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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2009 

Κ.Δ.Π. 384/2009 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16(1) 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου»· 

«Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2003 για 
τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ»· 

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
τροποποίηση και την συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ»· 

«Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ηζ Απριλίου 2009 
με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το 
ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση 
και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ». 

148 (Ι) του 2003 
40 (Ι) του 2007 
12(1) του 2009. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

66(1) του 2005 
58(1) του 2007. 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το 
άρθρο 16(1), των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμων του 2003 έως το 
2009 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προδιαγραφών Βενζίνης, Ντίζελ και Βιοντίζελ 
Διάταγμα του 2009. 

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αμόλυβδη βενζίνη» σημαίνει οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές, προοριζόμενο για τη 
λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των 
μηχανοκινήτων οχημάτων και το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο 2710 11 4100, 2710 11 4500, 
2710 11 4900-

«βιοκαύσιμα» σημαίνει υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα· 

«βιοντίζελ ή ντίζελ βιολογικής προέλευσης» σημαίνει το βιοκαύσιμο που καθορίζεται στο Πρώτο 
Παράρτημα των περί Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για 
τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007-

«μολυβδούχος βενζίνη» σημαίνει τη βενζίνη η οποία εμπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο 2710 11 5100 
και 2710 11 5900' 

«Νόμος» σημαίνει τους Περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους του 2003 έως 
2009· 

«ντίζελ» σημαίνει τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, τα οποία εμπίπτουν στον κωδικό Σ.Ο 2710 19 
4100 και χρησιμοποιούνται για τα αυτοπροωθούμενα οχήματα. 

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ' αυτό 
έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

Πεδίο εφαρμογής. 3. Το παρόν Διάταγμα καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και προστασίας του 
περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οδικά οχήματα με κινητήρα 
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επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οδικά οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών. 

4. Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και χρήση μολυβδούχας βενζίνης, οι 
προδιαγραφές της οποίας δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. 

5.-(1) Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και χρήση αμόλυβδης βενζίνης, οι 
προδιαγραφές της οποίας δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα II. 

Προδιαγραφές 
μολυβδούχας 
βενζίνης. 
Παράρτημα Ι. 

Προδιαγραφές 
αμόλυβδης 
βενζίνης. 
Παράρτημα II. 

(2) Οι προμηθευτές αμόλυβδης βενζίνης παρέχουν τη δέουσα πληροφόρηση στους 
καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα, και ειδικότερα, την 
ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης. 

6.-(1) Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και χρήση ντίζελ, οι προδιαγραφές του 
οποίου δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα III. 

(2) Οι προμηθευτές καυσίμου ντίζελ οφείλουν να παρέχουν τη δέουσα πληροφόρηση στους 
καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα, ιδίως σε 
μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME). 

(3) Για μίγματα ντίζελ με βιοκαύσιμα με περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) 
που υπερβαίνουν την οριακή τιμή του 5% (ν/ν) επιβάλλεται σήμανση στα σημεία πώλησης τους, 

66(1) του 2005 σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων 
58(1) του 2007. Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007. 

Προδιαγραφές 
ντίζελ. 
Παράρτημα III. 

Βιοντίζελ. 

Παράρτημα III. 

7. Το βιοντίζελ δύναται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο στην αυτοκίνηση σε οχήματα με κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση, είτε ως πρόσθετο στο καύσιμο ντίζελ σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο 
Παράρτημα III, είτε αμιγές (100% συγκέντρωση) εφόσον πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου CYS 
ΕΝ 14214: 

Νοείται ότι το βιοντίζελ, ως αμιγές καύσιμο, χρησιμοποιείται σε οχήματα με κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση σχεδιασμένους ή που έχουν προσαρμοστεί να λειτουργούν με 100% 
βιοντίζελ προδιαγραφών σύμφωνων με το πρότυπο CYS ΕΝ 14214. 

Προσθήκη 
μεταλλικών 
ουσιών. 

8.-(1) (α) Από την 1 η Ιανουαρίου 2011, η παρουσία της πρόσθετης μεταλλικής ουσίας 
μεθυλοκυκλοπενταδιένυλο - τρικαρβονυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ) στα καύσιμα δεν 
υπερβαίνει τα 6 mg μαγγανίου ανά λίτρο. 

(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
μαγγανίου ανά λίτρο. 

η παρουσία της ουσίας ΜΜΤ δεν υπερβαίνει τα 2 mg 

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
30.4.2004 
2.6.2006. 

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων που περιέχουν μεταλλικά πρόσθετα τοποθετούν επιγραφή σε 
όλα τα σημεία στα οποία διατίθεται στους καταναλωτές το εν λόγω καύσιμο, η οποία να αναφέρει 
την περιεκτικότητα του καυσίμου σε μεταλλικό πρόσθετο. 

(3) Η επιγραφή που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2) περιέχει το ακόλουθο κείμενο: 
«Περιέχει μεταλλικά πρόσθετα». 

(4) Η επιγραφή που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2) τοποθετείται στο μέρος στο οποίο 
παρέχονται πληροφορίες για τον τύπο του καυσίμου, σε σαφώς ορατή θέση και το μέγεθος της 
επιγραφής και των στοιχείων επ' αυτής είναι αρκετά μεγάλο ώστε αυτή να είναι ευδιάκριτη και 
ευανάγνωστη. 

9. Τα Περί Προδιαγραφών Βενζίνης, Ντίζελ και Βιοντίζελ Διατάγματα του 2004 και 2006 
καταργούνται. 
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Παράρτημα I 

(Παράγραφος 3) 

Τύπος καυσίμου 

Καύσιμα οδικών μεταφορών: 

Βενζίνη 95 Οκτανίων 

Βενζίνη 98 Οκτανίων και 100 Οκτανίων 

Ντίζελ κίνησης 

Αμιγή Βιοκαύσιμα 

Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: 

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 

Φωτιστικό πετρέλαιο 

Υγραέριο σε φιάλες 

Υγραέριο χύμα 

Γεωργικό πετρέλαιο: 

Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: 

Ελαφρύ Μαζούτ 

Βαρύ Μαζούτ εκτός ΑΗΚ 

Βαρύ Μαζούτ ΑΗΚ 

Πετρέλαιο ναυτιλίας 

Καύσιμα σε αποθήκες πλοίων 

Ετήσιος Αριθμός Δειγμάτων 

100 

100 

100 

10 

50 

10 

10 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

20 
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