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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' 'Αρ. 1106 της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Πετρελαιοειδών (Παραγωγή) Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνώς τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 25 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠ12ΏΝ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .ΑΦΟΡ.ΩΣΑΣ Ε Ι Σ 
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ1Ν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
τΗ Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Πετρελαιοειδών (Πα- -Συνοπτικός 
ραγωγή) Νόμος του 1974. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν 1κ του κειμένου προκύπτη διά 'Ερμηνεία. 
φόρος :έννοια— 

«ήττειρωτική ύφαλοκρηπίς» κέκτηται την εις τον δρον τούτον άπο
διδομένην έννοιαν ύττό του άρθρου 2 του ττερί 'Ηπειρωτικής Ύφα-
λσκρηπΐδος Νόμου του 1974' 8τοοΐ974. 

«πετρέλαιον» περιλαμβάνει παν όρϋκτέλαιον ή υδρογονάνθρακα, 
είτε εΐναι άέριον, ύγρόν ή στερεόν, εόρισκόμενον έν τη φυσική αύτου 
καταστάσει είς στρώματα, περιλαμβανομένου του άργοΰ* πετρε
λαίου, του πετρελαίου εξ άποπιέσεως (casinghead spirits) και του 
φυσικού αερίου. 

3. Ή κυριότης επί του πετρελαίου οπουδήποτε ευρισκομένου έν Κύ-
πρω (ττε ρ Λαμβανομένη ς και τής ηπειρωτικής αυτής ύφαλοκρηπΐδος) 
ανήκει, και θεωρείται δτι πάντοτε άνήκεν, εις τήν Δημοκρατίαν. 

4.—(1) 'Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, το 
ΎπουρΥΐκόν Συμδούλιον δύναται— 

(α) επί τή υποβολή αιτήσεως κατά τον καθωρισμένον τρόπον ή 
διά δημοπρασίας ή διά προσφορών και 

(β) άφοΟ ίκανοποιηθή δτι δ αίτητής, δ πλειοδότης ή ό προσφο-
ροδότης, αναλόγως τής περιπτώσεως, κατέχει επαρκείς τε-

Ή κυριότης 
επί τοΰ 
πετρελαίου 
ανήκει 
εις τήν 
Δημοκρατίαν. 

"Αδειαι 
έρεύνης 
καί μεταλ-
λεύσεως. 
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χνικάς γνώσεις, πεΐραν και οικονομικούς πόρους προς δια
σφάλισα/ της προσηκούσης μεταλλευτικής έρεύνης και με
ταλλεύσεως τοϋ πετρελαίου, 

νά χορηγήστ] ε'ις τον αίτητήν, τόν πλειοδότην ή τον προαφοροδότην, 
ώς θά ήτο ή περίπτωσις, άδειαν διεξαγωγής δοκιμαστικών ερευνών 
προς άνεύρεσιν πετρελαίου (έν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «ερευ
νητική άδεια πετρελαίου») ή άδειαν μεταλλεύσεως πετρελαίου (έν 
τοΐς εφεξής άναφερομένην ώς «μεταλλευτική άδεια πετρελαίου»). 

(2) Ή ερευνητική άδεια πετρελαίου χορηγεί εις τον άδειοΟχον 
αποκλειστικά δικαιώματα διεξαγωγής δοκιμαστικών ερευνών επί της. 
περιλαμβανομένης έν τή αδεία περιοχής. 

(3) Ή μεταλλευτική άδεια πετρελαίου χορηγείται μόνον έν σχέσει 
προς περιοχήν ή οποία καθ* οιονδήποτε χρόνσν έχει περιληφθή είς 
τίνα έρευνητικήν άδειαν πετρελαίου και έν τή οποία άνευρέθη πετρέ
λαιον, αυτή δε χορηγεί είς τόν άδειουχον αποκλειστικό: δικαιώματα 
διεξαγωγής δοκιμαστικών ερευνών και μεταλλεύσεως πετρελαίου είς 
τήν περιλαμβανομένην έν τή αδεία περιοχήν. 

(4) "Η ερευνητική άδεια πετρελαίου ή μεταλλευτική άδεια πετρε
λαίου χορηγείται έναντι τοιούτου ανταλλάγματος,, είς τοιαύτην πε
ριοχήν, δια τοιαύτην περίοδον και ύπό τοιούτους δραυς καΐ προϋπο
θέσεις ώς ήθελε το Ύπουργικόν Συμβσύλιον αποφασίσει. 

(5) Έπί τή υποβολή αιτήσεως κατά τόν καθωρισμένον τύπον, ή 
ερευνητική άδεια πετρελαίου ή ή μεταλλευτική άδεια πετρελαίου δύ
ναται νά άνανεοΰται έναντι τοιούτου ανταλλάγματος, είς τοιαύτην 
περιοχήν, διά τοιαύτην περίοδον και ύπό τοιούτους άλλους δρους και 
προϋποθέσεις ώς ήθελε το Ύπουργικόν Συμβούλιον άπαφασίοτει. 

(6) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τών προηγουμένων οι δροι 
και αϊ προϋποθέσεις οιασδήποτε ερευνητικής αδείας πετρελαίου ή 
μεταλλευτικής αδείας πετρελαίου δύνανται νά περιλαμβάνωσι πρό
νοιαν άφορώσαν είς άπαντα ή τινά τών ακολούθων θεμάτων : 

(α) το καταβλητέον ποσοστόν ή άλλην πληρωμήν έν σχέσει προς 
το λαμβανόμενον πετρέλαιον έν τή ασκήσει τών ύπό τής 
αδείας χορηγουμένων δικαιωμάτων, τήν μέθοδον υπολογι
σμού τοΟ ποσοστού ή άλλης πληρωμής και τόν τρόπον κα
ταβολής αυτών 

(β) το καταβλητέον μίσθωμα έν σχέσει προς τήν έν τή αδεία 
περιλαμβανομένην περιοχήν 

(γ) τάς συνοδεύουσας τήν άδειαν έργασιακάς υποχρεώσεις* 
(δ) τήν μέθοδον μετρήσεως τοΰ λαμβανομένου πετρελαίου έκ 

τής περιλαμβανομένης έν τή άδεια περιοχής' 
(ε) τάς προνοίας άναφορικώς προς τήν διάτρησιν, τοποθεσίαν 

και πλήρωσιν ή κλείσιμον φρεάτων, τήν αποφυγήν επιβλα
βών μεθόδων εργασίας και γενικώς τής μολύνσεως, τήν προ
στασίαν και διατήρησιν τών ζώντων και μή ζώντων πλουτο
παραγωγικών πηγών και τήν αποφυγήν παρεμβάσεως εις 
άλλας δραστηριότητας εντός ή πλησίον τής περιλαμβανομέ
νης έν τή αδεία περιοχής" 

(στ) τήν ίθαγένειαν τών προσώπων τών απασχολουμένων ύπό του 
αδειούχου διά τους σκοπούς τών επιχειρήσεων αύτου βάσει 
τής αδείας" 

(ζ) τάς προνοίας άναφορικώς προς τήν άσφάλειαν, ύγείαν και 
εύημερίαν τών προσώπων τών απασχολουμένων είς επιχει
ρήσεις βάσει τής αδείας' 

(η) τήν από και ρου είς καιρόν παροχήν πληροφοριών ύπό μορ
φήν στατιστικών, εκθέσεων, ειδοποιήσεων, σχεδίων και ανα
φορών περί τών έκτελουμένων βάσει τής αδείας εργασιών 
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(θ) τους όρους και τάς προϋποθέσεις ύφ' ας δύναται να τερμα
τισθή ή άδεια. 

(7) Ευθύς, ώς καταστή δυνατόν μετά την χορήγησιν η άνανέωσιν 
της ερευνητικής αδείας πετρελαίου η' μεταλλευτικής αδείας πετρε
λαίου δυνάμει τοΰπαρόντος άρθρου, το Ύπουργικόν Σ υμβούλιον δη
μοσιεύει γνωστοποίησιν περί του γεγονότος εν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας άναφέρουσαν το δνομα ·τοϋ αδειούχου και την πε
ρισχήν άναφορικώς προς την οποίαν έχορηγήβη ή άδεια. 

S—(1) Ουδείς δύναται να διεξαγάγη δοκιμαστικάς έρευνας προς 'Απαγόρευσις 
ανεύρεσιν πετρελαίου ή μετάλλευσα? πετρελαίου, ειμή μόνον συμφώ διεξαγωγής 
νως προς άδέιαν εξουσιοδοτούσαν αυτόν προς τούτο, οκιμασπκων 

(2) Πάς όστις ενεργεί κατά παράβασιν των διατάξεων του πα μεταλλεύσεος 
ρόντσς όρθρου είναι Ινοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδί ^^άδεΤσς 
κης, υπόκειται Εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς χιλίας λίρας δι' έκά
στην ήμέραν κατά την οποίαν το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζε
ται, ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους δώδπκα μήνας, ή εΙς άμ
φοτέρας τάς ττσινάς ταύτας, και το έκδικάζον το αδίκημα .Δικαστή
ριον δύναται νά διάταξη όπως, οιονδήποτε ληφθέν πετρέλαιο ν συνε
πεία της διαπράξεως του αδικήματος, καθώς και οιονδήποτε μηχά
νημα, εΊξοπλισμός, σχήμα, πλοΐον η αεροσκάφος καθώς και παν κα
τασκεύασμα χρησιμοποιηθέν έν τη* διαπράξει τούτου, δημευθη. 

(3) Ουδέν των έν τω παρόντι αυρ&ρω διαλαμβανομένων θά έρμη
νΕύ*\χαι ώς έφαρμοζόμενον έφ* οιουδήποτε προσώπου το όποιον, κ«τά 

.την Βϊάρκειαν νομίμου Υεωτρήσεως δι" άνεύρΕσιν ύδατος η άλλων νο
μίμίον EpynniSv, απελευθερώνει πετρέλαιον. 

4L τ3 ερευνητική άδεια πετρελαίου ή ή μΕταλλευτική άδεια τίετρε Έκχώρησις 
λαίοο lev δύναται νά έκχωρηθη ειμή κατόπιν αδείας του ^ΥπουρΥΐ αδείας
κου Χυμδούλϊου %τις δύναται νά έκδοθη εάν— 

(α) τ© ύπουργικόν Χυμβούλιον Ικσνοποιηθη ίίτι ο μέλλων έκδο
χεύς κατέχει επαρκείς τεχνικώς γνώσεις, πέίραν και οικο
νομικούς πόρους ττρος οιαοφάλισιν της προσηκούσης έρεύ
νης και μετάλλεύσεως πετρελαίου' 

4β>) δ μέλλων έχδοχεύς άναλάΙδη νά συμμορφωθη τιρός οίοασδή
ποτε άλλους δρους και τφοϋπσθέσεις ώς το Ύπουργικόν 
Συμδούλιον ήθελε κρίνει ορθόν νά έπι6άλη. 

7.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς Εξουσία 
δι»ά την καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκδόσεως ^ 

Κανονισμών. 
(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου.;("!) οι έν λόγω 

Κανονισμοί δύνανται νά άφορώσιν εις απαντάς ή τινάς των ακολού
θων σκοπών, ήτοι— 

(α) τον καθορισμόν παντός δέματος το όποιον δέον ή δύναται νά 
κάθορισθή δάσει του παρόντος Νόμου' 

(δ) τον καθορισμόν των χρησιμσποιηθησσμένων έντυπων 
(γ) τον καθορισμόν του τρόπου διά τσυ οποίου δύνανται νά ύπο

δάλλωνται αιτήσεις διά χορήγησιν, άνανέωσιν ή έκχώρησιν 
αδειών δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και των προ
σώπων υπό των όποιων αδται δύνανται, νά ύποβάλλωνται' 

(δ) τον καθορισμόν των πληρωτέων τελών έν σχέσει προς olocv
δήποτε αϊτησιν' 

(ε) τον καθορισμόν του μεγέθους, της μορφής και τής τοποθε
σίας των περιοχών άναφορικώς προς τάς οποίας δύνανται νά 
χορηγώνται άδειαι' 
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Δικαιοδοσία. 
Επαρχιακού 
Δικαστού. 
14 τοΰ 1960 
50 του 1962 
11 τοΰ1963 

8 τοΰ 1969 
4 0 τ ο ΰ 1 9 7 0 
58 τοΰ 1972. 

Κατάρνησις 
και έτα
φύλαζις. 
Κεφ. 2 7 1 . 

Κεφ. 271. 

(στ) την ύποχρέωσιν παροχής πληροφοριών ύπό του αίτητοϋ* ή 
αδειούχου' _ 

(ζ) τους δρους και τάς προϋποθέσεις αΐτινες θά συνοδεύωσι τάς 
αδείας' 

(η) την ρύθμισιν της ερευνητικής αδείας πετρελαίου ή μεταλλευ
τικής αδείας πετρελαίου, περιλαμβανομένης τής διατρήσεως 
και τής παραγωγής πετρελαίου καθώς και τής προστασίας 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών πετρελαίου' και 

(θ) την ρύθμισιν— 
(i) τής αποφυγής επιβλαβών μεθόδων εργασίας" 
(Π) τής παρεμποδίσεως τής μολύνσεως' 
(iii) τής προστασίας καΐ διατηρήσεως τών ζώντων και μη 

ζώντων πλουτοπαραγωγικών πηγών' και 
(iv) τής αποφυγής παρεμβάσεως εις άλλας δραστηριότη

τας εντός ή πλησίον τής περιλαμβανομένης έν τή αδεία 
περιοχής. 

(3) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε, δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
εκδοθέντος Κανονισμού, το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξου
σίαν νά τροποποιή, έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει, τους δρους και 
προϋποθέσεις αϊ όποΐαι θά συνοδεύωσιν οιανδήποτε ερευνητική ν 
άδειαν πετρελαίου ή μεταλλευτικήν άδειαν πετρελαίου. 

(4) Οί δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύτ 
νανται νά προβλέπωσιν ως ποινάς ota ττασαν παράβασιν τούτων, πρό
στιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας λίρας δι' έκαστη ν ήμέραν έν 
τή οποία το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζεται ή φυλάκισαν μή ύπερ
βαίνουσαν τους εξ μήνας ή άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(5) Κανονισμοί γενόμενοι επί τή βάσει του παρόντος άρθρου κα
τατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ημερών άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών Αν
τιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους 
ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά την πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τή 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτο* δημοσιεύον
ται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τρο
ποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

8. Παρά τάς διατάξεις του άρθρου 23 τών περί Δικαστηρίων Νό
μων του 1960 εως 1972 Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευ
κωσίας κέκτηται άπσκλειστικήν δικαιοδοσίαν προς έκδίκασιν πάντων 
τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αδικημάτων και έπιβολήν οιασδή
ποτε ποινής προβλεπομένης ύπό του παρόντος Νόμου ή ύφ' οιωνδή
ποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

9.—(1) Ό περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων Νόμος διά του παρόντος 
καταργείται: 

(2) Παρά τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1), πάσα ερευνητική άδεια 
πετρελαίου, άδεια διεξαγωγής δοκιμαστικών ερευνών δι' άνεύρεσιν 
πετρελαίου ή μεταλλ.ευτική άδεια πετρελαίου, εκδοθείσα δυνάμει του 
περί Ρυθμίσεως /Μεταλλείων Νόμου προ τής ενάρξεως τής 'ισχύος του . 
παρόντος Νομού, θά θεωρήται διά πάντας τους σκοπούς δτι εξεδόθη 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ώς ερευνητική ή μεταλλευτική άδεια 
πετρελαίου, αντιστοίχως, θά συνέχιση δε νά ίσχύη ύπό τοιούτους 
δρους και προϋποθέσεις και διά τοιαύτην περίοδον ώς τυχόν καθω
ρίσθησαν έν αύτη. 


