Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2018
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Κυρία/ε,
Εξαίρεση από την εφαρμογή των προνοιών της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών,
εγκαταστάσεων οι οποίες αποπερατώθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου, 2018, αλλά
δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν λόγω της μη ολοκλήρωσης της αναγκαίας υποδομής
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.)
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
ανακοινώνει ότι, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην πιο πάνω
κατηγορία, δύνανται με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 1(ιιι), του Παραρτήματος του
περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού
Εξοπλισμού Διατάγματος Κ.Δ.Π. 168/2017, που εξέδωσε ο Υπουργός Επικοινωνιών,
Μεταφορών και Έργων, να τύχουν εξαίρεσης, αφού για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η
εφαρμογή της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Οι αιτήσεις εξαίρεσης, πρέπει να υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
υποδομής της ΑΗΚ. Ο εργολήπτης ή ο ιδιοκτήτης, θα ενημερώνει την ΑΗΚ σχετικά με την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Η AHK θα παραπέμπει τον ιδιοκτήτη, είτε απευθείας, είτε
μέσω του εργολήπτη, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την εξασφάλιση
εξαίρεσης.
Οι αιτήσεις εξαίρεσης, πρέπει να υποβάλλονται προς τον Αν. Διευθυντή του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στα Κεντρικά ή τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος,
με συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Η.Μ.Υ.61.18 (Αίτηση εξαίρεσης από την
εφαρμογή των προνοιών της 17ης έκδοσης των κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις οι οποίες αποπερατώθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου,
2018, αλλά δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν λόγω μη ολοκλήρωσης της αναγκαίας
υποδομής της ΑΗΚ). Για περισσότερες πληροφορίες σας επισυνάπτεται αυτούσια η
ανακοίνωση.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τον αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, κ. Ανδρέα
Μαρδαπήττα τηλ. 22800428, email: amardapittas@ems.mcw.gov.cy
Με εκτίμηση
Μιχάλης Πρωτοπαπάς,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας
για Γενικό Γραμματέα
/ΜΚ.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2012
Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δυνάμει του Κανονισμού 46(2)(γ)
Εξαίρεση από την εφαρμογή των προνοιών της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών,
εγκαταστάσεων οι οποίες αποπερατώθηκαν πρίν από την 1η Ιουλίου, 2018, αλλά δεν ήταν
δυνατό να ελεγχθούν λόγω της μη ολοκλήρωσης της αναγκαίας υποδομής της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.)
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανακοινώνει ότι, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οι
οποίες εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία, δύνανται με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου
1(ιιι), του Παραρτήματος του περί Καθορισμού των Tεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διατάγματος Κ.Δ.Π. 168/2017, που εξέδωσε ο Υπουργός
Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων, να τύχουν εξαίρεσης, αφού για τεχνικούς λόγους δεν είναι
εφικτή η εφαρμογή της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Οι αιτήσεις εξαίρεσης, πρέπει να υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής
της ΑΗΚ.
Ο εργολήπτης ή ο ιδιοκτήτης, θα ενημερώνει την ΑΗΚ σχετικά με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
Η AHK θα παραπέμπει τον ιδιοκτήτη, είτε απευθείας, είτε μέσω του εργολήπτη, στο Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την εξασφάλιση εξαίρεσης.
Οι αιτήσεις εξαίρεσης, πρέπει να υποβάλλονται προς τον Αν. Διευθυντή του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στα Κεντρικά ή τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, με
συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Η.Μ.Υ.61.18 (Αίτηση εξαίρεσης από την εφαρμογή των
προνοιών της 17ης έκδοσης των κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις
οι οποίες αποπερατώθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου, 2018, αλλά δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν
λόγω μη ολοκλήρωσης της αναγκαίας υποδομής της ΑΗΚ), το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται
από τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:
α)

Βεβαίωση της ΑΗΚ σχετικά με την ημερομηνία κατασκευής της αναγκαίας υποδομής της, την
ημερομηνία αίτησης ηλεκτροδότησης (η οποία είχε υποβληθεί προς την ΑΗΚ πριν από την 1η
Ιουλίου, 2018) και τις ημερομηνίες κοινοποίησης και πληρωμής των όρων της ΑΗΚ.

β)

Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συνοδεύει το Έντυπο Αίτησης Εξαίρεσης, υπογραμμένη από τον
εργολήπτη και τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, με την οποία βεβαιώνεται ότι, η εγκατάσταση
ήταν ολοκληρωμένη και έτοιμη για έλεγχο, πριν από την 1η Ιουλίου, 2018.
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Η αίτηση για έλεγχο της εγκατάστασης πρέπει να υποβάλλεται προς την ΑΗΚ μέσα σε
σαρανταπέντε (45) μέρες από την εξασφάλιση της εξαίρεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εξαίρεση
θα ακυρώνεται.
Το ΕΝΤΥΠΟ Η.Μ.Υ. 61.18, διατίθεται στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα www.mcw.gov.cy/ems,
του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800428.

ζητηθούν

από

το

Τμήμα
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(Η.Μ.Υ. 61.18)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 – 2012
Ημερομηνία: ………………
Αν. Διευθυντή
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
Κύριε,
ης

Αίτηση εξαίρεσης από την εφαρμογή των προνοιών της 17 έκδοσης των κανονισμών για τις
η
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – Εγκαταστάσεις οι οποίες αποπερατώθηκαν πριν από την 1
Ιουλίου, 2018, αλλά δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν λόγω της μη ολοκλήρωσης της αναγκαίας
υποδομής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
Στοιχεία Αιτητή
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………..............
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………… ………………..Τ.Κ.: …………….
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ……………………………. Τηλέφωνο: …….……………………………………...
Στοιχεία Οικοδομής
Επαρχία: …………...…………………………………..…… Πόλη/Χωριό: ……...…….…………………………...
Κοινότητα/Ενορία: ……...…………………………………………………………………………………...…………
Διεύθυνση: ……...………………………………………………………………………………… Τ.Κ.: …………….
Φύλλο / Σχέδιο: ……...…………………………….……..... Τεμάχιο: …………………..……………………….…
Στοιχεία Εργολήπτη ηλεκτρολογικών εργασιών
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………Τ.Κ.: …………….
Αριθμός Μητρώου: …………………………………………. Τηλέφωνο: ………………………….………….……
Ημερομηνία αποπεράτωσης εργασιών υποδομής της ΑΗΚ: ……………………………...………………..
Ημερομηνία αποπεράτωσης εργασιών εγκατάστασης: ……………………………………………………...
Με εκτίμηση,

………………………………….
(Υπογραφή αιτητή)

Να επισυναφθούν:
α) Βεβαίωση της ΑΗΚ σχετικά με την ημερομηνία κατασκευής της αναγκαίας υποδομής της, την ημερομηνία αίτησης
η
ηλεκτροδότησης (η οποία είχε υποβληθεί προς την ΑΗΚ πριν από την 1 Ιουλίου, 2018) και τις ημερομηνίες
κοινοποίησης και πληρωμής των όρων της ΑΗΚ.
β) Υπεύθυνη δήλωση.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δήλωσης ότι, η
η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικοδομής που αναφέρεται πιο κάτω, είχε αποπερατωθεί πριν από την 1
Ιουλίου, 2018.

Στοιχεία Οικοδομής
Επαρχία: …………...…………………………………..…… Πόλη/Χωριό: ……...…….…………………………...
Κοινότητα/Ενορία: ……...…………………………………………………………………………………...…………
Διεύθυνση: ……...………………………………………………………………………………… Τ.Κ.: …………….
Φύλλο / Σχέδιο: ……...…………………………….……..... Τεμάχιο: …………………..……………………….…

Υπογράφων

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

Υπογραφή

Ο ιδιοκτήτης

…………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

Ο Εργολήπτης
της Ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης

…………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………….
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