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Απιθμόρ 469 

Οι πεπί Πεηπελαιοειδών (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό 
Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 9 ηος πεπί Πεηπελαιοειδών Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 
 

Ο ΠΔΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟ 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 
 
Κεθ. 272. 

64 ηνπ 1975 
138(Η) ηνπ 2004 

7(Η) ηνπ 2010  
152(Η) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 9 ηνπ πεξί 
Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
Γ.Ν.Σ.Η. 
ει. 200. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 

19.8.1977 
27.10.1978 
31.10.1980 
12.2.1982 

25.10.1991 
31.1.1997 
26.2.1999 

8.3.2002 
5.7.2002 

30.4.2004 
19.2.2010. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πεηξειαηνεηδψλ (Σξνπνπνηεηηθνί) 
Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκνχο (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκνί ηνπ 1977 έσο 2014. 

 



Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 21Α 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Ο Καλνληζκφο 21Α ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ 
νξηζκφ ηνπ φξνπ «εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν» ησλ ιέμεσλ «Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ» 
(δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100Ε 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3. Ο Καλνληζκφο 100Ε ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα επηθχιαμε: 

  «Ννείηαη φηη νη πην πάλσ απνζηάζεηο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ κφλν απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, έπεηηα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 
πξνο απηφλ θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ εμαζθαιίδνληαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ή άιιεο 
εηδηθέο πξνθπιάμεηο, νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δηθαηνινγνχλ ηε κείσζε.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100Η 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4. Ο Καλνληζκφο 100I ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ 
ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ (5) απηνχ ηεο ιέμεο «έρεη» (πξψηε γξακκή), κε ηε θξάζε 
«απαζρνιεί ζε κφληκε βάζε». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100ΗΓ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

5. Ο Καλνληζκφο 100ΗΓ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφλ 
ηνπ αξηζκνχ «120» (ηξίηε γξακκή), κε ηνλ αξηζκφ θαη ηε ιέμε «είθνζη πέληε (25)». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100ΛΖ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Ο Καλνληζκφο 100ΛΖ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαξίζκεζή ηνπ ζε 
100ΛΖΑ. 
 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100ΛΘ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7. Ο Καλνληζκφο 100ΛΘ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφλ 
ησλ ιέμεσλ «Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή), κε ηε ιέμε 
«Γηεπζπληή». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100ΛΚ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

8. Ο Καλνληζκφο 100ΛΚ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 
 

   
  (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (1) απηνχ ησλ ιέμεσλ «ηεο Αξρήο» 

(δεχηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ηνπ Γηεπζπληή»
.
 θαη 

  (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (3) απηνχ ησλ ιέμεσλ «ηεο Αξρήο» (ηξίηε 
γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ηνπ Γηεπζπληή». 

   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 100ΛΛ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

9.  Ο Καλνληζκφο 100ΛΛ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 
 

   
  (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (1) απηνχ ησλ ιέμεσλ «Αλσηέξνπ 

Δπηζεσξεηνχ Δξγνζηαζίσλ» (ηξίηε γξακκή), κε ηε ιέμε «Γηεπζπληή»
.
 θαη 

   
  (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (7) απηνχ ησλ ιέμεσλ «Αλσηέξνπ 

Δπηζεσξεηνχ Δξγνζηαζίσλ» (δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή), κε ηε ιέμε «Γηεπζπληή». 
   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 111 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

10. Ο Καλνληζκφο 111 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηηο 
ππνπαξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (δ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ ησλ ιέμεσλ «είο εμαπινχλ» 
(πξψηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ζ’ έλα αληίγξαθν». 

   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 112 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

11. Ο Καλνληζκφο 112 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (3) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (3): 
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 «(3) Γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ν αηηεηήο θαηαβάιιεη ηέινο πελήληα επξψ 
(€50) γηα θάζε ηεκάρην εμνπιηζκνχ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη αλαθέξεηαη ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 116 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

12. Ο Καλνληζκφο 116 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ 
αθφινπζν λέν Καλνληζκφ 116: 

   
 «Σέιε. 

Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 

116. Σα ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζην Γεχηεξν Παξάξηεκα ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο απνζήθεπζεο 
πεηξειαηνεηδψλ, θαηαβάιινληαη ζην Γηεπζπληή.». 

   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 117 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

13.  Ο Καλνληζκφο 117 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «ηαο πεληαθνζίαο ιίξαο» (ηξίηε θαη ηέηαξηε 
γξακκή), κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «ηα ρίιηα επξψ (€1.000)»

.
 θαη 

   
  (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «one pound» (έθηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ 

αξηζκφ «πελήληα επξψ (€50)». 
   
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο   
θαη ηνπ Γεχηεξνπ 
Πίλαθα ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

14.  Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο θαη 
ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα,  κε ην αθφινπζν λέν Πξψην θαη Γεχηεξν Παξάξηεκα, αληίζηνηρα: 

  
  

_________________ 

«ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Καλνληζκνί 15 θαη 22) 

ΑΓΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ 

Ο πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνο  
Οη πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκνί  

Ηδηνθηήηεο/εξγνδφηεο/δηαρεηξηζηήο/ελνηθηαζηήο ππνζηαηηθνχ: 
Δπσλπκία ππνζηαηηθνχ:  
Γηεχζπλζε ππνζηαηηθνχ:  

 
Ζ Άδεηα απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ ρνξεγείηαη ζηνλ …(όνομα αιτητή)…, επεηδή κεηά απφ επηζεψξεζε πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηηο …(ημεπομηνία επιθεώπησηρ)… ζην ππνζηαηηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε, ν ρψξνο 

απνζήθεπζεο / θχιαμεο θξίζεθε θαηάιιεινο θαη αζθαιήο. 
 
1. Αληιίεο πεηξειαηνεηδψλ θιάζεο Α γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα (Καλνληζκφο 112): 

 
Αξ. αληιηψλ:   …(απιθμόρ)... 
Λίηξα πεηξειαηνεηδνχο:  …(ποσότητα)… 

 
2. Απνζήθεπζε πεηξειαηνεηδψλ: 

 
Πεηξειαηνεηδή θιάζεο Α (ζε ιίηξα):  …(πνζφηεηα)… 
Πεηξειαηνεηδή θιάζεο Β (ζε ιίηξα):  …(πνζφηεηα)… 
Πεηξειαηνεηδή θιάζεο Γ (ζε ιίηξα):  …(πνζφηεηα)… 

 
 Ζ παξνχζα Άδεηα απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ ηζρχεη γηα δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 

 
…(ςπογπαυή)… 

…(όνομα)… 

Αξρηεπηζεσξεηήο 
Ζκεξνκελία έθδνζεο ηεο Άδεηαο: …(ημεπομηνία)… 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

(Καλνληζκνί 15 θαη 116) 
 

ΣΔΛΖ 
 

1. Πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Α 
 

1.1.  Όηαλ ε πνζφηεηα πνπ δχλαηαη λα απνζεθεπηεί ππεξβαίλεη ηα 50 ιίηξα αιιά φρη ηα 500 ιίηξα: €25 
1.2.  Όηαλ ε πνζφηεηα πνπ δχλαηαη λα απνζεθεπηεί ππεξβαίλεη ηα 500 ιίηξα: 
        Γηα θάζε 1.000 ιίηξα ή κέξνπο απηήο, €25 κε κέγηζην πνζφ €250. 

 
2. Πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Β 
 

2.1.  Όηαλ ε πνζφηεηα πνπ δχλαηαη λα απνζεθεπηεί ππεξβαίλεη ηα 500 ιίηξα αιιά φρη ηα 1.000 ιίηξα: €25 
2.2.  Όηαλ ε πνζφηεηα πνπ δχλαηαη λα απνζεθεπηεί ππεξβαίλεη ηα 1.000 ιίηξα: 
        Γηα θάζε 1.000 ιίηξα ή κέξνπο απηήο, €25 κε κέγηζην πνζφ €250. 

 
3. Πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Γ 
 

3.1.  Όηαλ ε πνζφηεηα πνπ δχλαηαη λα απνζεθεπηεί ππεξβαίλεη ηα 1.200 ιίηξα αιιά φρη ηα 2000 ιίηξα: €25 
3.2.  Όηαλ ε πνζφηεηα πνπ δχλαηαη λα απνζεθεπηεί ππεξβαίλεη ηα 2.000 ιίηξα: 
        Γηα θάζε 1.000 ιίηξα ή κέξνπο απηήο, €25 κε κέγηζην πνζφ €250. 

 
4.  Πεηξειαηνεηδή δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ απνζεθεπκέλα ζην ίδην ππνζηαηηθφ 
 

4.1. Γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ πεηξειαηνεηδψλ φισλ ησλ θιάζεσλ πνπ δχλαηαη λα απνζεθεχεηαη, γηα θάζε  
1.000 ιίηξα ή κέξνπο απηήο, €25 κε κέγηζην πνζφ €250.». 
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