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Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων  
Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμος του 2005 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο – 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: L123, 

17.5.2003, σ. 42. 

«Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την Προώθηση της 

Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις 

Μεταφορές», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης της 

Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις 

Μεταφορές Νόμος του 2005. 

  

Ερμηνεία. 2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 

  

 «άλλα ανανεώσιμα καύσιμα» σημαίνει ανανεώσιμα καύσιμα, εκτός 

των βιοκαυσίμων, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. 

  

 

33(Ι) του 2003 

234Α(Ι) του 2004. 

«ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου. 

  

 

73(Ι) του 2004. 

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν 

από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου. 
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 «βιοκαύσιμο» σημαίνει υγρό ή αέριο καύσιμο για τις μεταφορές, το 

οποίο παράγεται από βιομάζα. 

  

 «βιομάζα» σημαίνει το βιοαποδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, 

αποβλήτων και καταλοίπων από γεωργικές, 

συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, δασοκομικές 

και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών 

αποβλήτων. 

  

 «ενεργειακό περιεχόμενο» σημαίνει την κατώτερη θερμογόνο 

δύναμη ενός καυσίμου. 

   

 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

  

 «καταναλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 

το οποίο χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα για τις μεταφορές. 

  

 «κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των 

κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

που ρυθμίζουν θέματα περιβάλλοντος και είναι δεσμευτικές για 

όλα τα κράτη μέλη. 

  

 «Οδηγία 2003/30/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2003/30/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 

2003 σχετικά με την Προώθηση της Xρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων 

Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

 «σημείο πώλησης» σημαίνει οποιοδήποτε σημείο στο οποίο 

πωλούνται, προσφέρονται ή διατίθενται προς πώληση βιοκαύσιμα. 

  

 «σχέδιο» σημαίνει οποιοδήποτε δυνάμει του άρθρου 9 του περί 
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Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου καταρτιζόμενο 

και δημοσιευόμενο σχέδιο. 

  

 «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. 

  

Σκοπός. 3.  Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προώθηση της χρήσης 

βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων προς μερική 
αντικατάσταση του πετρελαίου ντίζελ ή της βενζίνης στις 

μεταφορές, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μία 

πιο φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασμού και η 

προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

  

Προϊόντα που 

θεωρούνται 

βιοκαύσιμα. 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα προϊόντα που 

εκτίθενται στο Πρώτο Παράρτημα θεωρούνται βιοκαύσιμα. 

  

Εθνικοί 

ενδεικτικοί  

στόχοι. 

5.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από την υποβολή 

αιτιολογημένης εισήγησης από τον Υπουργό, με απόφασή του, 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

καθορίζει τους εκάστοτε εθνικούς ενδεικτικούς στόχους αναφορικά 

με τη διάθεση στην αγορά βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων 

καυσίμων. 
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 (2)  Στην έκθεση που υποβάλλεται προς την Επιτροπή, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιεσδήποτε 

πιθανές διαφοροποιήσεις από τους εθνικούς στόχους 

αιτιολογούνται από:  

   

 (α)  αντικειμενικούς παράγοντες, όπως οι περιορισμένες εθνικές 

δυνατότητες για την παραγωγή βιοκαυσίμων από βιομάζα. 

   

 (β) το ύψος των πόρων που διατίθενται για την παραγωγή 

βιομάζας για ενεργειακές χρήσεις, εκτός των μεταφορών, 

και τα ιδιαίτερα τεχνικά ή κλιματικά χαρακτηριστικά της 

εθνικής αγοράς καυσίμων για τις μεταφορές. 

   

 (γ) εθνικές πολιτικές, σύμφωνες προς τους στόχους της 

Οδηγίας 2003/30/ΕΚ, οι οποίες προβλέπουν τη διάθεση 

ανάλογων πόρων για την παραγωγή άλλων καυσίμων για 

μεταφορές, προερχομένων από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

  

Μορφές 

βιοκαυσίμων. 

6.  Τα βιοκαύσιμα δύναται να διατίθενται στην αγορά στις 

ακόλουθες μορφές- 

   

 (α) ως αμιγή βιοκαύσιμα ή με υψηλή περιεκτικότητα σε 

παράγωγα πετρελαιοειδών, σύμφωνα με συγκεκριμένα 

ποιοτικά πρότυπα που ισχύουν για τις μεταφορές σύμφωνα 

με το πρότυπο CYSEN 14214. 

   

 (β) ως βιοκαύσιμα αναμεμιγμένα με παράγωγα πετρελαιοειδών, 

σύμφωνα με τα συναφή ευρωπαϊκά πρότυπα που δίνουν τις 

σχετικές με τα καύσιμα μεταφορών τεχνικές προδιαγραφές 

(ΕΝ 228 και ΕΝ 590).  

   

 (γ) ως υγρά τα οποία προέρχονται από βιοκαύσιμα, όπως ο 
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Πρώτο 

Παράρτημα.  

ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), το ποσοστό βιοκαυσίμου 

των οποίων καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα: 

  

  Νοείται ότι απαγορεύεται η διάθεση και η πώληση 

βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά 

τροποποιημένα φυτά. 

  

Χρήση 

βιοκαυσίμων. 

7.-(1)  Ο Υπουργός παρακολουθεί τις επιπτώσεις της χρήσης 

βιοκαυσίμων σε ποσοστό άνω του 5% εντός μειγμάτων με 

πετρέλαιο ντίζελ από μη προσαρμοσμένα οχήματα και με 

διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, λαμβάνει μέτρα, εφόσον ενδείκνυται, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την κοινοτική περιβαλλοντική 

νομοθεσία για τα πρότυπα εκπομπών. 

  

      (2)  Στο πλαίσιο των μέτρων που θεσπίζονται, δυνάμει του 

εδαφίου (1), ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη τη συνολική κλιματική 

και περιβαλλοντική ισορροπία των διάφορων τύπων βιοκαυσίμων 

και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και δύναται να προωθήσει κατά 

προτεραιότητα τα καύσιμα εκείνα που παρουσιάζουν πολύ καλή 

και αποτελεσματική από άποψη κόστους περιβαλλοντική 

ισορροπία, ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την 

ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

  

      (3)  Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για τη 

διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων 

καυσίμων.   

  

Απαιτήσεις 

σήμανσης. 

 

 

8.    Σε κανένα σημείο πώλησης δεν πωλείται ή προσφέρεται προς 

πώληση στους καταναλωτές αμιγές βιοκαύσιμο ή μείγμα 

βιοκαυσίμου με παράγωγα πετρελαιοειδών σε αναλογία 

βιοκαυσίμου πέραν του 5%, εκτός εάν ο σωλήνας, το ακροφύσιο 
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Δεύτερο 

Παράρτημα.  

και η αντλία για το σχετικό καύσιμο είναι χρωματισμένα και    

σεσημασμένα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Δεύτερο 

Παράρτημα. 

  

Εκπόνηση 

σχεδίου και 

πολυετών 

προγραμμάτων. 

9.-(1) Δυνάμει του άρθρου 9 του περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου, ο Υπουργός καταρτίζει σχέδιο 
που στοχεύει στην προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων 

ανανεώσιμων καυσίμων.   

  

 

91(Ι) του 2004 

208(Ι) του 2004 

245(Ι) του 2004 

262(Ι) του 2004. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της EE: L 283, 

31.10.2003, 

σ. 51. 

     (2)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5) του 

άρθρου 44 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ο Υπουργός, 

μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, εκπονεί 

πολυετή προγράμματα με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση 

της χρήσης βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και τη 

λήψη μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 της 

Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 

σχετικά με την Αναδιάρθρωση του Κοινοτικού Πλαισίου 

Φορολογίας των Ενεργειακών Προϊόντων και της Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

  

Έκθεση προς την 

Επιτροπή. 

10.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, πριν από 

την 1η Ιουλίου κάθε έτους, σχετικά με: 

   

     (α)  τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της χρήσης 

των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων 

προς αντικατάσταση του ντίζελ ή του πετρελαίου για 

μεταφορικές χρήσεις. 

   

     (β)  τους εθνικούς πόρους που διατέθηκαν για την παραγωγή 

βιομάζας για ενεργειακές χρήσεις εκτός των μεταφορών.  
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     (γ)  τις συνολικές πωλήσεις καυσίμων για τις μεταφορές και 

το μερίδιο των βιοκαυσίμων, αμιγών ή αναμεμειγμένων, 

και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που διατέθηκαν 

στην αγορά κατά το προηγούμενο έτος. και 

   

    (δ)  τυχόν έκτακτες περιστάσεις που αφορούν την προμήθεια 

αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που 

επηρεάζουν την εμπορία βιοκαυσίμων και άλλων 

ανανεώσιμων καυσίμων. 

  

      (2)  (α) Στην πρώτη έκθεση που ετοιμάζεται σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) ο Υπουργός επισημαίνει επίσης το επίπεδο των 

εθνικών ενδεικτικών στόχων για την περίοδο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2005.   

  

             (β) στην έκθεση που καλύπτει το έτος 2006 ο Υπουργός 

επισημαίνει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την περίοδο 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. 

  

      (3)  Σε περίπτωση καθορισμού εθνικών ενδεικτικών στόχων, 

σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5, τέτοιος καθορισμός 

πρέπει να αιτιολογείται στην έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1) με αναφορά σε όλα τα σχετικά στοιχεία. 

  

Αρχιεπιθεωρητής 

και εντεταλμένοι 

επιθεωρητές. 

11. (1)  Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 

διορίσει εντεταλμένους επιθεωρητές από το προσωπικό του 

Υπουργείου για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής 

του παρόντος Νόμου, όπως και κανονισμών και διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 13 ή 7, αντίστοιχα. 

  

       (2)  Ο Υπουργός δύναται να ορίσει ένα από τα πρόσωπα τα 

οποία διορίστηκαν ως εντεταλμένοι επιθεωρητές, με βάση τις 
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διατάξεις του εδαφίου (1), ως αρχιεπιθεωρητή. 

  

       (3)  Ο αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

εντεταλμένοι επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις 

εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 

12. 

  

      (4)  Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή 

αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα αντικαθιστά τον αρχιεπιθεωρητή σε 

περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητάς του. 

  

      (5) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε 

εντεταλμένο επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του 

που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από 

αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο ή από 

κανονισμούς ή διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 

ή 7, αντίστοιχα, εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του. 

  

Εξουσίες εισόδου 

και επιθεώρησης. 

12.  Εντεταλμένος επιθεωρητής δύναται, κατά οποιαδήποτε 

εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να 

ασκήσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες: 

   

 (α)  Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη 

προειδοποίηση σε οποιαδήποτε σημεία πώλησης για 

έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή κανονισμών 

και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 13 ή 

7, αντίστοιχα: 

   

   Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα 

από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με 

δικαστικό ένταλμα. 

   

 (β) Να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, 
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συνοδευόμενος από εξουσιοδοτημένο από τον 

αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη 

υποψία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του, από αστυνομικό. 

   

 (γ) Να έχει μαζί του οποιονδήποτε εξοπλισμό και υλικό που 

κρίνει αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών και 

καθηκόντων του. 

   

 (δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως 

ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις. 

   

 (ε) Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, 

λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για σκοπούς εξέτασης 

ή διερεύνησης με βάση την παράγραφο (δ). 

   

 (στ) Να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε 

διαδικασία ή έλεγχο (χωρίς να προκαλεί ζημιά ή άλλη 

οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέφει, εκτός αν αυτό 

είναι απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία 

που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης στο οποίο 

έχει εισέλθει με βάση την παράγραφο (α). 

   

 (ζ) Να κατάσχει και να κατακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή 

ουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης για 

όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για οποιονδήποτε από 

τους ακόλουθους σκοπούς: 

   

  (i) Να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 

πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (στ). 

    

  (ii) Να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθεί ή θα αλλοιωθεί 

πριν από τη συμπλήρωση της εξέτασής του. 
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  (iii) Να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε 

οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία διενεργείται. 

   

 (η) Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε 

ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει 

πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος 

που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

   

 (θ) Να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε 

οποιοδήποτε αρχείο το οποίο είναι αναγκαίο για τη 

διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης με βάση την παράγραφο 

(δ). 

   

 (ι) Να παίρνει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην 

παράγραφο (θ) ή οποιασδήποτε καταχώρισης γενομένης σε 

αυτά. 

   

 (ια) Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη 

διαχείριση και λειτουργία σημείου πώλησης να του παρέχει 

όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της 

αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του. 

  

Εξουσία έκδοσης 

κανονισμών. 

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του 

Υπουργού, δύναται να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον 

καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 

καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου. 

  

      (2)  Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των 

διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να 

προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα - 
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   (α) Τη θέσπιση κάθε απαραίτητου μέτρου για την επίτευξη των 

εθνικών ενδεικτικών στόχων που καθορίζει το Υπουργικό 

Συμβούλιο με απόφασή του, δυνάμει του άρθρου 5. 

   

  (β) Τη ρύθμιση της εμπορίας βιοκαυσίμων. 

  

Αδικήματα και 

ποινές. 

14.  Πρόσωπο το οποίο -  

   

 (α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 

των άρθρων 6 και 8 του παρόντος Νόμου, 

   

 (β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει εντεταλμένο επιθεωρητή, ο 

οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12, 

στην άσκηση των καθηκόντων του, 

   
 (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που 

επιβάλλεται σε αυτό από οποιονδήποτε εντεταλμένο 

επιθεωρητή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12, 

   
 (δ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω 

εντεταλμένο επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή 

πληροφορία που εύλογα ζητά ο εντεταλμένος επιθεωρητής 

για το σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του, με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 12, 

   
 (ε) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή 

παραπλανητική δήλωση προς εντεταλμένο επιθεωρητή, 

   
 (στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση η 

οποία υποβάλλεται σ’ αυτό από εντεταλμένο επιθεωρητή, με 

βάση τις διατάξεις της παραγράφου (η) του άρθρου 12, 

   
 (ζ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 
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απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε 

κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 13 ή 7, αντίστοιχα,  

  

 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 50.000 ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 

  

Ποινική ευθύνη 

νομικών 

προσώπων και 

αξιωματούχων 

τους. 

15.-(1)  Αν διαπραχθεί  ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το 

αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή 

αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων 

σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του 

νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί 

με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το 

νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε 

ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό. 

  

      (2) ΄Οταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων 

σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος 

συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις 

ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ωσάν το πρόσωπο αυτό ήταν 

διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου. 

  

  

  

  

  

  

  
 

ΑΠ/ΓΧ 

23.01.073.2005
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 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 

(Άρθρο 4) 
  

Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται βιοκαύσιμα: 
   

(α) Βιοαιθανόλη, δηλαδή αιθανόλη η οποία παράγεται από βιομάζα ή/και από το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιμο. 
   

(β) Ντίζελ βιολογικής προέλευσης,  δηλαδή μεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται από 

φυτικά ή ζωϊκά έλαια, ποιότητας ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιμο. 
   

(γ) Βιοαέριο, δηλαδή καύσιμο αέριο το οποίο παράγεται από βιομάζα ή/και από το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, το οποίο μπορεί να καθαριστεί 

φτάνοντας ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιμο ή ξυλαέριο. 
   

(δ) Βιομεθανόλη, δηλαδή μεθανόλη η οποία παράγεται από βιομάζα για χρήση ως 

βιοκαύσιμο. 
   

(ε) Βιοδιμεθυλαιθέρας, δηλαδή διμεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιομάζα, 

για χρήση ως βιοκαύσιμο. 
   

(στ) Βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), δηλαδή ΕΤΒΕ, ο οποίος παράγεται 

από βιοαιθανόλη.  το κατ’ όγκο ποσοστό βιο-ΕΤΒΕ το οποίο υπολογίζεται ως 

βιοκαύσιμο ανέρχεται σε 47%. 
   

(ζ) Βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα), δηλαδή καύσιμο το οποίο παράγεται 

από βιομεθανόλη. το κατ’ όγκο ποσοστό βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως 

βιοκαύσιμο ανέρχεται σε 36%. 
   

(η) Συνθετικά βιοκαύσιμα, δηλαδή συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή μείγματα 

συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιομάζα. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4007, 24/6/2005 66(I)/2005



 15 

   

(θ) Βιοϋδρογόνο, δηλαδή υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιομάζα ή/και από 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιμο. 
   

(ι)  Καθαρά φυτικά έλαια, δηλαδή έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόμενα με 

συμπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες μεθόδους, φυσικά ή εξευγενισμένα αλλά μη 

χημικώς τροποποιημένα, όταν είναι συμβατά με τον τύπο του οικείου κινητήρα 

και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις όσον αφορά τις εκπομπές. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ΑΠ/ΓΧ 
23.01.073.2005 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 8)  

Απαιτήσεις σήμανσης 

 

 

 

Συμβατικό  
καύσιμο 

 Βιοκαύσιμο Χρώμα σωλήνα  
και ακροφυσίου 

  

Σήμανση  
ακροφυσίου 

Ελάχιστη 
σήμανση αντλίας 

 Βενζίνη Α*1  Άσπρο Χ%*2  Χ% Α (Βενζίνη) 

 Ντίζελ Α  Πορτοκαλί Χ%  Χ% Α  (Ντίζελ) 

 

 

 *1: Όνομα βιοκαυσίμου σύμφωνα με το άρθρο 4. 

  

*2: Ποσοστό βιοκαυσίμου σε σχέση με το συμβατικό καύσιμο. 
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