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Αριθμός 274 

ΟΙ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ 2020 
___________________ 

∆ιάταγμα δυνάμει των άρθρων 7(3) και 46(γ) 
 

 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης,  
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 265, 
9.10.2009,  
σ. 9, L 083, 

  30.03.2010, σ. 72. 

(α) με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου επιπέδου 
αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη», όπως 
αυτή διορθώθηκε, 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 263, 
22.10.2018, σ. 57. 

(β) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1581 της 
Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης 
αποθεμάτων». 

 
149(Ι) του 2003 
139(Ι) του 2004 
  32(Ι) του 2005 
  40(Ι) του 2014 
201(Ι) του 2014 

  57(I) του 2020. 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 7 και της παραγράφου (γ) του άρθρου 46 των περί 
∆ιατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμων του 2003 μέχρι 2020, εκδίδει το ακόλουθο 
∆ιάταγμα: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν ∆ιάταγμα θα αναφέρεται ως το περί ∆ιατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Μέση 
Ημερήσια Καθαρή Εισαγωγή στη ∆ημοκρατία και Ύψος των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που 
διατηρούνται σε μόνιμη βάση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος της 
∆ημοκρατίας) ∆ιάταγμα του 2020. 

  



Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  

149(Ι) του 2003 
139(Ι) του 2004 

32(Ι) του 2005 
  40(Ι) του 2014 
201(Ι) του 2014 

  57(I) του 2020. 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 
2020. 
 

 (2) Όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ’ αυτό έχουν την 
έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

  
Μέση ημερήσια 
καθαρή εισαγωγή. 

3. Η μέση ημερήσια καθαρή εισαγωγή στη Δημοκρατία καθορίζεται σε  6.868 τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου.  

  
Ύψος 
αποθεμάτων 
έκτακτης ανάγκης. 

4. Το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται σε μόνιμη βάση στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος της Δημοκρατίας, καθορίζεται σε 618.138   τόνους 
ισοδύναμου πετρελαίου. 

  
Σύνθεση 
αποθεμάτων 
έκτακτης ανάγκης. 

5.-(1) Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης αποτελούνται από τις κατηγορίες πετρελαιοειδών που 
καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του Νόμου. 

 (2) Στα αποθέματα που διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ, πρέπει να διασφαλίζεται ότι διατηρούνται τουλάχιστον 
οι ακόλουθες ποσότητες για τις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών: 
(α) για την αμόλυβδη βενζίνη κινητήρων: 40.000  τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, 
(β) για καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης: 16.000  τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, 
(γ) για το ντίζελ: 70.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, 
(δ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης: 65.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, 
(ε) για το μαζούτ: 75.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου. 

  
Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
5.4.2019. 

6. Με τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το 
περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Μέση Ημερήσια Καθαρή Εισαγωγή στη 
Δημοκρατία και Ύψος των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που διατηρούνται σε μόνιμη βάση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος της Δημοκρατίας) Διάταγμα του 2019 καταργείται. 
 

___________________ 

Έγινε στις 18 Ιουνίου 2020. 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ,  
                                        Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
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