
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός τίτλος. 

115(Ι) του 2004. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών 

Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές 

Περιπτώσεις) Νόμο του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών 

Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός 

Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμοι του 2004 και 2010. 
  
Τροποποίηση του 

συνοπτικού τίτλου 

του βασικού νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή από το συνοπτικό τίτλο αυτού της λέξης 

«Λιανικής» (δεύτερη γραμμή). 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

   

 (α) Με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «πρόσωπο», αμέσως μετά τις λέξεις 

«εταιρείες πετρελαιοειδών» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), κόμματος, και των λέξεων 

«τους διανομείς»· 

   

 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 

   

  « ‘αγορά’ σημαίνει τη σχετική αγορά χονδρικής ή λιανικής διάθεσης πετρελαιοειδών· 

   

  ‘διανομέας’ σημαίνει πρόσωπο που δεν αποτελεί εταιρεία πετρελαιοειδών, το οποίο 

ασκεί τη δραστηριότητα διανομής και χονδρικής πώλησης πετρελαιοειδών σε πρατήρια 

πώλησης πετρελαιοειδών ή σε άλλους διανομείς· 

   

  ‘πρατήριο πώλησης πετρελαιοειδών’ σημαίνει κατάστημα που λειτουργεί σε κλειστό ή 

ανοικτό χώρο, στο οποίο πραγματοποιείται λιανική πώληση πετρελαιοειδών, 

ανεξάρτητα αν η πώληση πετρελαιοειδών αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα 

δραστηριότητα του εν λόγω καταστήματος· και 

   

  ‘τιμές’ σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, τις τιμές χονδρικής ή/και λιανικής 

πώλησης·». 

  
Αντικατάσταση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  «Τιμές πώλησης 

πετρελαιοειδών. 
 3.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, το ύψος των τιμών των 

πετρελαιοειδών καθορίζεται ελεύθερα από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τους 
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διανομείς και τους πρατηριούχους, έχοντας υπόψη τις διεθνείς και εγχώριες 

συνθήκες της αγοράς.». 
   
Τροποποίηση  του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

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

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει 

διάταγμα με το οποίο να καθορίζει, για περίοδο μέχρι σαράντα πέντε (45) ημερών, 

ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, όταν εύλογα πιστεύει 

ότι το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε 

υπερβολικά πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες 

συνθήκες.»· και 

   

    (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«των εταιρειών πετρελαιοειδών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), κόμματος, και των 

λέξεων «των διανομέων». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

6. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή σ’  αυτήν, της λέξης «λιανικών» (τέταρτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) 

αυτού, της λέξης «λιανικές». 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.051.058-2010 

 
ΚλΧ/ΜΑΧ 
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