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Ο περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμος 
του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 23 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ. 
ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικόν Συμβούλιον διώρισε δυνάμει του Κανο

νισμού Αμύνης 3, όστις εξακολουθεί να ισχύη δυνάμει του άρθρου 
6(3) του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχισις Μεταβατικών 
Διατάξεων) Νόμου (Κεφ. 175Α), τον Υπουργόν Εμπορίου κάι 
Βιομηχανίας ως αρμοδίαν αρχήν δι' απαντάς τους σκοπούς των 
Κανονισμών Αμύνης και ιδίως διά τους σκοπούς των Κανονισμών 61 
και 61 Α: 

ΚΑΙ-ΕΠΕΙΔΗ η αρμοδία αρχή διά διαταγμάτων αυτής καθώρισε 
ως έλεγχόμενον προϊόν τα πετρελαιοειδή: 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αι από της 30ής Ιουνίου' 1981: και εντεύθεν 
καθορισθείσαι τιμαί λιανικής πωλήσεως των πετρελαιοειδών 
έπαυσαν να ανταποκρίνωνται εις την πραγματικότητα λόγω της 
επελθούσης μειώσεως της τιμής του αργού πετρελαίου και της 
ισοτιμίας του δολλλαρίου έναντι της Κυπριακής λίρας, πράγμα το 
οποίον καθιστά αναγκαίαν και επείγουσαν την αναπροσαρμογήν της 
λιανικής τιμής των ειδών τούτων προς όφελος των καταναλωτών και 
της οικονομίας γενικώτερον: 

Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Πετρελαιοειδών 

(Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμος του 1986. 

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως πρρκύπτη εκ του 
κειμένου— 

«Εταιρεία» σημαίνει πάσαν εταιρείαν ήτις έχει εγκαταστήσει 
δίκτυον εγκαταστάσεων διανομής εν Κύπρω ίνα εμπορεύηται 
πετρελαιοειδή προϊόντα* 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Συνέχισις) Μεταβατικών Διατάξεων) Νόμον, Κεφ. 175Α και 
περιλαμβάνει παν διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τούτου. 

«Πετρελαιοειδή» σημαίνει παν είδος βενζίνης, το φωτιστικόν 
και ακάθαρτον πετρέλαιον, το ελαφρύ και βαρύ μαζούτ, παν είδος 
ασφάλτου καθώς επίσης το υγραέριον. 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας 
και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον πρόσωπον δεόντως εξουσιο

δοτημένον υπ' αυτού. 
(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι όροι 

κέκτηνται την έννοιαν ην απέδωσεν εις τους όρους τούτους ο Νόμος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
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3.̂ —(1) Ανεξαρτήτως παντός εν οιοδήποτε ετέρω Νόμω δια

λαμβανομένου, ο Υπουργός άμα τη ενέρξει της ισχύος του παρόντος 
Νόμου και εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερον προβαίνει, διά 
Κανονισμών, εις . την αναπροσαρμογήν της λιανικής τιμής των 
πετρελαιοειδών, ως κατωτέρω διαλαμβάνεται. 

(2) Διά την αναπροσαρμογήν ταύτη ν ο Υπουργός οφείλει όπως 
βασίζεται.επί των ακολούθων κριτηρίων: 

(α) Της τιμής εισαγωγής C.I.F. του αργού πετρελαίου εις 
Κύπριακάς λίρας κατά μετρικόν τόννον 

(β) του ύψους των κανονικών κερδών των εταιρειών πετρε

λαιοειδών συμφώνως προς τους εκάστοτε εν ισχύι κανο

νισμούς. 
(3) Η αναπροσαρμογή της λιανικής, τιμής πετρελαιοειδών υπό

κειται εις αναθεώρησιν υπό του Υπουργού εις το τέλος εκάστου 
εξαμήνου από του τελευταίου καθορισμού της λιανικής τιμής των 
πετρελαιοειδών. . , . , · . 

(4) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι ' έγκρισιν.και 
τίθενται εν ισχύι από της ημερομηνίας καταθέσεως των ενώπιον της 
Βουλής* εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, 
υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι τίθενται εν ισχύι ως 
ήθελον τροποποιηθή, αφ' ης ημερομηνίας η Βουλή ήθελε καθο

ρίσει. 


