
                                              
 

 
 
 

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2014 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ:  Οι Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941-2012 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (EMS) αναμένεται να προωθήσει 
την υιοθέτηση του προτύπου  BS 7671:2008 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – 
Τεχνικές προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού.  Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν  
τις απόψεις τους μέχρι τις 15 Μαϊου 2014 στο φαξ: 22348202, ή ηλεκτρονικά στο 
canthoulis@ems.mcw.gov.cy 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε επιστολή του EMS η οποία αναφέρεται στο θέμα με 
περισσότερη λεπτομέρεια.  Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση 
παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό κ. Κων/νο Ανθούλη στο 
22-800546. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
 
 
 
 

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

   

 
Αρ. Φακ.: 04.001.04.01 Απριλίου, 2014

Αρ. Τηλ.: 22800546 
 
ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 
 
Πίνακα Αποδεκτών, 
 
Κύριοι, 
 

Οι Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941-2012 
Κανονισμός 46 (2) (γ) – Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την επιλογή, 

εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
 

Εφαρμογή του προτύπου BS7671:2008 (17η Έκδοση των κανονισμών του ΙΕΤ) 
 
 
Σας πληροφορώ ότι, το Τμήμα προτίθεται να προωθήσει σύντομα τη διαδικασία για την 
υιοθέτηση του προτύπου BS7671:2008 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 
περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων Α1:2011 και Α2:2013. 
 
Για την εφαρμογή του νέου προτύπου απαιτείται η έκδοση σχετικού διατάγματος από τον  
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, στα πλαίσια του οποίου θα καθορίζονται, η 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής  του προτύπου παράλληλα με το ισχύον πρότυπο, 
για μεταβατική περίοδο, και η ημερομηνία απόσυρσης του τελευταίου. 
 
Για τη αποφυγή, των επιπλοκών που παρουσιάστηκαν κατά την υιοθέτηση του προτύπου 
BS7671:2001 και τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου, θεωρώ ότι θα πρέπει, να 
αποτελεί στόχο ο καθορισμός οριστικής ημερομηνίας απόσυρσης του ισχύοντος 
προτύπου και να αποφευχθεί η διασύνδεση της πλήρους εφαρμογής του νέου προτύπου,  
με οποιαδήποτε κριτήρια, όπως η ημερομηνία υποβολής αίτησης για έλεγχο της 
εγκατάστασης, η ημερομηνία υποβολής αίτησης για έκδοση της άδειας οικοδομής, η 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας, τα οποία προκαλούν απρόβλεπτες δυσκολίες και 
επιπλοκές. 
 
Επισημαίνεται ότι, το νέο πρότυπο αποτελεί μετεξέλιξη του ισχύοντος προτύπου 
BS7671:2001 (16η Έκδοση των κανονισμών του ΙΕΤ) και ότι, οι αλλαγές που επηρεάζουν 
την πλειονότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι περιορισμένες. 
 
Η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του νέου προτύπου παράλληλα με το ισχύον 
πρότυπο, θα πρέπει να οριστεί έτσι ώστε, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να είναι σε θέση, 
εφόσον της ζητηθεί, να προβαίνει στον έλεγχο εγκαταστάσεων με βάση το νέο πρότυπο, 
ενώ η ημερομηνία απόσυρσης του παλαιού προτύπου θα πρέπει να επιτρέπει την 
απαραίτητη επιμόρφωση των αδειούχων προσώπων αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις 
του νέου προτύπου σε σχέση με το ισχύον, την ολοκλήρωση εγκαταστάσεων που θα 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσης και την τροποποίηση σχετικών μελετών και 
εγκαταστάσεων που θα βρίσκονται σε εξέλιξη. 
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Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως μέχρι τις 15 Μαΐου υποβάλετε τα σχόλια και τις 
απόψεις σας σχετικά με το θέμα, ώστε να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της ετοιμασίας του 
προσχεδίου του διατάγματος, το οποίο θα σας σταλεί στη συνέχεια, στα πλαίσια της 
δημόσιας διαβούλευσης. 
 
Οι εισηγήσεις μπορούν να σταλούν με Φαξ (22348202) ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 
canthoulis@ems.mcw.gov.cy.  
 
 
 
  
 
    Με εκτίμηση, 
 
 
 
Λουκάς Τιμοθέου 
  Αν. ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: - Προϊστάμενους Τομέων  

- Επαρχιακούς Μηχανικούς,  


	Elliniko LetterHead
	Επιστολή_για_Εισηγήσεις

