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Ε.Ε. Παξ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 152(Ι)/2014 
Αξ. 4466, 24.10.2014                               

Ο πεξί Πεηξειαηνεηδώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε 
Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο. 

 

Αξηζκόο 152(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΝΟΜΟ 

     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
Κεθ. 272. 

64 ηνπ 1975 
138(Η) ηνπ 2004 

7(Η) ηνπ 2010. 

1.   Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πεηξειαηνεηδώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 
2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Νόκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν 
βαζηθόο λόκνο»). 

 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνύ  
λόκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκώλ ησλ όξσλ «Γηεπζπληήο» θαη «πεηξειαηνεηδέο», κε 
ηνπο αθόινπζνπο λένπο νξηζκνύο: 

   
   ««Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη 

πεξηιακβάλεη θάζε πξόζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη από απηόλ λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ή 
λα αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη από ην Νόκν απηό

.
» θαη 

   
   «πεηξειαηνεηδέο» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε εύθιεθηε νπζία, ε νπνία παξάγεηαη από 

πεηξέιαην θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο αθόινπζεο ηξεηο θιάζεηο: 
   
  (α) «πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Α» πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη ζπλήζσο γλσζηά σο 

πγξαέξηα, βελδίλε αεξνπιάλσλ, βελδίλε γηα θηλεηήξεο, αξγό πεηξέιαην θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν πεηξειαηνεηδέο κε ζεκείν αλάθιεμεο θάησ από 37,8 βαζκνύο Κειζίνπ· 

   
  (β) «πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Β» πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη ζπλήζσο γλσζηά σο 

θαύζηκν αεξησζνπκέλσλ ηύπνπ θεξνδίλεο, θσηηζηηθό πεηξέιαην, πεηξέιαην εζσηεξηθήο 
θαύζεο/ληίδει θαη νπνηνδήπνηε άιιν πεηξειαηνεηδέο κε ζεκείν αλάθιεμεο όρη θάησ από 
37,8 βαζκνύο αιιά θάησ από 60 βαζκνύο Κειζίνπ· 

   
  (γ) «πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Γ» πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη ζπλήζσο γλσζηά σο 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ειαθξύ Μαδνύη, βαξύ Μαδνύη, θαύζηκν νξπθηέιαην θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν πεηξειαηνεηδέο κε ζεκείν αλάθιεμεο όρη θάησ από 60 βαζκνύο 
Κειζίνπ.»· θαη 

   
 (β) (β) κε ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη ηνπ 

νξηζκνύ ηνπ: 
   

     89(Η) ηνπ 1996 
158(Η) ηνπ 2001 

25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003  
33(Η) ηνπ 2011. 

  ««Αξρηεπηζεσξεηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζηνλ πεξί Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκν, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 3  
ηνπ βαζηθνύ  
λόκνπ. 

3. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηό ησλ ιέμεσλ 
«Γηνηθεηήο θάζε Δπαξρίαο» (πξώηε γξακκή), κε ηε ιέμε «Αξρηεπηζεσξεηήο». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 4  
ηνπ βαζηθνύ  
λόκνπ. 

4. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 
 
 
 

 (α) (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ ησλ ιέμεσλ «από ην 
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Γηεπζπληή» (δεύηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «από εμνπζηνδνηεκέλν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
2, Δπηζεσξεηή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο,»∙ 

 
 (β) (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνύ κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (2): 

 
 «(2) Κάζε ηέηνηα άδεηα πνπ εθδίδεηαη ηζρύεη κόλν γηα δύν (2) έηε, από ηελ εκεξνκελία 

έθδνζήο ηεο.»∙ θαη 
   
 (γ) (γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ην εδάθην (6) απηνύ ηνπ αξηζκνύ «500» (ηέηαξηε γξακκή), κε 

ηε ιέμε θαη ηνλ αξηζκό «ηεηξαθόζηα πελήληα (450)». 

 


