
Αρ. 4332, 18.5.2012 
46(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 
(ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΝΟΜΟ  

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 39 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ: 

L 165, 

30.6.2010, 

σ. 1. 

«Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο 

εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του 

Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 

84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ», 
  
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

60(Ι) του 2002 

  174(Ι) του 2002 

 147(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φιαλών Αερίου 

(Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) 

Νόμους του 2002 έως 2009 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι 

Τύποι) Νόμοι του 2002 έως 2012. 
  
Διαγραφή του 

προοιμίου του 

βασικού νόμου. 

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με τη διαγραφή των ακόλουθων όρων και των ορισμών 

τους: 
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  «“Κοινοτικές Οδηγίες”, “οικογένεια φιαλών”,   

“Οργανισμός   Ελέγχου”,    “συγκολλητή  φιάλη  αερίου   
  από μη  κεκραμένο  χάλυβα”, “φιάλη”,  “φιάλη  αερίου 

χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένη από κεκραμένο ή μη 

αλουμίνιο”, “φιάλη τύπου ΕΟΚ” και “χαλύβδινη φιάλη 

αερίου χωρίς συγκόλληση”»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

“Επιτροπή” με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
  
  «“Επιτροπή” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 3: 

  «3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συσκευές 

αερολυμάτων (αεροζόλ), των οποίων τα δοχεία έχουν 

συνολική χωρητικότητα μικρότερη των 50 ml ή μεγαλύτερη 

εκείνης που αναφέρεται στις παραγράφους 3.1, 4.1.1, 

4.2.1, 5.1 ή 5.2 του Παραρτήματος XV.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με διαγραφή 

των εδαφίων (1), (3), (4) και (5) αυτού. 

  
Διαγραφή των  

άρθρων 5 έως 

13 του βασικού 

νόμου. 

6.  Τα άρθρα 5 έως 13 του βασικού νόμου διαγράφονται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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  «(1) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, επί τη βάσει 

εμπεριστατωμένης αιτιολογήσεως, ότι μια ή περισσότερες 

συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) παρόλο ότι είναι 

σύμφωνες προς τις  απαιτήσεις του  εδαφίου (2) του 

άρθρου 4 και του Παραρτήματος XV παρουσιάζουν, 

κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία, ενημερώνει αμέσως 

τον Υπουργό, ο οποίος δύναται να απαγορεύσει ή να 

περιορίσει τη διάθεση στο εμπόριο και τη χρησιμοποίηση 

τέτοιου τύπου συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ).».,  
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού. 

  
Διαγραφή του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

9.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «φιάλες ή» 

(έκτη γραμμή). 

  
Διαγραφή του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

11.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού, των 

λέξεων «φιάλη ή» (πρώτη γραμμή)∙ 
  
  (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) αυτού, των 

λέξεων «φιάλη ή» (πρώτη γραμμή)∙ και  
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  (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) αυτού. 
Διαγραφή του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Διαγραφή των 

Παραρτημάτων 

 Ι έως XIV του 

βασικού νόμου. 

14. Τα Παραρτήματα I έως XIV του βασικού νόμου 

διαγράφονται. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.053.080-2012 

ΜΚ/ΕΠ. 
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