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Ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 45(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρε
TitQ45 1Q68 λαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

7 του 1972 π ε οΛ Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 μέχρι 1994 
55 του 1976 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

ιοΐ(ΐ) του 1994. κ α ι 0 π α ο ώ ν Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων 
Πετρελαιοειδών Νόμοι του 1968 μέχρι 1997. 

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 
του άρθρου 4 χέλ 0 ς χου εδαφίου (4) των ακόλουθων νέων εδαφίων (5) και (6): 
του βασικού χ \ / χ ν / ν / 
νόμου. «(5) Η Αρχή Αδειών κατά την έκδοση αδείας πρατηρίου πετρελαιο

ειδών δύναται να επιβάλει, σε περίπτωση δυνατότητας λειτουργίας 
του πρατηρίου ή μέρους του πρατηρίου με σύστημα χαρτονομισματο

δεκτών και/ή πλαστικοχρηματοδεκτών, κατάλληλους όρους για την 
ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου, περιλαμβανομένων των όρων

(α) Για επαρκή φωτισμό του πρατηρίου κατά τη διάρκεια της νυκτε

ρινής λειτουργίας του· 
(β) για αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία του πρατηρίου με τον 

πλησιέστερο αστυνομικό ή πυροσβεστικό σταθμό με τηλεφωνική 
συσκευή που θα είναι τοποθετημένη σε περίοπτη και προσιτή 
θέση και θα υποδεικνύεται εμφανώς και με φωτεινή πινακίδα· 

(γ) η παρεχόμενη ποσότητα πετρελαιοειδών για κάθε χρήση της 
αντλίας να μην υπερβαίνει τα 45 λίτρα και να εγκατασταθεί 
ρυθμιστής ο οποίος να εμποδίζει τη συνεχή ροή από την αντλία 
για χρονική περίοδο πέραν των τριών λεπτών 

(δ) να υπάρχουν σε περίοπτα μέρη και πάνω στις αντλίες πινακίδες 
με οδηγίες για την ορθή χρήση των αντλιών και ειδικές οδηγίες 
σε περίπτωση απρόοπτου· 

(ε) να υπάρχουν σε προσιτά σημεία και σε απόσταση όχι πέραν των 
έξι μέτρων από τις αντλίες, δύο τουλάχιστο φορητοί πυροσβε

στήρες ξηρής σκόνης των 4,56 kg, στους οποίους να αναγράφο

νται καθαρά οι οδηγίες χρήσης. 
(6) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του παρόντος Νόμου, η Αρχή Αδειών οφείλει να ελέγξει κάθε υφιστά

μενο πρατήριο πετρελαιοειδών, στο οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί 
χαρτονομισματοδέκτης και/ή πλαστικοχρηματοδέκτης και, ανάλογα με 
την περίπτωση, να καλέσει τον ιδιοκτήτη του να συμμορφωθεί με όλες 
ή οποιεσδήποτε πρόνοιες του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, μέσα 
σε προθεσμία που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.». 


