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Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 85(Ι) του 2021 

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  
152(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 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 με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) αυτού 
του όρου «πετρελαιοειδές» και της λέξης και του σημείου του κόμματος «υγραέρια,».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
νόμου. 

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

  

  (α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη 
επιφύλαξη: 

 
   «Νοείται ότι, δεν χορηγείται τέτοια άδεια, εκτός εάν η Αρχή Αδειών ικανοποιηθεί 

ότι ο χώρος ή τα υποστατικά επί των οποίων ή εντός των οποίων αποθηκεύεται ή 
φυλάσσεται οποιοδήποτε πετρελαιοειδές είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό 

αυτό.»  

  

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «Εξαιρουμένου του 
υγραερίου, οι» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Οι». και 

  

  (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 5Α  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) 
του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

  

 «(γ) πωλείται, ή εκτίθεται ή προσφέρεται προς πώληση, επικολλάται ή αναγράφεται πάνω 
σε κάθε δοχείο στο οποίο περιέχεται αυτό και στην είσοδο του χώρου αποθήκευσης ή 
φύλαξης ή έκθεσης προς πώληση αυτού, ευκρινής και με μεγάλα κόκκινα γράμματα σε 
λευκό πλαίσιο, στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα, επιγραφή με τις λέξεις 
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΣΗΣ Α», ανάλογα με την περίπτωση και «ΛΙΑΝ 
ΕΥΦΛΕΚΤΟΝ»: 

  

    Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 

  

  (i) πετρελαιοειδές κλάσης Α δεν θεωρείται ότι αποθηκεύεται ή φυλάσσεται 
κατά τις επτά (7) αμέσως επόμενες ημέρες από την εισαγωγή του από το 
εξωτερικό στη Δημοκρατία, και 

  

  (ii) πετρελαιοειδές κλάσης Α το οποίο μεταφέρεται πάνω σε οποιοδήποτε 
αεροσκάφος ή μηχανοκίνητο όχημα ή πλωτό μέσο και το οποίο 
προορίζεται αποκλειστικά προς χρήση για τους σκοπούς του αεροσκάφους 
αυτού, οχήματος ή πλωτού μέσου δεν θεωρείται ότι μεταφέρεται.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 9  
του βασικού  

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην 
παράγραφο (θ1) αυτού, των λέξεων «με το υγραέριο» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «με 
τα πετρελαιοειδή». 



 

νόμου. 

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με Γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.  

  

 
 
 
 


