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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 

7(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο (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 των ορισμών των όρων 

«Διευθυντής» και «πετρελαιοειδές», με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς: 

   

   ««Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 

από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα ή να ασκεί τις 

εξουσίες που του ανατίθενται από το Νόμο αυτό.» 

και 

   

   «πετρελαιοειδές» περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

εύφλεκτη ουσία, η οποία παράγεται από πετρέλαιο 

και περιλαμβάνεται στις ακόλουθες τρεις κλάσεις: 

   

  (α) «πετρελαιοειδές κλάσης Α» περιλαμβάνει τα 

προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως υγραέρια, 
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βενζίνη αεροπλάνων, βενζίνη για κινητήρες, αργό 

πετρέλαιο και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με 

σημείο ανάφλεξης κάτω από 37,8 βαθμούς 

Κελσίου· 

   

  (β) «πετρελαιοειδές κλάσης Β» περιλαμβάνει τα 

προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως καύσιμο 

αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης, φωτιστικό 

πετρέλαιο, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ και 

οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο 

ανάφλεξης όχι κάτω από 37,8 βαθμούς αλλά κάτω 

από 60 βαθμούς Κελσίου· 

   

  (γ) «πετρελαιοειδές κλάσης Γ» περιλαμβάνει τα 

προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως πετρέλαιο 

θέρμανσης, ελαφρύ Μαζούτ, βαρύ Μαζούτ, 

καύσιμο ορυκτέλαιο και οποιοδήποτε άλλο 

πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω από 

60 βαθμούς Κελσίου.»· και 

   

 (β) (β) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

   

 

89(Ι) του 1996 

158(Ι) του 2001 

25(Ι) του 2002 

41(Ι) του 2003 

99(Ι) του 2003  

33(Ι) του 2011. 

  ««Αρχιεπιθεωρητής» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «Διοικητής κάθε 
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βασικού νόμου. Επαρχίας» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Αρχιεπιθεωρητής». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 (α) (α)  Με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του 

εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «από το Διευθυντή» 

(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «από 

εξουσιοδοτημένο, δυνάμει του άρθρου 2, 

Επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας,»∙ 

   

 (β) (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

 

 «(2) Κάθε τέτοια άδεια που εκδίδεται ισχύει μόνο για 

δύο (2) έτη, από την ημερομηνία έκδοσής της.»∙ και 

   

 (γ) (γ)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού του 

αριθμού «500» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη και τον 

αριθμό «τετρακόσια πενήντα (450)». 

 

 


