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Ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 93(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρε

λαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 μέχρι 1997 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων 
Πετρελαιοειδών Νόμοι του 1968 μέχρι 1999. 

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού των λέξεων «τον 
πλησιέστερο αστυνομικό ή πυροσβεστικό σταθμό» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή), με τις λέξεις «την αστυνομία»· 

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και τον αναγραμματισμό 
των υφιστάμενων παραγράφων (δ) και (ε) σε (γ) και (δ), αντίστοιχα· 

(γ) με την αντικατάσταση της αναγραμματιζόμενης παραγράφου (δ) αυτού 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(δ) για ύπαρξη σε προσιτά σημεία και σε εμφανές σημείο από τις 

αντλίες ενός τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηρής 
σκόνης 25 κιλών ή δύο τουλάχιστον φορητών πυροσβεστήρων 
ξηρής σκόνης των 10 κιλών ο καθένας, στους οποίους να αναγρά
φονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσεως στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα.». 

3. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρό
ντος Νόμου, η Αρχή Αδειών οφείλει να ελέγξει κάθε υφιστάμενο πρατήριο 
πετρελαιοειδών, στο οποίο, έχει ήδη εγκατασταθεί χαρτονομισματοδέκτης και/ή 
πλαστικοχρηματοδέκτης και, ανάλογα με την περίπτωση, να καλέσει τον ιδιο
κτήτη του να συμμορφωθεί με όλες ή οποιεσδήποτε διατάξεις του εδαφίου (5) 
του άρθρου 4, μέσα σε προθεσμία που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
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