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ύιτ *Αρ; 1240 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό , πε.ρΙ Πετρελαιοειδών- (Τροποποιητικός), Νόμος τοΟ 1975 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως, είς, την έπίαημο.ν εφημερίδα· της. Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω. "Ap0pcp. 52. τοΰ' Συντάγματος. 

'Αριθμός 64' του 1575· 

ΝΟΜΌ>Σ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ-ΤΟΝ; ΠΕΡ Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ· ΝΘΜΌΝ 

Ή Βουλή, των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό ! παρών Νόμος θά< άναφέρηται ώς ό περί Πετρελαιοειδών Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός:)· Νόμος-του.-1975 καΐ θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τίτλ°ς· 
του περί Πετρελαιοειδών; Νόμου· (έν. τοις εφεξής αναφερομένου ώς Κεφ. 272. 
«ό δασικός, νόμος»),. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται, ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 4 

(α); Διάτής. εκ τοΰ εδαφίου (4) αύτοΰ τοϋβασικοΰ 
(i) διαγραφής των λέξεων «εις φυλάκισιν μ.ή ύπερβαίνου

σαν τους" εξ. μήνας» και των λέξεων «;μή· υπερβαίνοντος 
τάς είκοσι πέντε λίρας» (τρίτη; τετάρτη και πέμπτη 
γράμμα!) και τής αντικαταστάσεως των δια των λέ
ξεων «εΊς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τό εν έτος» και 
τών λέξεων «μη υπερβαίνοντος τάς πεντακόσιας λίρας», 
αντιστοίχως, καΙ 

(ϋ)· διαγραφής των λέξεων «και οιονδήποτε πετρελαιοειδές 
άναφορικώς προς τό. όποιον 'διεπράχθη αδίκημα επί τή 
βάσει του παρόντος άρθρου, θά δημεύεται» (γραμμαί 
ε·κτη· και έβδομη)' 

(β): Διά τής.διαγραφής του εδαφίου (5) αύτου και τής αντικα
ταστάσεως· του διά τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου : 

«•(•5)· Αϊ διατάξεις τσυ παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζον
ται εις οιονδήποτε πετρελαιοειδές— 

(<α·),· άπο.θηίκευόμενον ή. φυλαττόμενον εις οιαδήποτε 
υποστατικά, εντός, ξεχωριστών ασφαλώς και έρμη
τικώς. κεκλεισμένων, ύαλίνων, πήλινων, ή μεταλλίνων 
δοχείων, νοουμένου δτι τό· σύνολον του έν αύτοΐς 
περιεχομένου πετρελαιοειδούς δεν υπερβαίνει— 

(1055) 

νομού. 
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ένθέσεως 
νέου 
άρθρου 5Α. 

(i) τα 4 γαλόνια πετρελαιοειδούς κλάσεως Α 
και περιέχεται εις δοχεία χωρητικότητος 
ουχί μεγαλυτέρας του ενός λίτρου' 

(ii) τα 100 γαλόνια πετρελαιοειδούς 'κλάσεως 
Β

(iii) τα 250 γαλόνια πετρελαιοειδούς κλάσεως 
Γ· 

καΐ δτι τό τοιούτον πετρελαιοειδές δέν αποθηκεύε
ται ή φυλάττεται δια σκοπούς πωλήσεως' 

(β) περιεχάμενον εν τω δοχείω αποθηκεύσεως— 
(i) οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος ή έτε

ρου οχήματος του όποιου ή κινητήριος δύ
ναμις λαμβάνεται εκ πετρελαιοειδούς' 

(ii) οιουδήποτε αεροσκάφους ή μηχανοκινήτου 
πλωτού μέσου' 

(γ) τό όποιον κομίζεται ώς εφεδρική παρακαταθήκη 
ίέφ' οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος f\ έτερου 
οχήματος του 'οποίου ή κινητήριος δύναμις λαμβά
νεται εκ πετρελαιοειδούς, νοουμένου δτι ή τοιαύτη 
παρακαταθήκη δέν υπερβαίνει τά 8 γαλόνια.». 

Τροποποίησις 3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς 
του δασικοί) μετά τό άρθρον 5, του ακολούθου νέου άρθρου— 
νόμου διά της 

5Α.— (Λ) 'Οσάκις πετρελαιοειδές κλάσεως Α— 
(α) άποθηκεύηται ή φυλάττηται εις οιονδήποτε μέρος' 
(β) άποστέλληται ή μεταφέρηται από ενός μέρους 

εΐς άλλο έν τη Δημοκρατία' 
(γ) πωλήται, ή έκτίθηται ή προσφέρηται προς 

πώλησιν, 
θα έπικολλαται ή θά άναγράφηται επί παντός δοχείου ε'ις 
τό όποιον τούτο περιέχεται ευκρινής και μέ μεγάλα ερυ
θρά γράμματα έπί λευκού πλαισίου, &ίς τήν Έλληνικήν, 
Τουρκικήν και Άγγλικήν γλώσσαν, επιγραφή μέ τάς λέ
ξεις «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΣΕΩΣ Α» και «ΛΙΑΝ 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ'Ν» : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου— 
<(i) πετρελαιοειδές κλάσεως Α δέν θά θεωρήται 

άπο'θηκευμένον ή φυλαττόμενον κατά τάς επτά 
αμέσως έπομένας ημέρας της έκ του εξωτερι
κού εισαγωγής του (έν τη Δημοκρατία' και 

(ii) πετρελαιοειδές κλάσεως Α μεταφερόμενο ν έφ' 
οίουδήΐτοτε αεροσκάφους ή μηχανοκινήτου οχή
ματος ή πλωτού μέσου και προοριζόμενον απο
κλειστικώς προς χρήσιν διά τους σκοπούς τού 
τοιούτου αεροσκάφους, οχήματος ή πλωτού 
μέρους δέν θά θεωρήται ώς μεταφερόμενον. 

(2) Πάς δστις αποθηκεύει, φυλάττει, αποστέλλει, μετα
φέρει, πωλεί ή ίέκθέτει η προσφέρει προς πώλησιν πετρε
λαιοειδές κλάσεως Α κατά παράβασιν των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, έν περι
πτώσει καταδίκης, ύπό'κειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαί
νουσαν τό εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαί
νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή εΐς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

«'Επιγραφή 
έπί δοχείων 
περιεχόντων 
πετρελαιοει
δές κλάσεως 
Α. 
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(3) Όσάκις διεπράχθη αδίκημα (δυνάμει του εδαφίου 
(2) ύπό οργανισμού τίνος προσώπων, κεκτημένου ή μη 
νομικήν προσωπικότητα, πας διευθύνων 'σύμβουλος, συνε
ταίρος, διευθυντής, ή έτερος υπεύθυνος υπάλληλος εκά
στοτε ενεργών έν τη ΐδιότητι του διευθυντού του οργανι
σμού, είναι ωσαύτως ένοχος αδικήματος, 'εκτός έάν το 
δικαστήριον πείσθη

κα) δτι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία αύτου' ή 
(β) δτι ελαβεν ό&παντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια 

. νά διασφαλίση την τήρησιν τών διατάξεων του 
παρόντος άρθρου.». 

4. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
/ Χ Α , ~ , „ , , ν „ , _ , / ι \ > ~ του άρθρου 9 
(α) Δια της εκ της παραγράφου (α) του εδαφίου (Ί) αυτού τουβασικοϋ 

διαγραφής τών λέξεων «το ση μείον άναφλέξεως αύτου» νόμου, 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών 
λέξεων «το σημεΐον άναφλέξεως και την προδιαγραφήν 
αύτου»' 

(β) διά τής διαγραφής τής παραγράφου (β) του εδαφίου (Ι) 
αύτου και τής αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου 
νέας παραγράφου : 

«(β) τον 'καθορισμό ν προδιαγραφών πετρελαιοειδών, 
περιλαμβανομένης και εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού 
Εσωτερικών δπως, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης 
εν τη έπισήμω 'έφημερίδι τής Δη'μοκρατίας, τροποποιή ή 
αντικαθιστά τάς τοιαύτας διά Κανονισμών καθοριζομένας 
προδιαγραφάς'»" 

(γ) διά τής ένθέσεως, ευθύς μετά την παράγραφον (β) του 
εδαφίου (Ι) αύτου, τής ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(βΐ) πρόνοιαν περί εξουσίας ε'ίσόδου άνευ Ιέντάλμοπος 
είς τόπους ή κτίρια, Ιέκτός κατοικιών, και επιθεωρήσεως 
τούτων προς τον σκοπόν έξακρϋβώσεως κατά πόσον 
αί διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου 
εκδιδομένων Κανονισμών έτηρήθησαν ή τηρούνται, περί δει
γματοληψίας πετρελαιοειδών διά τον ρηθέντα σκοπόν, και 
περί καθορισμού και ρυθμίσεως του τρόπου και τής δια
δικασίας τής διεξαγωγής τής τοιαύτης δειγματοληψίας 
και αναλύσεως τών δειγμάτων ώς και παντός 'θέματος 
παρεμπίπτοντος, συμπληρωματικού και παρεμφερούς 
προς τά έν τη παρούση παραγράφω αναφερόμενα*»' 

(δ) διά τής ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράγραφον (δ) του 
εδαφίου (Ι) αύτου, τής ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(δΐ) τον ελεγχον και τήν ρύθμισιν τής 'μεταφοράς και 
μεταγγίσεως πετρελαιοειδών έκ του εδάφους τής Δημο
κρατίας είς πλωτά μέσα οιασδήποτε φύσεως καΐ αντι
στρόφως'»" 

(ε) διά τής εκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«μη ύπερβαινούσης τους εξ μήνας» (δευτέρα γραμμή) και 
τών λέξεων «·μή υπερβαίνοντος τάς είκοσι πέντε λίρας» (τρί
τη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«μή ύπερβαινούσης το εν έτος» και τών λέξεων «μη υπερ
βαίνοντος τάς πεντακόσιας λίρας», αντιστοίχως" και 

(στ) διά τής εν τω τέλει αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου : 

«(3). 'Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρ
θοου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
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Έτάν μετά: πάροδονεϊκασι< κα ι . μιας. ή;μεο^ν από της τοι
αύτης:: καταθέσεως, ή Βουλή, των 'Αντιπροσώπων δι ' απο
φάσεως: αώτής', δεν τροπαποιή'ση: ή άκυρώστμ τους ούτω 
κατατεθέντας: Κανονισμούΐς εν ολω* ή; ένν.μέρει,, τότε οδτοι 
αμέσως: μετά: τήν·' πάροδαν* της ώς ανω> προθεσμίας δημο
σιεύονται; έν, τη» έπισήμω. έφημερίδι. της ^Δημοκρατίας και 
τίθενται έν ίσχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν 
περιπτώσει τροποπο.ιήσεως, τούτων έν ολω. Ϋ\\ έν μέρει υπό 
τής^ Βουλής των 'Αντιπροσώπων οδτοι. δημοσιεύονται έν 
τη. έπισήμω έφημερϋδι της; 'Δημοκρατίας ώς· ήθελον οϋτω 
τροποποιηθή υπ*" αυτής κ<χΓ τίθενται έν ίσχύΐ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

Έτυπώθηι> έν* τφ3 Τϋττογραψείψ' της Κυπριακής" Δημοκρατίας; έν Λευκωσία. 


