεξψλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο, δψζεη ζε απηνχο αζθάιεηα γηα ηελ 

πιεξσκή φισλ ησλ ρξεκάησλ ηα νπνία δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ 

νθεηιφκελα ζε απηνχο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή, ή ιφγσ 

αδηθαηνιφγεηεο, αληηθαλνληθήο ή δφιηαο παξέκβαζεο ζηελ παξνρή 

ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο δελ έρεη δψζεη 

αθφκα ηελ αζθάιεηα απηή, ή ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε 

αζθάιεηα πνπ δφζεθε θαηέζηε άθπξε ή αλεπαξθήο, θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε ηέηνηνο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο 

παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο εηδνπνίεζεο, νη 

αλάδνρνη δχλαληαη, αλ ζεσξνχλ θαηάιιειν, λα αξλεζνχλ λα 

παξάζρνπλ ελέξγεηα γηα ηα ππνζηαηηθά εθφζνλ ε παξάιεηςε 

εμαθνινπζεί. 

      (2) Οη αλάδνρνη πιεξψλνπλ ηφθν κε ηέηνην επηηφθην πνπ δπλαηφ 

λα θαζνξίδεηαη επί φισλ ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαηίζεληαη ζε απηνχο 

ππφ κνξθή αζθάιεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Αλάθηεζε ελνηθίσλ 
ειεθηξηζκνχ, 
ηειψλ, θιπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4(α) (i) ηνπ 169(Ι) 
ηνπ 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  48. (1) Αλ νπνηνζδήπνηε Γήκνο, εηαηξεία ή πξφζσπν, πνπ ηνπ 

πξνκεζεχεηαη ειεθηξηζκφο απφ ηνπο αλαδφρνπο ή πνπ ηνπ 

πξνκεζεχεηαη νπνηνζδήπνηε κεηξεηήο ειεθηξηζκνχ, ζχζηεκα 

θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ, θαιψδην ή ζπζθεπή νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

άκεζα απφ ηνπο αλαδφρνπο ή απφ ηξίην πξφζσπν ζε δηεπζέηεζε κε 

ηνπο αλαδφρνπο, ακειεί λα πιεξψζεη ζηνπο αλαδφρνπο ην ελνίθην, 

ηέινο, ηφθν, δαπάλε, έμνδα ή νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ ην νπνίν 

νθείιεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή, ηέιε ή άιια 

ρξήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο αλαδφρνπο ζε ζρέζε κε απηά ή 

νπνηαδήπνηε ρξήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο αλαδφρνπο ζε ζρέζε κε 

πηζηψζεηο ή νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο 

αλαδφρνπο γηα ηελ απφθηεζε ή ελνηθίαζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ 

κεηξεηή, ζπζηήκαηνο θαισδίνπ ή ζπζθεπήο φπσο πξναλαθέξζεθε ή 

νπνηεζδήπνηε δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ λφκηκα θαηά ηελ απνθνπή ηνπ 

ειεθηξηζκνχ απφ ηα ππνζηαηηθά ηέηνηνπ πξνζψπνπ, ή ηα ηέιε πνπ 
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4(α) (ii) ηνπ 169(Ι) 
ηνπ 2007. 
 
 
 
 
 
 
4(α) (iii) ηνπ 169(Ι) 
ηνπ 2007. 

νθείινληαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ γξακκψλ παξνρήο κε ηνπο θχξηνπο 

αγσγνχο δηαλνκήο, ή νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ πνπ νθείιεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ παξνρή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αιιά κε εμαηξνπκέλεο 

θαη ηζρπξηδφκελεο επέκβαζεο ζε κεηξεηή ή άιιν εμνπιηζκφ ή δπλάκεη 

βιάβεο ζε κεηξεηή θαη/ή ιαλζαζκέλεο πξνεγνχκελεο ρξέσζεο, νη 

αλάδνρνη δχλαληαη λα αλαθηήζνπλ ην πνζφ πνπ νθείιεηαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ σο αζηηθφ ρξένο κεηά ηφθσλ, δαπαλψλ, ηειψλ θαη εμφδσλ. 

 
 
 
 
 
 
4(β) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 

     (2) Όηαλ νπνηνζδήπνηε Γήκνο, εηαηξεία ή πξφζσπν ακειεί λα 

πιεξψζεη ζηνπο αλαδφρνπο νπνηνδήπνηε ελνίθην ή πνζφ πνπ 

απαηηείηαη θαη πξέπεη λα πιεξσζεί απφ ηέηνην Γήκν, εηαηξεία ή 

πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνζψλ, ηα νπνία 

ππνινγίζζεθαλ σο νθεηιφκελα δπλάκεη δηαπηζησκέλεο επέκβαζεο 

θαη/ή δηαπηζησκέλεο βιάβεο ζην κεηξεηή θαη/ή θαηφπηλ 

ιαλζαζκέλσλ πξνεγνχκελσλ ρξεψζεσλ, νη αλάδνρνη δχλαληαη λα 

αλαθηνχλ απηά ζε νπνηνδήπνηε Γηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο, 

θαη ε ζεξαπεία ησλ αλαδφρσλ βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ είλαη 

επηπξφζζεηε πξνο ηηο άιιεο ζεξαπείεο ηνπο γηα ηελ αλάθηεζε 

ηέηνηνπ ελνηθίνπ ή πνζνχ. 

Δμνπζία ζηνπο 
αλαδφρνπο λα 
ελνηθηάδνπλ 
κεηξεηέο. 
35 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 

  49. Καηαργήθηκε. 

 

Αλάδνρνη δχλαληαη 
λα ηνπνζεηνχλ 
κεηξεηέο. 

  50. Οη αλάδνρνη δχλαληαη λα ηνπνζεηνχλ ζηα ππνζηαηηθά ηνπ 

θαηαλαισηή ηέηνην κεηξεηή ή άιιε ζπζθεπή φπσο δπλαηφ λα 

επηζπκνχλ κε ζθνπφ λα εμαθξηβψζνπλ ή ξπζκίζνπλ είηε ηελ 

πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή είηε ηνλ 

αξηζκφ ησλ σξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε παξνρή δίλεηαη, ή 

ηε κέγηζηε έληαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή, ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πνζφηεηα ή ρξφλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξνρή: 

 
 
 
 

        Ννείηαη φηη ν κεηξεηήο ή ζπζθεπή είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο θαη 

ηχπνπ θαη εθαξκφδεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ηηο γξακκέο παξνρήο κε 
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2 ηνπ 26/79. 

ηέηνην ηξφπν πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο, θαη πξνκεζεχεηαη θαη 

ζπληεξείηαη νινθιεξσηηθά κε δαπάλε ησλ αλαδφρσλ, θαη δελ 

ηνπνζεηείηαη εθηφο απφ ζπκθσλία δηαθνξεηηθά παξά κεηαμχ ησλ 

θχξησλ αγσγψλ ησλ αλαδφρσλ θαη ησλ πφισλ ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Δμνπζίεο αλαδφρσλ 
λα εθδίδνπλ 
θαλνληζκνχο. 
36 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 

  51. Καηαργήθηκε. 

 

Δθπξνζψπεζε 
ησλ θαηφρσλ 
άδεηαο ζηηο δνθηκέο 
θαη δηθαίσκα 
έλζηαζεο θαηά ηεο 
έθζεζεο 
Δπηζεσξεηή. 
37(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

37(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  52. (1) Οη θάηνρνη άδεηαο δχλαληαη, αλ ζεσξνχλ απηφ θαηάιιειν, ζε 

θάζε πεξίπησζε δνθηκήο νπνηνπδήπνηε θχξηνπ αγσγνχ ή γξακκήο 

παξνρήο, ή ειέγρνπ ή επηζεψξεζεο νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο ησλ 

θαηφρσλ άδεηαο απφ νπνηνδήπνηε Δπηζεσξεηή, λα εθπξνζσπνχληαη 

απφ θάπνην ιεηηνπξγφ ή άιιν αληηπξφζσπν, αιιά απηφο ν ιεηηνπξγφο ή 

αληηπξφζσπνο δελ επεκβαίλεη ζηε δνθηκή ή επηζεψξεζε. Πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα δνθηκή φπσο πξναλαθέξζεθε νη θάηνρνη άδεηαο 

δίλνπλ ζηνλ Δπηζεσξεηή δηαβεβαίσζε φηη θαλέλαο θίλδπλνο δελ 

πξφθεηηαη λα πξνέιζεη ζε νπνηνδήπνηε ππεχζπλν ησλ γξακκψλ, εξγάηε 

ή άιιν πξφζσπν εμαηηίαο ηέηνηαο δνθηκήο. 

 

37(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

37(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

37(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

37(ζη) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

37(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

     (2) Αλ νη θάηνρνη άδεηαο δελ ηθαλνπνηνχληαη  κε νπνηαδήπνηε 

έθζεζε νπνηνπδήπνηε Δπηζεσξεηή, δχλαληαη** λα ππνβάινπλ 

έλζηαζε ζηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ ελαληίνλ ηεο έθζεζεο θαη κεηά απφ απηφ ν Τπνπξγφο 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ εξεπλά θαη απνθαζίδεη επί ηνπ ζέκαηνο 

ηεο έλζηαζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 

Μέζνδνη 
επηβάξπλζεο. 
38 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

  53. Καηαργήθηκε. 

 

Αλψηαηεο ηηκέο. 
38 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  54. Καηαργήθηκε. 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 Γηαγξάθεθαλ νη θξάζεηο «ή δελ ηθαλνπνηείηαη» θαη «ή δχλαηαη» γηα λα δηνξζσζεί αλσκαιία ζηε ζχληαμε ηεο 
πξφλνηαο πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37(γ) ηνπ Νφκνπ 85(Ι)/2004. 
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Άιιεο επηβαξχλζεηο 
κε ζπκθσλία. 
38 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

  55. Καηαργήθηκε. 

Σηκή γηα πξνκήζεηα 
ζε δεκφζηνπο 
ιακπηήξεο. 
38 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  56. Καηαργήθηκε. 

Μέγηζηε ηζρχο. 
39 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  57. Η κέγηζηε ηζρχο ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη 

λα πξνκεζεπηεί είλαη ηέηνηαο πνζφηεηαο φπσο απηφο ήζειε απαηηήζεη, ε 

νπνία δελ ππεξβαίλεη φηη εχινγα δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί σο ην κέγηζην 

φξην θαηαλάισζεο ζηα ππνζηαηηθά απηνχ: 

 Ννείηαη φηη ν θαηαλαισηήο δίλεη ππφζρεζε σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κεληαίσο θαη φηη, 

φηαλ νπνηνζδήπνηε θαηαλαισηήο έρεη απαηηήζεη απφ ηνπο 

αλαδφρνπο λα πξνκεζεχζνπλ απηφλ κε ην κέγηζην φξην ηζρχνο 

νπνηαζδήπνηε νξηζκέλεο πνζφηεηαο, απηφο δελ δηθαηνχηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ην κέγηζην φξην ηζρχνο εθηφο κεηά απφ εχινγε 

εηδνπνίεζε ζηνπο αλαδφρνπο, θαη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζηηο 

νπνίεο εχινγα ππνβιήζεθαλ νη αλάδνρνη ζε ζρέζε κε ηηο γξακκέο 

παξνρήο δηά ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ελέξγεηα ζηα ππνζηαηηθά ηνπ 

θαηαλαισηή απηνχ, ή νπνηαδήπνηε εμαξηήκαηα ή ζπζθεπέο ησλ 

αλαδφρσλ, ζηα ππνζηαηηθά απηά σο ζπλέπεηα ηεο αιιαγήο, 

πιεξψλνληαη απφ απηφλ ζηνπο αλαδφρνπο θαη δχλαληαη λα 

αλαθηψληαη σο αζηηθφ ρξένο. 

Γηαθνξέο σο πξνο 
ηελ αθξίβεηα 
κεηξεηή λα 
δηεπζεηνχληαη απφ 
Δπηζεσξεηή. 
40 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  58. Αλ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη κεηαμχ νπνηνπδήπνηε 

θαηαλαισηή θαη ησλ πξνκεζεπηψλ σο πξνο ην αλ νπνηνζδήπνηε 

κεηξεηήο, δηά ηνπ νπνίνπ εμαθξηβψλεηαη ε αμία ηεο παξνρήο, είλαη ή 

δελ είλαη ζε θαηάιιειε θαηάζηαζε γηα ηελ αθξηβή θαηαγξαθή απηήο 

ηεο αμίαο, ή σο πξνο ην αλ ε αμία απηή έρεη θαηαγξαθεί νξζά ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απφ νπνηνδήπνηε κεηξεηή, ε δηαθνξά 

απηή ζα απνθαζίδεηαη κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο απφ 

Δπηζεσξεηή κε ηελ θαηαβνιή θαζνξηζκέλνπ ηέινπο. Αλ ηα 

ζθάικαηα πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν εκπίπηνπλ εληφο 

ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη, ηα έμνδα ηνπ ειέγρνπ θαη ηα ζπλαθή 
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5 ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 

κε ηνλ έιεγρν απηφ βαξχλνπλ ηνλ θαηαλαισηή, θαη αλ δηαθνξεηηθά, 

βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο. Σεξνπκέλσλ ησλ φζσλ 

πξναλαθέξζεθαλ, ε θαηαγξαθή ηνπ κεηξεηή απνηειεί 

αλακθηζβήηεηε καξηπξία, ηεο αμίαο ηεο παξνρήο, ειιείςεη δφινπ ή 

ειιείςεη δηαπίζησζεο επέκβαζεο ή κε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεηξεηή πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ αξκφδην ιεηηνπξγφ ησλ 

πξνκεζεπηψλ. 

Γηαθνξέο σο πξνο 
ηε κεηαβνιή ηάζεο. 
41(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

41(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ηνπ 166/87. 

  59. Αλ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ νπνηνπδήπνηε 

θαηαλαισηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ή ηε 

κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηαλαισηή ε δηαθνξά 

απηή ζα απνθαζίδεηαη κε αίηεζε εθάηεξνπ κέξνπο, απφ 

Δπηζεσξεηή, κε ηελ πιεξσκή θαζνξηζκέλνπ ηέινπο. Αλ ε κεηαβνιή 

ηεο ηάζεο βξεζεί απφ απηφλ φηη είλαη εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

νξίσλ, ηα έμνδα ηεο επηζεψξεζεο βαξχλνπλ ηνλ θαηαλαισηή, θαη αλ 

ηα πξάγκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθά βαξχλνπλ ηνπο αλαδφρνπο θαη 

απηνί ιακβάλνπλ άκεζα δηαβήκαηα γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο 

Καλνληζκνχο θαη αλ παξαιείςνπλ λα ελεξγήζνπλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ εληφο εηθνζηηεζζάξσλ σξψλ κεηά πνπ έρεη επηδνζεί ζε απηνχο 

εηδνπνίεζε γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Δπηζεσξεηή ππφθεηληαη ζε 

πνηλή ζαξάληα δχν επξψ  γηα θάζε εκέξα ηέηνηαο παξάιεηςεο. 

Καηαλαισηήο 
δχλαηαη λα 
εγθαηαζηήζεη 
επηπξφζζεηνπο 
κεηξεηέο. 
42 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

* 

  60. Καηαργήθηκε. 

 

Καζπζηεξεκέλεο 
πιεξσκέο. 
43 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
 
 

  61. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε θαηαλαισηήο ειεθηξηζκνχ 

πνπ πξνκεζεχεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο εγθαηαιείπεη ηα 

ππνζηαηηθά φπνπ ηέηνηνο ειεθηξηζκφο έρεη παξαζρεζεί ζε απηφλ 

άλεπ θαηαβνιήο ησλ ηειψλ ειεθηξηζκνχ ή ηνπ ελνηθίνπ κεηξεηή πνπ 

νθείιεηαη απφ απηφλ, νη πξνκεζεπηέο δηθαηνχληαη λα αλαθηήζνπλ 

απφ ηνλ επφκελν ελνηθηαζηή ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ έκεηλαλ 

απιήξσηεο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ελνηθηαζηή εθηφο αλ ν λένο 
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ελνηθηαζηήο πξηλ λα θαηαλαιψζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη δψζεη 

εηδνπνίεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο κε ηελ νπνία απαηηνχζε λα 

θαηαγξαθεί ν κεηξεηήο. 

 

Βιάβε έξγσλ κε 
πξφζεζε 
απνθνπήο, 
ειεθηξηζκνχ, 
παξνρήο ή 
θαθφβνπιν 
ζβήζηκν δεκφζηνπ 
ιακπηήξα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(1)ηνπ166/87. 
 
 
 
 

 
        Κεθ. 154. 

3 ηνπ 1962 
43 ηνπ 1963 
41 ηνπ 1964 
69 ηνπ 1964 
70 ηνπ 1965 

5 ηνπ 1967 
58 ηνπ 1967 
44 ηνπ 1972 
92 ηνπ 1972 
29 ηνπ 1973 
59 ηνπ 1974 

3 ηνπ 1975 
13 ηνπ 1979 
10 ηνπ 1981 
46 ηνπ 1982 
86 ηνπ 1983 

186 ηνπ 1986 
111 ηνπ 1989 
236 ηνπ 1991 
6(Ι) ηνπ 1994 
3(Ι) ηνπ 1996 

99(Ι) ηνπ 1996 
36(Ι) ηνπ 1997 
40(Ι) ηνπ 1998 
45(Ι) ηνπ 1998 
15(Ι) ηνπ 1999 
37(Ι) ηνπ 1999 
38(Ι) ηνπ 1999 

129(Ι) ηνπ 1999 
30(Ι) ηνπ 2000 
43(Ι) ηνπ 2000 
77(Ι) ηνπ 2000 

162(Ι) ηνπ 2000 
169(Ι) ηνπ 2000 

  62. Πξφζσπν ην νπνίν παξάλνκα θαη θαθφβνπια απνθφπηεη ή 

βιάπηεη νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή ή έξγν κε πξφζεζε λα 

απνθφςεη νπνηαδήπνηε παξνρή ή δηαθνξεηηθά θαθφβνπια πξνθαιεί 

νπνηαδήπνηε δηαθνπή ζηελ παξνρή, ή παξαθηλεί άιια πξφζσπα λα 

ελεξγήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε γηα πεξίνδν 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε, θαη πξφζσπν ην νπνίν θαθφβνπια 

ζβήλεη νπνηνδήπνηε δεκφζην ιακπηήξα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε γηα 

πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή κε πξφζηηκν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα επηαθφζηα εμήληα νθηψ επξψ  αιιά θακηά δηάηαμε 

ζην άξζξν απηφ δελ εμαηξεί πξφζσπν απφ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη βάζεη νπνηαζδήπνηε 

άιιεο δηάηαμεο ηνπ Νφκνπ απηνχ ή βάζεη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα: 

       Ννείηαη φηη θαλέλα πξφζσπν δελ ηηκσξείηαη δχν θνξέο γηα ην 

ίδην αδίθεκα. 
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181(Ι) ηνπ 2000 
27(Ι) ηνπ 2001 
12(Ι) ηνπ 2002 
85(Ι) ηνπ 2002 

144(Ι) ηνπ 2002 
145(Ι) ηνπ 2002 

25(I) ηνπ 2003 
48(Ι) ηνπ 2003 
84(Ι) ηνπ 2003 

164(Ι) ηνπ 2003 
124(Ι) ηνπ 2004 

31(Ι) ηνπ 2005 
18(Ι) ηνπ 2006 

130(Ι) ηνπ 2006 
126(Ι) ηνπ 2007 

127(Ι) ηνπ 2007. 
 

Κινπή 
ειεθηξηζκνχ. 
6 ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 

  63. (1) Πξφζσπν ην νπνίν  

 (α) Καθφβνπια ή δφιηα αθαηξεί, πξνθαιεί ψζηε λα 

ζπαηαιεζεί ή παξνρεηεπζεί, θαηαλαιψλεη ή 

ρξεζηκνπνηεί, νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

 (β) παξεκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην κεραληζκφ 

κεηξεηή ή ζε άιιεο ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηεο 

νξζήο θαηαγξαθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

 είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα δχν ρηιηάδεο επηαθφζηα δεθαπέληε 

επξψ  (€42,715) ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο. 

      (2) Η δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή έλδεημεο ρξήζεο ηερλεηψλ 

κέζσλ γηα ππεμαίξεζε απνηειεί απνδεθηή καξηπξία ζε 

νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ή πνηληθή ππφζεζε ηέηνηαο θαθφβνπιεο ή 

δφιηαο ππεμαίξεζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή. 

 

Πνηλή γηα βιάβε 
γξακκψλ, 
κεηξεηψλ, θιπ. 
7(α) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 

  64. (1) Κάζε πξφζσπν ην νπνίν εζθεκκέλα, δφιηα, ή κε ππαίηηα 

ακέιεηα βιάπηεη ή αλέρεηαη λα βιάπηνληαη νπνηεζδήπνηε γξακκέο,  

44(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

κεηξεηήο, ή εμαξηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνπο αλαδφρνπο ή  
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7(β) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 
 
 
 
 

44(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004. 

*
 

44(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 
7(γ) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 

4 ηνπ 166/87. 
7(δ) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
44(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(ε) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 
 
 
 
 
7(ζη) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7(δ) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 
 
 

ζηνλ θάηνρν εμνπζηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ PAEK ζε 

πεξίπησζε απεπζείαο γξακκήο, ή αιιάδεη  ην δείθηε  νπνηνπδήπνηε 

κεηξεηή, ή εκπνδίδεη νπνηνδήπνηε κεηξεηή απφ ηε δένπζα 

θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ παξέρεηαη, ή δφιηα 

ππεμαηξεί, θαηαλαιψλεη ή ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηζκφ, (ρσξίο 

επεξεαζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηψκαηνο ή ζεξαπείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνκεζεπηψλ ή ησλ αλαδφρσλ ή ηελ ηηκσξία ηνπ 

παξαβάηε) θαηαβάιιεη σο πνηλή γηα θάζε ηέηνην αδίθεκα θαη 

πιεξψλεη ζηνπο αλαδφρνπο ή ζηνλ θάηνρν εμνπζηνδφηεζεο ζε 

πεξίπησζε απεπζείαο γξακκήο πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα 

επηαθφζηα νθηψ επξψ
.
 θαη νπνηαδήπνηε επεξεαδφκελα πξφζσπα 

δχλαληαη επηπξφζζεηα κε απηφ λα αλαθηνχλ ην πνζφ νπνηαζδήπνηε 

δεκηάο πνπ ππέζηεζαλ ή πνπ επηδηθάζηεθε απφ ην Γηθαζηήξην. Καη 

ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν εζθεκκέλα ή δφιηα πξνθάιεζε βιάβε ή επέηξεςε ψζηε 

λα ππνζηνχλ βιάβε νπνηεζδήπνηε ειεθηξηθέο γξακκέο, κεηξεηήο ή 

εμαξηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνπο αλαδφρνπο ή ζηνλ θάηνρν 

εμνπζηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε απεπζείαο γξακκήο ή άιιαμε ην 

δείθηε νπνηνπδήπνηε κεηξεηή, ή εκπφδηζε νπνηνδήπνηε κεηξεηή 

απφ ηε δένπζα θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ειεθηξηζκνχ πνπ 

παξέρεηαη, νη αλάδνρνη ή ν θάηνρνο εμνπζηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε 

απεπζείαο γξακκήο δχλαληαη επίζεο, κέρξηο φηνπ νη γξακκέο, ν 

κεηξεηήο ή ηα εμαξηήκαηα γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε παξάπνλν 

δηνξζσζνχλ, λα δηαθφςνπλ ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ ζην πξφζσπν 

πνπ παξαλφκεζε κε ηνλ ηξφπν απηφ αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε 

πξνυπάξρνπζα ζχκβαζε, θαη ε χπαξμε ηερλεηψλ κέζσλ γηα ηελ 

πξφθιεζε ηέηνηαο κεηαβνιήο ή παξεκπφδηζεο, ή γηα ηελ 

ππεμαίξεζε, θαηαλάισζε ή ρξήζε ειεθηξηζκνχ ησλ αλαδφρσλ, 

φηαλ ηέηνηνο κεηξεηήο βξίζθεηαη ππφ ηε θχιαμε ή έιεγρν ηνπ 

θαηαλαισηή, απνηειεί απνδεθηή καξηπξία ζε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή 

ή πνηληθή ππφζεζε φηη ηέηνηα κεηαβνιή, παξεκπφδηζε, ππεμαίξεζε 

ή θαηαλάισζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έρεη πξνμελεζεί απφ 
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7(ε) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 
 

ηνλ θαηαλαισηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέηνην κεηξεηή, θαθφβνπια ή 

δφιηα, ελ γλψζεη ηνπ θαη εζθεκκέλα. 

7(ζ) ηνπ 169(Ι) ηνπ 
2007. 

     (2) ε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο δελ είλαη αλάδνρνο, ε 

δηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε PAEK. 

 

Πνηλή γηα δφιηα 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
ειεθηξηζκνχ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ησλ 
θαηφρσλ άδεηαο. 
45(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
45(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

45(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

45(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

 

 

 

 

4 ηνπ 166/87. 
 
4 ηνπ 166/87. 
 
 
 
 
 
45(ζη) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 

  65. Κάζε πξφζσπν ην νπνίν ηνπνζεηεί ή κεξηκλά ψζηε λα 

ηνπνζεηεζεί νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή γηα λα ζπλδέεηαη κε 

νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή πνπ αλήθεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, ή δφιηα επεκβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε 

κεηξεηή πνπ αλήθεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ή ην νπνίν ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ειεθηξηζκφο δελ εμαθξηβψλεηαη κε κεηξεηή 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξηζκφ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο θαηφρνπο 

άδεηαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ απηή 

γηα ηελ νπνία έρεη ζπκθσλήζεη κε ζχκβαζε γηα λα πιεξψζεη ή 

δηαθνξεηηθά ρξεζηκνπνηεί αθαηάιιεια ηέηνην ειεθηξηζκφ ή 

πξνκεζεχεη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ παξέρεηαη ζε απηφ, επηπξφζζεηα πξνο 

νπνηαδήπνηε πνηλή ζηελ νπνία δπλαηφ λα ππφθεηηαη βάζεη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ πιεξψλεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ην 

πνζφ ησλ ζαξάληα δχν επξψ  γηα θάζε ηέηνην αδίθεκα θαη επίζεο 

ην πνζφ ησλ ζαξάληα δχν επξψ** γηα θάζε εκέξα ή κέξνο απηήο 

θαηά ηελ νπνία ηέηνηα ειεθηξηθή γξακκή παξακέλεη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, ή ηέηνηα ππέξβαζε δηαπξάηηεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ή 

ζπλερίδεηαη, ή ηέηνηα παξνρή παξέρεηαη. 

 

Απνδεκίσζε ιφγσ 
ηπραίαο πξφθιεζεο 
δεκηάο ζε 
ειεθηξηθέο 
γξακκέο. 
 
46(α)ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

* 

 
46(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  66. Κάζε πξφζσπν ην νπνίν ιφγσ ακέιεηαο ή ηπραίσο ζπάδεη ή 

πξνθαιεί δεκηά ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή γξακκή, ιακπηήξα ή 

άιιν έξγν πνπ αλήθεη ζηνπο αλαδφρνπο ή ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο 

ζε πεξίπησζε απεπζείαο γξακκήο ή βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο 

πιεξψλεη ζηνπο αλαδφρνπο ή ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ην πνζφ ηεο 
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δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε ην νπνίν αλαθηάηαη ζε νπνηνδήπνηε 

Γηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο. 

Καζήθνληα 
Δπηζεσξεηή. 
2(α)ηνπ141/90. 
47(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

  67. (1) Απνηειεί θαζήθνλ ηνπ Δπηζεσξεηή  

2004.
 *
 

 
 
 
 

(α) λα δηεμάγεη έξεπλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

ησλ έξγσλ θαη αλέγεξζεο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, 

θαη λα επηζεσξεί θαη δνθηκάδεη κεηά ηελ θαηαζθεπή κε 

ζθνπφ λα εμαζθαιίδεη φηη ηα έξγα είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη νπνησλδήπνηε 

Καλνληζκψλ πνπ εθδφζεθαλ βάζεη απηνχ· 

 
 
 
 
47(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
 
 

(β) λα δηεμάγεη έξεπλα σο πξνο ηα αίηηα νπνηνπδήπνηε 

αηπρήκαηνο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

θνηλνχ θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγνχ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ· 

 
 
 
 
 
 
47(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

(γ) λα εμεηάδεη θαη ειέγρεη νπνηνδήπνηε κεηξεηή πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αμίαο ηεο 

παξνρήο φηαλ απαηηεζεί λα ελεξγήζεη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ είηε απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ή απφ 

θαηαλαισηή, θαη λα δηεπζεηεί νπνηαδήπνηε δηαθνξά ε 

νπνία δπλαηφ λα πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ θαηφρσλ 

άδεηαο θαη θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ηνπ 

κεηξεηή· 

47(δ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47(ε) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

(δ) λα δνθηκάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηάζεο επί ησλ πφισλ 

ηνπ θαηαλαισηή αλ θαη φηαλ απαηηεζεί απφ 

νπνηνδήπνηε θαηαλαισηή, ή λα πξνβαίλεη ζε ηέηνηα 

άιιε επηζεψξεζε θαη δνθηκή ησλ γξακκψλ παξνρήο, 

ζπζθεπψλ, θαη έξγσλ ησλ αλαδφρσλ επί ησλ 

ππνζηαηηθψλ ηνπ θαηαλαισηή φπσο δπλαηφ λα είλαη 

αλαγθαίν γηα ην ζθνπφ εμαθξίβσζεο θαηά πφζν νη 

αλάδνρνη έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο 

άδεηαο θαη νπνησλδήπνηε θαλνληζκψλ πνπ έγηλαλ 
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βάζεη απηνχ· 

2(β) ηνπ141/90. (ε) λα πξνβαίλεη, αλ θιεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, ζε έιεγρν ηεο ειεθηξνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

νπνηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά 

πφζν ε ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε θαη εμνπιηζκφο ζπλάδνπλ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ 

Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηφλ· 

2(β) ηνπ 141/90. (ζη) λα εμεηάδεη θαη ειέγρεη νπνηνδήπνηε ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν ζπλάδεη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

εθδίδνληαη κε βάζε απηφλ. 

2(γ) ηνπ 141/90.      (2) ην παξφλ άξζξν  

      "αξκφδηα αξρή" ζεκαίλεη  

 (α) ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δήκνπ, αλ ην ππνζηαηηθφ 

βξίζθεηαη κέζα ζηα δεκνηηθά φξηα δήκνπ· 

 (β) ην ζπκβνχιην βειηίσζεο, αλ ην ππνζηαηηθφ βξίζθεηαη 

κέζα ζηα φξηα πεξηνρήο ζπκβνπιίνπ βειηίσζεο· θαη 

 (γ) ηνλ Έπαξρν ηεο επαξρίαο κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ππνζηαηηθφ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε· 

      "ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο" πεξηιακβάλεη ειεθηξνκεραλή, 

γελλήηξηα, θηλεηήξα, κεηαζρεκαηηζηή, ειεθηξηθή ζπζθεπή, είηε θνξεηή 

είηε φρη, φξγαλν κέηξεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ, 

πιηθφ ζπξκαηψζεσλ, ειεθηξηθφ εμάξηεκα θαη θάζε αληηθείκελν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή, κεηαηξνπή, κεηαθνξά, δηαλνκή, 

εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηθαίσκα εηζφδνπ. 
48(α) ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.  
48(β) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 * 

 

 

  68. Δπηζεσξεηήο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ 

θαη Έξγσλ έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θάζε εχινγν ρξφλν ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηα ππνζηαηηθά ησλ θαηφρσλ άδεηαο γηα ην ζθνπφ 
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48(γ) ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

εμαθξίβσζεο αλ νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη, θαη έρεη ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε φια ηα ζπλεζηζκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα δνθηκή ηεο αθξίβεηαο κεηξεηψλ ή άιισλ εξγαιείσλ. 

 

Αλάζεζε 
εξγαζίαο. 
4 ηνπ 2 ηνπ 1976. 
3(α) ηνπ 141 ηνπ 
1990. 
3(β) ηνπ 141 ηνπ 
1990. 
49 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  69. (1) Οη θάηνρνη άδεηαο δελ ζα αλαζέηνπλ εξγαζία ζε κεραληθνχο, 

αλψηεξνπο ηερληθνχο ειεθηξνινγίαο, ζπληεξεηέο ειεθηξνζπζθεπψλ ή 

ειεθηξνηερλίηεο ζε νπνηαδήπνηε έξγα φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο εθηφο αλ 

ηα πξφζσπα απηά θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα απφ ηνλ παξφληα Νφκν 

πηζηνπνηεηηθά: 

         Ννείηαη φηη, αλ νη θάηνρνη άδεηαο ζεσξνχλ φηη είλαη αλαγθαίν λα 

αλαζέηνπλ εξγαζία ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα θαηά παξέθθιηζε ηεο πην 

πάλσ ππνρξέσζεο, έρνπλ θαζήθνλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πξφζσπα 

απηά, ηα νπνία δελ θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εξγαζία 

πηζηνπνηεηηθά, βξίζθνληαη θάησ απφ ηε ζπλερή επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν 

πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηέηνηα πηζηνπνηεηηθά θαη λα ιακβάλνπλ 

ηέηνηεο πξνθπιάμεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ ζε φιεο ηηο πξνβιεπηέο ζπλζήθεο. 

      (2) Δθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3), νη αλάδνρνη δελ 

εμνπζηνδνηνχλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, πνπ δελ εξγνδνηείηαη άκεζα 

απφ απηνχο λα ιεηηνπξγεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλήθεη ζηνπο αλαδφρνπο. Αλ νη αλάδνρνη παξαιείπνπλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ην άξζξν απηφ ππφθεηληαη, γηα θάζε παξάιεηςε, ζε 

πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δηαθφζηα δεθαηξία επξψ . 

      (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ν θαηαλαισηήο ή ν 

θάηνρνο ππνζηαηηθνχ ζην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί απφ ηνπο θαηφρνπο 

άδεηαο απηφκαηνο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεο, ζεσξείηαη φηη έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνπο αλαδφρνπο λα ιεηηνπξγεί ηνλ ελ ιφγσ 

απηφκαην δηαθφπηε κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ή απνζχλδεζε ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ κε ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε ελ 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 

 Κ.Γ.Π. 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 
2007 (Ν. 33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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ιφγσ εμνπζηνδφηεζε δελ απνηειεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εδαθίνπ (2). 

Πνηληθή επζχλε 
λνκηθψλ 
πξνζψπσλ θαη 
αμησκαηνχρσλ 
ηνπο. 
50 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  69Α. (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί 

Αλαπηχμεσο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ, φηαλ δηαπξάηηεηαη πνηληθφ αδίθεκα 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ απφ λνκηθφ πξφζσπν θαη 

απνδεηθλχεηαη φηη ην αδίθεκα απηφ έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπλαίλεζε ή ηε 

ζπκπαηγλία ή απνδίδεηαη ζε παξάιεηςε πξνζψπνπ πνπ είλαη δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο, δηεπζπληήο, γξακκαηέαο ή άιινο αμησκαηνχρνο ηνπ λνκηθνχ 

απηνχ πξνζψπνπ, ή πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη φηη ελεξγεί κε ηέηνηα 

ηδηφηεηα, ή είλαη ππάιιεινο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ, ην πξφζσπν 

απηφ, θαζψο επίζεο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν, είλαη έλνρνη αδηθήκαηνο θαη 

ππφθεηληαη ζε πνηληθή δίσμε ζε ζρέζε κε ην αδίθεκα απηφ. 

      (2) Όηαλ κέινο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ρσξίο λα είλαη δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ή δηεπζπληήο, αζθεί αξκνδηφηεηεο δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ ή ηνπ δηεπζπληή, ηφηε εθαξκφδεηαη, ζε ζρέζε κε ηηο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, ην εδάθην (1), σο εάλ ην πξφζσπν απηφ 

ήηαλ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή δηεπζπληήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηαηηεζία. 
51 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

*
 

  70. Καηαργήθηκε. 

Δπηθχιαμε γηα 
ππάξρνπζεο 
επηρεηξήζεηο πνπ 
δηεμάγνληαη απφ 
εηαηξείεο, θιπ., 
βάζεη ζχκβαζεο. 
51 ηνπ 85(Ι) ηνπ 
2004.

 *
 

  71. Καηαργήθηκε. 

 

Δπηθχιαμε γηα 
ππάξρνπζεο 
επηρεηξήζεηο πνπ 
δηεμάγνληαη απφ 
Γήκνπο, εηαηξείεο, 
θιπ., δηαθνξεηηθά 
παξά βάζεη 
ζχκβαζεο. 
51 ηνπ 85(Ι) ηνπ 

2004.
 
 

  72. Καηαργήθηκε. 

 

                                                           

 Ίδεηε Παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο έθδνζεο. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

 

Οη πην θάησ Παξαηεξήζεηο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ελνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ 

ηνπ Νφκνπ: 

1. Ο βαζηθφο λφκνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ, 1941. 

2. Ο πεξί Ηιεθηξηζκνχ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2004  

(Ν. 85(Ι)/2004), ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, Παξάξηεκα Ι(Ι), εκεξ. 16.4.2004, πεξηέρεη εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο ηζρχνο απηνχ (άξζξν 52).  Σν ελ ιφγσ άξζξν δελ απνηειεί 

κέξνο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα πεξηιεθζεί ζην 

ελνπνηεκέλν θείκελν ηνπ Νφκνπ σο άξζξν απηνχ.  Δληνχηνηο, ελφςεη ηνπ 

φηη επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί 

πην θάησ: 

«Έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 

 
 

  52. Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ πξνζρψξεζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε». 

 

 


