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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγραφής

τίτλος.

της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων
που προσφέρονται στους Καταναλωτές (Τροποποιητικός)

112(Ι) του 2000. Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της
Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των
Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμο του
2000 (ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Αναγραφής της Τιμής
Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που
προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμοι του 2000 και 2005.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 2

προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους,

του βασικού

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

νόμου.

«“πετρελαιοειδή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
115(Ι) του 2004. αυτό από το άρθρο 2 του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός
Ανώτατων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις)
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Νόμου·

“πρατηριούχος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
από το άρθρο 2 του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός
Ανώτατων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις)
Νόμου·».

Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 4 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

«Ανάρτηση

4Α.(1)(α) Οι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών

πινακίδων κατά

υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη

τη λιανική

πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε

πώληση

είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα

πετρελαιοειδών.

μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την
αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.

(β) Σε περιπτώσεις που κάποιο
είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική
τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία
επαγγελματιών, αυτή η τιμή πρέπει να
αναγράφεται και στην αναρτημένη
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πινακίδα, αναφέροντας και την
επαγγελματική κατηγορία προς την οποία
απευθύνεται.

(2) Η πινακίδα που προβλέπεται στο
εδάφιο (1) πρέπει να είναι τοποθετημένη
σε περίοπτη θέση του πρατηρίου και να
φωτίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε
να είναι άμεσα ορατή από τους
διερχόμενους οδηγούς και τα
αναγραφόμενα σ’ αυτή στοιχεία πρέπει να
είναι ύψους τουλάχιστον 15 εκατοστών του
μέτρου.».

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 9

προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό «4» (δεύτερη γραμμή)

του βασικού

αυτού και το κόμμα, του αριθμού «4Α» και κόμματος.

νόμου.

Έναρξη της

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη

ισχύος

δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

του παρόντος
Νόμου.

ΜΚΝ/ΓΧ
23.01.133.2005

