
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟ  

 
      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  
τίτλος. 
Κεφ. 272,  
64 του 1975 
138(Ι)  του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο, Κεφ. 272, (που στο εξής θα αναφέρεται 
ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση σ’ αυτό του όρου «Διευθυντής Δημοσίων Έργων» και του 

ορισμού αυτού, με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό του: 
  
  ««Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων καθόσον αφορά διατάξεις του Νόμου 
που αναφέρονται σε όλα τα είδη πετρελαιοειδών, εκτός από το υγραέριο, και 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθόσον αφορά τις 
διατάξεις του νόμου που αναφέρονται στο υγραέριο και περιλαμβάνει και 
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή ή τον Υπουργό, αντίστοιχα, 
για να εκτελεί τα καθήκοντα ή να ασκεί τις εξουσίες του Διευθυντή που 
προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο» και 

  
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του όρου «πετρελαιοειδές», με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 
  
  «(α) «πετρελαιοειδές κλάσης Α» το οποίο περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι 

συνήθως γνωστά ως υγραέριο, βενζίνη αεροπλάνου, βενζίνη γκαζολίνη, 
πετρέλαιο, βενζίνη αυτοκινήτων, πετρολίνη, ορυκτή νάφθα, τεχνητή 
τερεβινθίνη, τερεβινθίνη, δρυαλίνη, αργό πετρέλαιο, απόσταγμα χαμηλής 
ανάφλεξης, και άλλο πετρελαιοειδές που έχει σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 
βαθμούς Κελσίου». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με τη διαγραφή στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «Δημοσίων 

Έργων»∙μετά τη λέξη «Διευθυντή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), 
  
  (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3), αυτού, των λέξεων «Δημοσίων Έργων», μετά τη 

λέξη «Διευθυντή» (πρώτη γραμμή), 
  
  (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5), αυτού, της λέξης «Οι» (πρώτη γραμμή) με τη 

φράση «Εξαιρουμένου του υγραερίου, οι», και 
  
  (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(6): 
 

  «(6) Τα εδάφια (1), (2) (3) και (4) του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στην 
περίπτωση υγραερίου, το οποίο αποθηκεύεται ή φυλάσσεται σε ειδικά για το 
σκοπό αυτό δοχεία, των οποίων η συνολική χωρητικότητα είναι μικρότερη από 
500 λίτρα». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5Α 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 
 
 
 
             10(Ι) του 2009. 
 
 

(α) Με την αντικατάσταση της πρώτης γραμμής του εδαφίου (1) αυτού με την 
ακόλουθη φράση:  

 
 «Τηρουμένων των διατάξεων του περί Χημικών Ουσιών, 

Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμου και των Κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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              Επίσημη        
 Εφημερίδα  της  
 E.E.: L396, 
 30.12.2006, σ. 1. 
 
 
 
 
 
 Επίσημη 
 Εφημερίδα της 
 E.E.: L353,  
 31.12.2008, σ. 1. 
 
 
 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν 
πετρελαιοειδές κλάσης Α–», 

  
  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αυτό» 

(τρίτη γραμμή), της φράσης «και στην είσοδο του χώρου αποθήκευσης ή 
φύλαξης ή έκθεσης προς πώληση αυτού,», και 

  
  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 

«”ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΣΗΣ Α”» (τέταρτη γραμμή), της φράσης 
«,”ΥΓΡΑΕΡΙΟ”, ανάλογα με την περίπτωση». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτό, των λέξεων «Δημοσίων Έργων»μετά τη λέξη 

«Διευθυντή» (πρώτη γραμμή) και 
  
  (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «Δημοσίων Έργων»μετά τη 

λέξη «Διευθυντή» (πρώτη γραμμή)  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) αυτού, των λέξεων «Δημοσίων Έργων» 
μετά τη λέξη «Διευθυντή» (πρώτη γραμμή), 

  
  (β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (ζ), αυτού των λέξεων «Δημοσίων Έργων» μετά 

τη λέξη «Διευθυντή» (πρώτη γραμμή) και 
  
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (θ), αυτού, των ακόλουθων δύο 

νέων παραγράφων (θ1) και (θ2):  
  
  «(θ1) τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τα επαγγελματικά 

προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι τεχνικοί, οι οποίοι θα ασχολούνται με 
το υγραέριο. 

  
  (θ2) τον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων για κατασκευή και λειτουργία 

εγκαταστάσεων υγραερίου». 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.050.188-2009 
ΕΖΣ/ΕΜΧ 
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