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1 ΚΟΔΑΠ 1 

Εισηγείται τροποποίηση της 
μεθοδολογίας υπολογισμού της 
υποχρέωσης διατήρησης 
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης 
από τους οικονομικούς φορείς. 

Ο ΚΟΔΑΠ έχει προβεί σε 
διευθετήσεις για ανάθεση 
μέρους της υποχρέωσης 
του στην ΑΗΚ, με 
αναδρομική ισχύ για τη 
χρονική περίοδο Ιουλίου 
2021 – Ιουνίου 2022, 
υπολείπονται 16.000ΜΤ. 

Απαιτήθηκε Διευκρίνιση 
 

Η εν λόγω εισήγηση έρχεται σε αντίθεση με 
το αρχικό αίτημα του ΚΟΔΑΠ προς το 
Υπουργείο για επιβολή υποχρέωσης 
διατήρησης αποθεμάτων στους 
οικονομικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένης 
και της ΑΗΚ). Σημειώνεται ότι, η 
υποχρέωση, όπως αυτή στάλθηκε για 
διαβούλευση, βασίζεται  στη μεθοδολογία 
που συμφωνήθηκε μεταξύ Υπηρεσίας 
Ενέργειας (ΥΕ) - Στατιστικής Υπηρεσίας - 
ΚΟΔΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες 
του άρθρου 7(4) του νόμου και διέπεται από 
τις αρχές ίσης μεταχείρισης. 
 

Η σύμβαση ΑΗΚ - ΚΟΔΑΠ υπογράφτηκε 
μετά από αίτημα του ΚΟΔΑΠ για να 
καλυφθεί η υποχρέωση μέχρι την έκδοση 
του Διατάγματος, με το οποίο θα 
επιβάλλεται υποχρέωση για τήρηση 
αποθεμάτων στους οικονομικούς φορείς και 
την ΑΗΚ. 
 

Ζητήθηκε σχετική διευκρίνηση από τον 
ΚΟΔΑΠ κατά πόσο επιθυμεί την έκδοση του 
σχετικού Διατάγματος.  
 

Ο ΚΟΔΑΠ με επιστολές του 26/8/2021 και 
30/9/2021 διευκρίνισε ότι είναι αναγκαία η 
έκδοση Διατάγματος για τους οικονομικούς 
φορείς, εκτός της ΑΗΚ καθώς το κατ’ 
αναλογία ποσοστό της ΑΗΚ, καλύφθηκε 
από μεταξύ τους σύμβαση. 
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Αποδοχή με Διευκρίνηση 
 

Η αιτιολόγηση του ΚΟΔΑΠ κρίνεται 
ικανοποιητική. 
 

Για σκοπούς διασφάλισης ότι η εν λόγω 
σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει και σε 
μεταγενέστερο στάδιο, αν και εφόσον αυτό 
απαιτηθεί, καθώς και για να παρέχεται ίδιο 
δικαίωμα στα υπόλοιπα μέλη του ΚΟΔΑΠ 
στο πλαίσιο των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης, στο Διάταγμα θα 
περιλαμβάνεται πρόνοια ότι σε περίπτωση 
σύναψης σύμβασης μεταξύ ΚΟΔΑΠ και 
οικονομικού φορέα μέλους του ΚΟΔΑΠ για 
τη διατήρηση ποσοτήτων αποθεμάτων 
αντίστοιχων με αυτών που καθορίζονται με 
βάση τη μεθοδολογία, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας θα εξαιρείται από την 
υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων για 
την περίοδο ισχύος της σύμβασης. 
 

      

2 ΑΗΚ 1 

 
Αιτείται να εξαιρεθεί από το 
Διάταγμα. 

 

Η ΑΗΚ ενημερώνει ότι 
κατέληξε σε συμφωνία με 
τον ΚΟΔΑΠ για 
διατήρηση αποθεμάτων 
125.000ΜΤ.  

Διευκρίνιση 
 

Στο Διάταγμα θα περιλαμβάνεται πρόνοια 
ότι σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας 
μεταξύ ΚΟΔΑΠ και οικονομικού φορέα 
μέλος του ΚΟΔΑΠ για τη διατήρηση 
ποσοτήτων αποθεμάτων αντίστοιχων με 
αυτών που καθορίζονται με βάση τη 
μεθοδολογία, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
θα εξαιρείται από την υποχρέωση 
διατήρησης αποθεμάτων για την περίοδο 
ισχύος της συμφωνίας. Όπως το σημείο 1.  
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3 
 

Εταιρεία 1 
 

1 

 
Αναφέρουν ότι η υποχρέωση 
πρέπει να είναι: 
(α) συνολική για όλα τα προϊόντα 
και όχι ανά προϊόν  
 
(β) αθροιστική για όλους τους 
οικονομικούς φορείς  
 
(γ) να μην υπερβαίνει τις 
15.000m3 αθροιστικά  
 

Τα λειτουργικά 
αποθέματα των 
οικονομικών φορέων 
διατηρούνται για να 
λειτουργούν εύρυθμα και 
να προμηθεύουν την 
κυπριακή αγορά 
απρόσκοπτα με το 
λιγότερο δυνατόν κόστος.  

Μη Αποδεκτή 
 

(α) Η εισήγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
καθόσον οι ποσότητες που διατηρούνται 
είναι ανά κατηγορία προϊόντος σύμφωνα με 
το νόμο και το σχετικό δελτίο αποθεμάτων 
που υποβάλλει η Στατιστική Υπηρεσία στη 
Eurostat. Περαιτέρω στο στατιστικό δελτίο 
αναγράφονται για κάθε προϊόν αναλυτικά ο 
τρόπος διατήρησης και οι αντίστοιχες  
ποσότητες π.χ. ιδιόκτητα αποθέματα εντός 
του κράτους μέλους, ενοικιαζόμενα σε άλλο 
κράτος μέλος, κτλ. 
 
(β) Η εισήγηση μπορεί να εφαρμόζεται ανά 
κατηγορία προϊόντος. 
 
(γ) Η ΥΕ υπολόγισε ότι η συνολική 
υποχρέωση των εταιρειών που θα επιβληθεί 
με το Διάταγμα θα ανέρχεται περίπου στις 
46.000ΜΤ για την περίοδο 7/2021-6/2022, η 
οποία αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στα μισά 
αποθέματα που οι εταιρείες δηλώνουν στην 
Στατιστική Υπηρεσία ως αποθέματα στο 
τέλος κάθε μήνα για το έτος 2020 και τους 
πρώτους μήνες του 2021. Η εισήγηση θα 
ληφθεί υπόψη.   

    

2 

 
Σχολιάζει / ενημερώνει ότι εάν το 
Διάταγμα εκδοθεί χωρίς να 
αλλάξει η μεθοδολογία 
υπολογισμού της υποχρέωσης 
για τους οικονομικούς φορείς, η 
εταιρεία προτίθεται να 
μεταβιβάσει την υποχρέωση 
στον ΚΟΔΑΠ 

  

Υπάρχουν σχετικές 
πρόνοιες του Νόμου. 

 Διευκρίνιση 
 

Ισχύει ότι υπάρχουν διάφορες πρόνοιες στο 
άρθρο 11 σχετικά με τη δυνατότητα  των 
οικονομικών φορέων να μεταβιβάζουν την 
υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων στον 
ΚΟΔΑΠ υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με 
τον χρόνο έκδοσης του Διατάγματος από 
την ημερομηνία ενημέρωσης των 
οικονομικών φορέων για τη μεθοδολογία. 
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4 Εταιρεία 2 

1 

 
Αναφέρουν ότι η υποχρέωση 
πρέπει να είναι: 
 
(α) συνολική για όλα τα προϊόντα 
και όχι ανά προϊόν 
 
(β) αθροιστική για όλους τους 
οικονομικούς φορείς 

 

Το θέμα είχε συζητηθεί 
στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εμπορίου και 
Βιομηχανίας τον Μάρτιο 
του 2014.  

Μη Αποδεκτή 
 

Ισχύουν τα ίδια σχόλια αρ. 1 (α) και (β) για 
ενδιαφερόμενο 3. 

2 

 
Στο Διάταγμα να διευκρινίζεται με 
τρόπο ξεκάθαρο που δεν θα 
επιδέχεται άλλη ερμηνεία ότι τα 
αποθέματα έκτακτης ανάγκης 
που θα διατηρούν μέλη του 
ΚΟΔΑΠ θα είναι μέρος των 
λειτουργικών τους αποθεμάτων. 

 

Τα εν λόγω αποθέματα 
διατηρούνται για την 
εύρυθμη λειτουργία τους 
και δεν θα είναι 
επιπρόσθετες ποσότητες 
πέραν των συνηθισμένων 
λειτουργικών 
αποθεμάτων. 

Μη Αποδεκτή 
 

Δεν μπορεί να καταγραφεί στο Διάταγμα, 
καθώς δεν συνάδει με τις πρόνοιες  του 
Νόμου και της αντίστοιχης Οδηγίας 
σύμφωνα με τις οποίες τα αποθέματα 
έκτακτης ανάγκης είναι ξεχωριστά από τα 
λειτουργικά αποθέματα. Επιπρόσθετα 
σύμφωνα με το άρθρο 7Β(1) του Νόμου, ο 
ΚΟΔΑΠ και οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί 
υποχρέωση οφείλει να διασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, ότι τα αποθέματα έκτακτης 
ανάγκης είναι διαθέσιμα και φυσικά 
προσβάσιμα για τους σκοπούς του Νόμου.  

   

3 

 
Η ποσότητα αποθεμάτων που 
αναλογεί στην εταιρεία με τη 
συγκεκριμένη μεθοδολογία 
επηρεάζει την εύρυθμη 
λειτουργία της και δεν ισχύουν οι 
πρόνοιες του άρθρου 7(4)(β) του 
Νόμου. Ζητά να ενημερωθεί για 
το σκεπτικό καθορισμού των 
ποσοτήτων. 

 

Η εταιρεία έχει απόθεμα 
4.000m3 (Πυθμένες 
Δεξαμενών) που διαφέρει 
κατά πολύ από την 
υποχρέωση 5%, 10% και 
15% ανά κατηγορία των 
ετήσιων εισαγωγών που 
υπολογίζεται 15.000m3 

Μη Αποδεκτή 
 

Σχετικό για τον καθορισμό των ποσοτήτων 
είναι το σχόλια αρ. 1 (γ) για ενδιαφερόμενο 
3. O υπολογισμός έγινε με βάση τα 
αποθέματα που η κάθε εταιρείας δηλώνει 
στο τέλος κάθε μήνα στην Στατιστική 
Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η σχετική 
οδηγία και ο νόμος προνοούν όπως τα 
αποθέματα που διατηρεί κάθε κράτος μέλος 
αυξάνονται κατά 10% σε σχέση με την 
υποχρέωση του κράτους προκειμένου να 
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ληφθούν υπόψη τα μη αντλήσιμα 
αποθέματα πυθμένα. Επιπρόσθετα η 
υποχρέωση διατήρησης ποσοτήτων 
αποθεμάτων 10% και 15% επί των 
εισαγωγών αφορά τα μέλη του ΚΟΔΑΠ που 
εισάγουν καύσιμα για σκοπούς 
ηλεκτροπαραγωγής.  

4 

 
Ο ορισμός «δηλωθείσες 
εισαγωγές» χρειάζεται 
διευκρίνηση  

 

Υπάρχουν περιπτώσεις 
που οι εισαγωγές γίνονται 
από κοινού (ή εκ μέρους) 
με άλλα μέλη του ΚΟΔΑΠ 
και η εισαγωγή δηλώνεται 
μόνο από το ένα μέλος 

Διευκρίνιση  
 

Στο σχετικό Διάταγμα θα περιληφθεί 
ορισμός για τις «δηλωθείσες εισαγωγές» ο 
οποίος θα βασίζεται στις ποσότητες που οι 
οικονομικοί φορείς δηλώνουν στο Τμήμα 
Τελωνείων ως παραλαβές από άλλα κράτη 
μέλη ή/και εισαγωγές από τρίτες χώρες 
περιλαμβανομένης και της περίπτωσης 
αγοράς ποσότητας καυσίμου εντός 
δεξαμενής και δήλωσης της ότι ανήκει στην 
2η εταιρεία/αγοραστή.  

5 

 
Ποια θα είναι η διαδικασία 
αποδέσμευσης των αποθεμάτων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης  

 

 

Διευκρίνιση 
 

Σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής ή 
διεθνούς απόφασης, εφαρμόζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 34Α του Νόμου οι 
διατάξεις των περί Πετρελαϊκών Κρίσεων 
(Έκτακτες Εξουσίες) Νόμων του 2002 μέχρι 
2014. 

6 

 
Σχολιάζει / ενημερώνει ότι εάν το 
Διάταγμα εκδοθεί χωρίς να 
αλλάξει η μεθοδολογία 
υπολογισμού της υποχρέωσης 
για τους οικονομικούς φορείς, η 
εταιρεία προτίθεται να 
μεταβιβάσει την υποχρέωση 
στον ΚΟΔΑΠ 
 

Υπάρχουν σχετικές 
πρόνοιες του Νόμου 

Διευκρίνηση 
 

Σχετικό είναι το σχόλια αρ. 2 για 
ενδιαφερόμενο 3. 
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5 Εταιρεία 3 

1 

 
Να γίνει διαχωρισμός των 
εισαγωγών της εταιρείας με την 
Coral / Shell καθώς το 2020 οι 
εισαγωγές τους ήταν κοινές 

 

 

 Μη Αποδεκτή 
 

Ισχύουν τα ίδια σχόλια αρ. 4 για 
ενδιαφερόμενο 4. 

2 

 
Τα αποθέματα να είναι μέρος 
των εν δυνάμει λειτουργικών 
αποθεμάτων και όχι πρόσθετες 
ξεχωριστές ποσότητες 

 

Διευκρίνιση 
 

Απαντήθηκε στο σημείο 2 για τον 
ενδιαφερόμενο 4. 

3 

 
Βάση της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας, τα αποθέματα 
υπολογίστηκαν 10.000ΜΤ, ενώ 
τα ελάχιστα που τηρεί η εταιρεία 
ανέρχονται στους 4.800ΜΤ 
(πυθμένες δεξαμενών) 

 

Οποιαδήποτε επιβολή 
υποχρέωσης πέραν των 
4.800ΜΤ δύναται να 
αυξήσει σημαντικά το 
κόστος για την εταιρεία 
γιατί ίσως χρειαστεί να 
ενοικιάσουν 
επιπρόσθετους 
αποθηκευτικούς χώρους 
για την κάλυψη των 
αναγκών καθώς δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητο 
τερματικό. 

Μη Αποδεκτή 
 

Σχετικό είναι το σχόλια αρ. 3 για 
ενδιαφερόμενο 4. 

6 Εταιρεία 4 

1 

 
Εισηγούνται μείωση της 
υποχρέωσης από 0.05 ΜΤ για 
κάθε 1 ΜΤ δηλωθείσας 
εισαγωγής σε 0.025 ΜΤ 
 

Με αυτό τον τρόπο δεν 
θα αυξηθεί το κόστος της 
εταιρείας, καθώς 
αποτελούν λειτουργικά 
αποθέματα της εταιρείας. 

Μερικώς Αποδεκτή 

Απαντήθηκε στο σημείο 2 για τον 
ενδιαφερόμενο 4. 

2 

 
Να ενημερωθεί η εταιρεία για τις 
πρόνοιες στην εξαιρετική 
περίπτωση που λόγω 
προβλήματος στην τροφοδοσία, 
αστοχήσουν στον στόχο του  

 

 

Διευκρίνηση 

Θα περιληφθεί σχετική πρόνοια στο 
Διάταγμα για την εν λόγω εξαιρετική 
περίπτωση. 

 


