
Ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 170(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

 (α) «Οδηγία 73/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί μέτρων 
προορισμένων να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο 
και προϊόντα πετρελαίου» (EE L 228 της 16/8/1973, σ.1)· 

 (β) «Απόφαση 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1977 περί καθορισμού 
κοινοτικού στόχου μειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενέργειας σε περίπτωση 
δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου» (EE L 292 της 
16/11/1977)· 

 (γ) «Απόφαση 79/639/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 1979 περί του τρόπου 
εφαρμογής της αποφάσεως του Συμβουλίου 77/706/ΕΟΚ» (EE L 183 της 19/07/1979).

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) 

Νόμος του 2002. 
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

 «αποθέματα ασφάλειας» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαιοειδών που διατηρούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας ως ήθελε απαιτηθεί δυνάμει οποιασδήποτε εκάστοτε 
ειδικής ισχύουσας νομοθεσίας· 

 «αποθέματα εμπορίας» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαιοειδών που ανήκουν στις 
εταιρείες πετρελαιοειδών και δε συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα ασφάλειας· 

 «αποθέματα για ιδία χρήση» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαιοειδών που ανήκουν σε 
μεγάλους καταναλωτές και δε συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα ασφάλειας· 

 
«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα του Υπουργού· 

 «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε δυνάμει του άρθρου 10 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο· 

 
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

Παράρτημα 1. «εταιρεία πετρελαιοειδών» σημαίνει την εταιρεία που ασχολείται με την εμπορία 
πετρελαιοειδών και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1· 

Παράρτημα 1. «μεγάλος καταναλωτής» σημαίνει τον καταναλωτή ενέργειας και περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα 1· 

 «περίοδος πετρελαϊκής κρίσης» σημαίνει την περίοδο κατά την οποία 
αντιμετωπίζονται δυσχέρειες εφοδιασμού με πετρελαιοειδή και η κήρυξη της έναρξης και 
της λήξης της καθορίζεται με βάση το άρθρο 4· 

 «πετρελαιοειδή» σημαίνει το αργό πετρέλαιο και τα καύσιμα πετρελαιοειδή με τις 
εμπορικές ή άλλες ονομασίες που αποδίδονται στις Βενζίνες, 
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στο Ακάθαρτο Πετρέλαιο Κίνησης, στο Ακάθαρτο Πετρέλαιο Θέρμανσης, στην Κηροζίνη, 
στο Βαρύ Μαζούτ, στο Ελαφρύ Μαζούτ και στο Υγραέριο όπως αυτά ορίζονται στους 
εκάστοτε ισχύοντες περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους· 

 

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, 
συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με 
νομική προσωπικότητα ή όχι και περιλαμβάνει τις εταιρείες πετρελαιοειδών· 

 

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Ενεργειακών Κρίσεων η οποία 
συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 6· 

 

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει επιτροπή η οποία συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 5·  

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·  

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  

3.—(1) Για σκοπούς διασφάλισης επάρκειας και δίκαιης κατανομής πετρελαιοειδών 
στους καταναλωτές σε περιόδους πετρελαϊκών κρίσεων, η διάθεση και κατανάλωση των 
πετρελαιοειδών στις περιόδους αυτές θεωρείται ως ελεγχόμενη και ρυθμίζεται με 
διατάγματα δυνάμει του εδαφίου 2. 

Κήρυξη της 
διάθεσης και 
κατανάλωσης 
των 
πετρελαιοειδών 
ως ελεγχόμενες 
πριν, κατά τη 
διάρκεια και 
μετά τις 
περιόδους 
πετρελαϊκών 
κρίσεων. 

(2) O Υπουργός δύναται, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη της περιόδου της πετρελαϊκής 
κρίσης, να εκδίδει διατάγματα με απώτερο σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη θεσμική 
οργάνωση στην αντιμετώπιση πετρελαϊκών κρίσεων. 

4.—(1) O Υπουργός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, έχει εξουσία, να κηρύξει την έναρξη της περιόδου πετρελαϊκής κρίσης, σε 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται προβλήματα στην προμήθεια πετρελαιοειδών λόγω 
αστάθμητων παραγόντων τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. 

Κήρυξη 
έναρξης και 
λήξης της 
περιόδου 
πετρελαϊκής 
κρίσης. 

(2) O Υπουργός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, έχει εξουσία όταν έπαυσαν οι λόγοι για τους οποίους έχει κηρυχθεί η έναρξη 
της περιόδου της πετρελαϊκής κρίσης να κηρύξει τη λήξη της περιόδου πετρελαϊκής κρίσης, 
η οποία θα καθορίζει και τους τρόπους επαναφοράς στη συνήθη κατάσταση. 

 

(3) O Υπουργός δύναται να συμβουλεύεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για το χρόνο 
έναρξης και λήξης της περιόδου πετρελαϊκής κρίσης. 

 

5.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση σε άλλο νόμο, για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων από τη μείωση στις προμήθειες πετρελαιοειδών σε περίοδο πετρελαϊκής 
κρίσης, ο Υπουργός μπορεί με τα διατάγματα που εκδίδονται με βάση το άρθρο 3, να 
καθορίζει και να επιβάλλει μέτρα για— 

Μέτρα μείωσης 
των 
επιπτώσεων 
από 
πετρελαϊκές 
κρίσεις και 
σύσταση 
τεχνικών 
επιτροπών. 

 

(α) Όλα ή οποιαδήποτε από τα μέτρα που παρατίθενται στο Παράρτημα 2· Παράρτημα 2. 

(β) συμμόρφωση με οποιαδήποτε μέτρα που εκδίδονται από την Επιτροπή σε 
περίπτωση εμφανίσεως δυσχερειών εφοδιασμού σε πετρελαιοειδή σε ένα ή 
περισσότερα κράτη-μέλη και που δύνανται να καθορίζουν σαν 
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 στόχο για όλα τα κράτη μέλη τον περιορισμό των καταναλώσεων 
πετρελαιοειδών· και 

 (γ) οτιδήποτε άλλο κρίνει ο Υπουργός σκόπιμο για την αντιμετώπιση πετρελαϊκής 
κρίσης. 

 (2) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει με διάταγμα του που εκδίδεται με βάση το άρθρο 
3, τα πρόσωπα είτε γενικώς, είτε ειδικώς, είτε ονομαστικώς, είτε άλλως πως, που έχουν 
υποχρέωση να εφαρμόζουν τα μέτρα που θα καθορίζει ο Υπουργός, καθώς και τον τρόπο 
εφαρμογής τους. 

 (3) Ο Υπουργός δύναται να συστήσει Τεχνικές Επιτροπές και να διορίζει τα μέλη τους, 
οι οποίες θα βοηθούν στην εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλει ο Υπουργός σύμφωνα με 
το εδάφιο (1). 

 (4) Ο Υπουργός ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα 
λάβει δυνάμει του εδαφίου (1). 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή. 

6.—(1) Ο Υπουργός συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή της οποίας, η σύνθεση, η 
θητεία, οι εξουσίες και η λειτουργία θα καθορίζονται σε διάταγμα για να συμβουλεύει τον 
Υπουργό για την αντιμετώπιση πετρελαϊκών κρίσεων, τον καλύτερο προγραμματισμό των 
μέτρων αντιμετώπισης των πετρελαϊκών κρίσεων και τη μελέτη, τροποποίηση, απάλειψη ή 
προσθήκη οποιωνδήποτε μέτρων που θα καθορίζονται στα διατάγματα που θα εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3. 

 

 (2) Ο Υπουργός δύναται να συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή είτε πριν είτε κατά 
τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης. Περαιτέρω, μετά τη λήξη της περιόδου της 
πετρελαϊκής κρίσης, ο Υπουργός δύναται να συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή για 
συζήτηση οποιωνδήποτε θεμάτων που προέκυψαν λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. 

 (3) Των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός. 

 (4) Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα 
αποτελείται από ένα τουλάχιστον εκπρόσωπο από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και από 
τους μεγάλους καταναλωτές, ένα εκπρόσωπο από το Σύνδεσμο Προστασίας Καταναλωτών 
και οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο καταναλωτών, όπως κρίνει αναγκαίο ο Υπουργός. 

Κατανομή 
αποθεμάτων 
ασφάλειας. 

7. Σε περίπτωση που διατηρούνται αποθέματα πετρελαιοειδών ασφάλειας, ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε νομοθεσία που ρυθμίζει τα αποθέματα ασφάλειας, ο Υπουργός, σε 
περίοδο πετρελαϊκής κρίσης, καθορίζει με οδηγίες προς την κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών 
και μεγάλο καταναλωτή, τον τρόπο κατανομής, μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών και 
μεγάλων καταναλωτών, των εν λόγω αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους 
πωλήσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών καθώς 
επίσης και τις καταναλώσεις των μεγάλων καταναλωτών. 

 

Συμπλήρωση και 
αποστολή 
καταστάσεων από 
τις εταιρείες 
πετρελαιοειδών 
και από τους 
μεγάλους 
καταναλωτές. 
Παραρτήματα 
3,4,5,6,7,8 και 9. 

8.—(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι εταιρείες πετρελαιοειδών 
έχουν υποχρέωση να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο Υπουργείο τις καταστάσεις, 
πρότυπο των οποίων φαίνονται στα Παραρτήματα 4, 5, 6, 7, 8 και 9 για τον κάθε μήνα 
ξεχωριστά και όχι πέραν των δεκαπέντε ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα για τον 
οποίο ετοιμάστηκε. 

(2) Οι μεγάλοι καταναλωτές έχουν υποχρέωση να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν 
στο Υπουργείο την κατάσταση που φαίνεται στο Παράρτημα 3 
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για τον κάθε μήνα ξεχωριστά και όχι πέραν των δεκαπέντε ημερών από την τελευταία 
ημέρα του μήνα για τον οποίο ετοιμάστηκε. 

 

(3) Οι πιο πάνω καταστάσεις πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο Παράρτημα 10, εκτός αν το Υπουργείο δώσει διαφορετικές γραπτές 
οδηγίες στους επηρεαζόμενους. 

Παράρτημα 10. 

9.—(1) Ο Υπουργός δύναται, με γραπτές οδηγίες του προς κάθε επηρεαζόμενη εταιρεία 
πετρελαιοειδών και μεγάλο καταναλωτή, να προβεί σε κατανομή των αποθεμάτων 
πετρελαιοειδών εμπορίας ή αποθεμάτων ιδίας χρήσης σε περίοδο πετρελαϊκής κρίσης 
πιστώνοντας και χρεώνοντας ανάλογα τις εταιρείες πετρελαιοειδών και τους μεγάλους 
καταναλωτές με βάση τη μέση λιανική τιμή, όπως αυτή διαμορφώθηκε τρεις μέρες πριν και 
τρεις μέρες μετά την ανακατανομή τους, μείον το κόστος διακίνησης και το κέρδος των 
μεταπωλητών, όπου αυτό ισχύει, τα οποία καθορίζονται από το Υπουργείο, αφού 
προηγουμένως ενημερωθεί από τους επηρεαζομένους. 

Κατανομή των 
αποθεμάτων 
πετρελαιοειδών 
εμπορίας ή 
ιδίας 
χρήσης. 

 

(2) Σε περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν λιανικές τιμές, τότε χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του εδαφίου (1) οι τιμές εισαγωγής συν τα έξοδα διαχείρισης και αποθήκευσης τα 
οποία συμφωνούνται μεταξύ των επηρεαζόμενων εταιρειών πετρελαιοειδών ή και 
μεγάλων καταναλωτών. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, τις τιμές τις καθορίζει ο Υπουργός, με 
γνωστοποίηση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού προηγουμένως έχει 
ενημερωθεί από τους επηρεαζόμενους. 

 

10.—(1) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα του που εκδίδεται με βάση το άρθρο 3, να 
καθορίσει εκτάκτως ανώτατες λιανικές τιμές πώλησης των πετρελαιοειδών και άλλων 
μορφών ενέργειας σε περιόδους ενεργειακής κρίσης για αποφυγή της αισχροκέρδειας, 
καθώς επίσης και της εκμετάλλευσης των καταναλωτών. 

Καθορισμός 
λιανικών τιμών 
πώλησης 
πετρελαιοειδών. 

(2) Για τον έγκαιρο εντοπισμό αδικαιολόγητων αυξήσεων στις λιανικές τιμές των 
πετρελαιοειδών κατά τις περιόδους πετρελαϊκών κρίσεων, ο Υπουργός ορίζει λειτουργούς 
του Υπουργείου, οι οποίοι θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για την εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου και παρακολουθούν και καταγράφουν τις εν λόγω τιμές επί καθημερινής 
βάσης. 

 

(3) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων που 
θεσπίζει ο Υπουργός με βάση το άρθρο 5, δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ή και σε 
όλες τις πιο κάτω πράξεις: 

 

(α) Να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό 
της ιδιότητας του, εφόσον του ζητηθεί, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε 
οποιοδήποτε κτίριο ή υποστατικό ή άλλο χώρο, εξαιρουμένης της κατοικίας, στον 
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση των μέτρων που έχει 
καθορίσει ο Υπουργός- 

 

(β) να διεξάγει τέτοιες έρευνες, εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και 
διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει 
παράβαση των μέτρων που καθορίζει ο Υπουργός- 

 

(γ) να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων για τα οποία έχει εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι, ενδεχομένως, να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική 
διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου- 

 

(δ) να προβαίνει σε οτιδήποτε κρίνεται σκόπιμο και εύλογο ούτως ώστε να 
διασφαλίζει ότι τα μέτρα που εκδίδει ο Υπουργός εφαρμόζονται. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3629, 9/8/2002 170(I)/2002



Απόρρητο 
πληροφοριών 
και 
εμπιστευτικότητα 
των 
λαμβανομένων 
πληροφοριών. 

11.—(1) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από 
τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου θεωρούνται 
εμπιστευτικά. 

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή 
ελέγχων, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 10 και, χωρίς νόμιμη 
εξουσιοδότηση, δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιονδήποτε πληροφορία που του εδόθη ή 
έλαβε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ένοχος αδικήματος, και σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές: 

 

 Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει— 
 (α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης· 
 

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας· 
Κεφ. 44  
36 του 1982 
 84 του 1983. 
Κεφ.155  
93 του 1972  
2 του 1975  
12 του 1975  
41 του 1978  
162 του 1989  
142 του 1991  
9 του 1992  
10(Ι) του 1996  
89(Ι) του 1997  
54(Ι) του 1998  
96(Ι) του 1998  
14(Ι) του 2001. 

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί 
Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου· 

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση το άρθρο 4 του 
περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου· 

 

 (ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει των περί 
Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις 
Νόμων του 1996 έως 2000. 

61(Ι) του 1996  
25(Ι) του 1997  
41(Ι) του 1998  
120(Ι)του1999 
152(Ι) του 2000. 

 

Ποινικά Αδικήματα. 12.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπο διαπράττει 
αδίκημα αν— 

 (α) Παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με τα μέτρα που προβλέπουν τα 
διατάγματα που εκδίδονται με βάση το άρθρο 3· 

 (β) παραλείπει ή αρνείται να συμπληρώνει και να αποστέλλει στο Υπουργείο τις 
καταστάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 8· 

 (γ) παραλείπει ή αρνείται να εφαρμόζει τις έκτακτες λιανικές τιμές που εφαρμόζονται 
με βάση το άρθρο 10· 

 (δ) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εισέλθει σε υποστατικό ή άλλο χώρο 
και να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε έρευνες ή επιθεωρήσεις ή να πραγματοποιήσει 
οτιδήποτε θεωρεί σκόπιμο με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 10. 

 (2) Οποιοσδήποτε είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται σε 
περίπτωση καταδίκης του— 

 (α) Σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· και 
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(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

13. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό 
πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται 
σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου διευθυντή, γραμματέα ή άλλου 
παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό 
πρόσωπο, είναι ένοχο του αδικήματος αυτού. 

Ποινική ευθύνη 
αξιωματούχων 
νομικών 
προσώπων. 

14. Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (4) του άρθρου 
5 τίθενται σε ισχύ σε τέτοια ημερομηνία ή ημερομηνίες, όπως ήθελε καθορίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Έναρξη της ισχύος 
της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (1) 
και του εδαφίου (4) 
του άρθρου 5 του 
παρόντος Νόμου. 
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Παράρτημα 1 

(άρθρο 2) 

Εταιρείες Πετρελαιοειδών : 

 

- BP Cyprus Ltd., 

- Exxon Mobil Cyprus Inc., 

- Petrolina (Holdings) Ltd., 

- Intergaz Ltd., 

- Synergaz Ltd., 

- Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ. 

 

Μεγάλοι Καταναλωτές: 

 

- Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

- Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντου Λτδ., 

- Τσιμεντοποιία Βασιλικού Λτδ., 

- Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ., 

- ΓΙΟΥΡΟΣΥΠΡΙΑ Αερογραμμές Λτδ. 
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Παράρτημα 2  

(άρθρο 5(1)) 
Ενδεικτικά μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων από τη μείωση στις 

προμήθειες πετρελαιοειδών 

 

Ενδεικτικά μέτρα που αφορούν την ανακατανομή, διανομή και πώληση των πετρελαιοειδών: 

- Επαναπατρισμό αποθεμάτων ασφάλειας . 

- Ανακατανομή αποθεμάτων εμπορίας και ιδίας χρήσης. 

- Αντικατάσταση της χρήσης υγρών καυσίμων με στερεά. 

- Χρήση πετρελαιοειδών με υψηλή περιεκτικότητα σε ρύπους που υπό ομαλές συνθήκες δεν 

επιτρέπεται η ανάλωση τους από τις σχετικές νομοθεσίες. 

- Εξεύρεση πηγών προμήθειας αργού πετρελαίου με τη συμβολή της Κυβέρνησης και, αν κριθεί 

σκόπιμο, χρήση του δικαιώματος της Κυβέρνησης για εισαγωγή αργού πετρελαίου εξ ιδίας. 

- Επιβολή ελέγχου στις εξαγωγές πετρελαιοειδών. 

 

Ενδεικτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας: 

Ήπια Μέτρα: 

- Διαφωτιστική εκστρατεία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

- Διανομή ενημερωτικού υλικού. 

- Μείωση των κομίστρων των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

- Απαγόρευση της διακίνησης φορτηγών οχημάτων στους αυτοκινητόδρομούς, που το ανώτατο 

όριο ταχύτητας υπό κανονικές συνθήκες είναι 100 km/h, χωρίς τη μεταφορά φορτίου. 

- Μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας στους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους από 100 σε 80 

km/h. 
- Αυστηρή τήρηση του ορίου ταχύτητας. 
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- Ρύθμιση της τροχαίας σε σημεία πυκνής κυκλοφοριακής κίνησης από αστυνομικούς. 

- Μείωση των ωρών του οδικού φωτισμού. 

- Προτεραιότητα στη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα. 

- Μείωση των ωρών λειτουργίας των ηλεκτροφωτισμένων διαφημίσεων. 

- Ανάρτηση των τιμών των πετρελαιοειδών στα πρατήρια σε μεγάλες πινακίδες. 

Αυστηρά Μέτρα: 

- Αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας στον κρατικό / ημικρατικό, εμπορικό και τραπεζιτικό 

τομέα, καθώς επίσης και των σχολείων. 

- Απαγόρευση της διακίνησης των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές. 

- Απαγόρευση της λειτουργίας των ηλεκτροφωτισμένων διαφημίσεων. 

- Μείωση των ωρών λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. 

- Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων. 

- Απαγόρευση της χρήσης των συστημάτων ψύξης στα παραθαλάσσια και ορεινά 

ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

- Μείωση των ωρών λειτουργίας ενεργοβόρων βιομηχανιών. 

- Μείωση των αεροπορικών πτήσεων από και προς την Κύπρο. 
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- Μείωση των ωρών λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών και αναστολή της 

λειτουργίας των χρηματοδεκτών. 

- Μείωση των ωρών λειτουργίας των κέντρων αναψυχής. 

- Αύξηση της τιμής των πετρελαιοειδών πέραν της κανονικής. 

Πολύ αυστηρά Μέτρα : 

- Παροχή καυσίμων με δελτία. 

- Απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας πέραν της καθορισμένης ημερήσιας 

κατανάλωσης. 

- Απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ορισμένες ώρες την ημέρα και κατά τις 

αργίες. 

- Απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων ηλεκτρικών και άλλων ενεργοβόρων 

συστημάτων. 
- Δωρεάν χρήση των λεωφορείων. 

- Προσωρινή μετατροπή ορισμένων αυτοκινητοδρόμων εντός των αστικών κέντρων σε 

ποδηλατοδρόμους. 

- Αναστολή της λειτουργίας ενεργοβόρων βιομηχανιών. 

- Επίταξη όλων των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εγκατεστημένων και μη. 
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Ποσότητες Πετρελαιοειδών σε ΜΤ Βενζίνες Ακ. Πετρέλαιο Κηροζίνες L
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μένο >

 10 K
g 

Χ
ύμα 

Αποθέματα *1               

Εισαγωγές               

Εγχώριες αγορές               

Κατανάλωση              

Πωλήσεις σε πλοία*2               

Μεγάλος Καταναλωτής: ..............................................................................

Μήνας / έτος αναφοράς: ............................. / ...................  

Σημειώσεις: 

1: Αποθέματα κατά την τελευταία μέρα του μήνα. 

2: Πωλήσεις σε ποντοπόρα πλοία δε συμπεριλαμβάνονται στην κατανάλωση. 

Παράρτημα 3 

(άρθρο 8 (1)) 
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Παράρτημα 4 

(άρθρο 8(1)) 

Εταιρεία: ...................................................................

Μήνας / έτος αναφοράς: ......................... / ..................  

Ποσότητες πετρελαιοειδών σε ΜΤ Βενζίνες Ακ. Πετρέλαιο Κηροζίνες 
L

F
O
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O
 >

 =
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O
 <
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Υγραέριο 
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ω
τιστικό 

JET-A1 

Κυπριακές 
Αερογραμμές & 
Eurocypria 

Άλλες 

Εταιρείες 
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N
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μόλυβδη 98  
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Π
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Ε
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 10 K

g 

Χ
ύμα 

Αποθέματα *1                

Εισαγωγές                

Εξαγωγές                

Πωλήσεις σε πλοία*2                

Πωλήσεις:                

1 ΑΗΚ                

2 Μεταφορές                

3 Γεωργία                

4 Εμπόριο                

5 Νοικοκυριά                

6 Βιομηχανίες                

7 Άλλοι καταναλωτές                

Σύνολο (1 έως 7)                

Σημειώσεις: 

1: Αποθέματα κατά την τελευταία μέρα του μήνα. 

2: Πωλήσεις σε ποντοπόρα πλοία. 
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Παράρτημα 5 

(άρθρο 8(1)) Εταιρεία : ..............................

Μήνας: ..................................  

Κατανάλωση αργού πετρελαίου *1 και ισοδύναμου πετρελαίου *2 σε 1000 ΜΤ 

 
Προτελευταίος μήνας 

(Μ-2) 

Τελευταίος μήνας 

(Μ-1) 

Τρέχων μήνας  

(Μ) 

Επόμενος μήνας  

(Μ+1) 

Μήνας μετά τον επόμενο 

(Μ+2) 
Πραγματική Προκαταρκτική Υπολογιζόμενη Προγραμματισμένη Προγραμματισμένη 

1. Γηγενή παραγωγή *1      

2. Εισαγωγές αργού πετρελαίου *1      

3. Εισαγωγές διυλισμένων προϊόντων *2      

4. Εξαγωγές αργού πετρελαίου *1       

5. Εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων *2      

6. Μεταβολές αποθεμάτων  *3      

(α) Αργό πετρέλαιο *1      

(β) Διυλισμένα προϊόντα *2      

7. Μεταβολές αποθεμάτων *4      

(α) Αργό πετρέλαιο *1      

(β) Διυλισμένα προϊόντα *2      

8. Ολικό *5      

9. Ποντοπόρα πλοία *2      

(1) Συμπεριλαμβανομένων συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου και υλικού τροφοδοσίας (feedstock). (2) Τα προϊόντα πετρελαίου μετατρέπονται σε ισοδύναμο αργό πετρέλαιο 

πολλαπλασιάζοντας την πραγματική ποσότητα σε μετρικούς τόνους επί το συντελεστή 1.065. (3) Τέλος του μήνα. (4) Αποθέματα στο τέλος του μήνα μείων τα αποθέματα στο 

τέλος του προηγούμενου μήνα. (5) 8=1+2+3-4-5-7 
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Παράρτημα 6 

(άρθρο 8 (1)) 
Εταιρεία : ......................................

Μήνας:  ..  ......................................  

Εισαγωγές αργού πετρελαίου 1 σε 1000 ΜΤ 

\ 

Χώρα προέλευσης*2 Προτελευταίος μήνας (Μ-2) Τελευταίος μήνας (Μ-1) Τρέχων μήνας (Μ) Επόμενος μήνας (Μ+1) Μήνας μετά τον 

επόμενο (Μ+2) 

Πραγματική Προκαταρκτική Υπολογιζόμενη Προγραμματισμένη Προγραμματισμένη 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ολικές εισαγωγές      

(1) Συμπεριλαμβανομένων αποσταγμάτων φυσικού αερίου και υλικού τροφοδοσίας (feedstock). 

(2) Εξαιρουμένων εισαγωγών από Abu Dhabi. 
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Παράρτημα 7 

(άρθρο 8(1)) 

Εταιρεία : ....................................

Μήνας: ........................................  

Εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου * σε 1000 ΜΤ 

Χώρα προέλευσης Προτελευταίος μήνας (Μ-2) Τελευταίος μήνας (Μ-1) Τρέχων μήνας (Μ) Επόμενος μήνας (Μ+1) Μήνας μετά τον 

επόμενο (Μ+2) 

Πραγματική Προκαταρκτική Υπολογιζόμενη Προγραμματισμένη Προγραμματισμένη 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ολικές εξαγωγές      

(1) Τα προϊόντα πετρελαίου μετατρέπονται σε ισοδύναμο αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας την πραγματική ποσότητα σε μετρικούς τόνους επί το συντελεστή 1.065. 
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Παράρτημα 8 

(άρθρο 8(1)) 
Εταιρεία : ......................................

Μήνας: ..........  ...............................  

Εξαγωγές αργού πετρελαίου *1 σε 1000 MΤ 

Χώρα εξαγωγής Προτελευταίος μήνας (Μ-2) Τελευταίος μήνας (Μ-1) Τρέχων μήνας (Μ) Επόμενος μήνας (Μ+1) Μήνας μετά τον 

επόμενο (Μ+2) 
Πραγματική Προκαταρκτική Υπολογιζόμενη Προγραμματισμένη Προγραμματισμένη 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ολικές εισαγωγές      

(1) Συμπεριλαμβανομένων αποσταγμάτων φυσικού αερίου και υλικού τροφοδοσίας (feedstock). 
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Παράρτημα 9 

(άρθρο 8(1)) 
Εταιρεία : ......................................

Μήνας: ..........................................  

Εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου *1 σε 1000 ΜΤ 

Χώρα εξαγωγής 
Προτελευταίος μήνας (Μ-2) Τελευταίος μήνας (Μ-1) Τρέχων μήνας (Μ) Επόμενος μήνας (Μ+1) Μήνας μετά τον 

επόμενο (Μ+2) 
Πραγματική Προκαταρκτική Υπολογιζόμενη Προγραμματισμένη Προγραμματισμένη 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ολικό εξαγωγών      

(1) Τα προϊόντα πετρελαίου μετατρέπονται σε ισοδύναμο αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας την πραγματική ποσότητα σε μετρικούς τόνους επί το συντελεστή 1.065. (2) Δε συμπεριλαμβάνονται οι 

προμήθειες σε ποντοπόρα πλοία. 
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Παράρτημα 10 

(άρθρο 8 (2)) 

Πληροφορίες για συμπλήρωση των Παραρτημάτων 5 έως 9 

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

α) Μονάδες: 

Όλα τα δεδομένα εκφράζονται σε χιλιάδες τόνους και οι τιμές στρογγυλεύονται προς την επάνω 

ή κάτω πλησιέστερη χιλιάδα. 

β) Προϊόντα πετρελαίου και "ισοδύναμου αργού πετρελαίου": 

Όλα τα προϊόντα πετρελαίου μετατρέπονται στο "ισοδύναμο τους σε αργό πετρέλαιο" 

πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες σε τόνους επί το συντελεστή 1,065. 

γ) Μετατροπή βαρελιών σε τόνους: 

Για τη μετατροπή του αριθμού των βαρελιών σε τόνους, ο αριθμός διαιρείται με συντελεστή 

μετατροπής που αντιστοιχεί στην πραγματική πυκνότητα. Όταν μετατρεπόμενη ποσότητα 

εκφράζεται σε βαρέλια ανά ημέρα, ο λαμβανόμενος αριθμός πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό 

των ημερών του εξεταζόμενου μηνός. 

δ) Μετατροπή κυβικών μέτρων (χιλιολίτρων) σε τόνους: 

Για τη μετατροπή των κυβικών μέτρων σε τόνους χρησιμοποιούνται ως συντελεστές 

μετατροπής οι πραγματικές πυκνότητες. 

Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

- Η παραγωγή των νησιών Faroe περιλαμβάνεται στην παραγωγή της Δανίας. 

- Η παραγωγή του Surinam και των Ολλανδικών Αντιλλών περιλαμβάνεται στην παραγωγή της 

Ολλανδίας. 
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- Η παραγωγή των Καναρίων νήσων περιλαμβάνεται στην παραγωγή της Ισπανίας. 

- Η παραγωγή των διυλιστηρίων της Καραϊβικής του Παραρτήματος 7 περιλαμβάνει τις εισαγωγές 

από τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Μπαχάμες, το Τρινιντάντ και το Τομπάγκο. 

Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Γηγενής παραγωγή αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου (Παραρτήματος 5): 

Αναφέρεται στις ποσότητες του αργού πετρελαίου και των συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου 

(δηλ. όλων των υγρών που διαχωρίζονται από το αέριο στα εργοστάσια κατεργασίας του 

φυσικού αερίου (1) που παράγονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης 

της υφαλοκρηπίδας (off-shore). Οι ποσότητες αυτές περιλαμβάνουν τα συμπυκνώματα που 

λαμβάνονται από τους αέριους υδρογονάνθρακες. 

2. Εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων φυσικών αερίων και υλικών 

τροφοδοσίας (προερχομένων από ή εξαγόμενων σε χώρες της Κοινότητος ή όχι) (Παραρτήματα 5, 6 

και 7): 

Οι εισαγωγές και εξαγωγές θεωρούνται ότι έγιναν την ημερομηνία της πραγματικής 

αφίξεως, είτε εκτελωνίσθηκαν είτε όχι. Δεν περιλαμβάνονται, όμως, οι ποσότητες που 

διαμετακομίζονται μέσω θαλάσσιου λιμένα ή διασχίζουν την εθνική επικράτεια με 

οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. αγωγοί πετρελαίου). Αφετέρου, οι εισαγωγές πρέπει να 

περιλαμβάνουν το πετρέλαιο που εισάγεται σε ελεύθερες τελωνειακές ζώνες για κατεργασία 

και επανεξαγωγή. Οι επανεξαγωγές του πετρελαίου 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3629, 9/8/2002 170(I)/2002



που εισάγεται για κατεργασία σε ελεύθερες τελωνειακές ζώνες πρέπει να περιλαμβάνονται 

στις εξαγωγές. 

Ως υλικό τροφοδοσίας (feedstocks) νοούνται τα προϊόντα ή οι συνδυασμοί 

προϊόντων (εκτός από τα προϊόντα αναμίξεως) που προέρχονται από το αργό 

πετρέλαιο και προορίζονται για περαιτέρω διύλιση. Τα υλικά τροφοδοσίας 

μετατρέπονται σε ένα ή περισσότερα συστατικά και/ή τελικά προϊόντα. Οι νάφθες 

δε θεωρούνται υλικά τροφοδοσίας. 

3. Εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου (προερχόμενων από ή προοριζόμενων για 

χώρες της Κοινότητος ή όχι) (Παραρτήματα 5, 7 και 9): . 

- βλέπε το σημείο 2. Τα εν λόγω προϊόντα είναι τα εξής: 

Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου (ΥΑΠ), νάφθες, καύσιμα κινητήρων, καύσιμα 

αεριωθουμένων, φωτιστικό πετρέλαιο, ντήζελ, βαρύ μαζούτ, λιπαντικά και πίσσα 

(2). Οι θαλάσσιες δεξαμενές (bunkers) δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο σημείο 5 

του Παραρτήματος 5, αλλά να δίνονται χωριστά στο σημείο 9. 

4. Επίπεδο αποθεμάτων (Παράρτημα 5): 

Ως επίπεδο αποθεμάτων νοείται η συνολική ποσότητα πετρελαίου που βρίσκεται 

αποθηκευμένη εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του 

πετρελαίου των αγωγών, του πετρελαίου στην κατοχή των λιανοπωλητών και των 

πρατηρίων καυσίμων, των αποθεμάτων των τελικών καταναλωτών που δεν 

υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο και των αποθεμάτων για στρατιωτική χρήση. 
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5. Μεταβολές αποθεμάτων- (Παράρτημα 5): 

Οι μεταβολές αυτές αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του επιπέδου των 

αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος μιας περιόδου. 

Η μεταβολή αποθεμάτων κατά τον προτελευταίο μήνα (Παράρτημα 5) είναι ίση 

με τη διαφορά μεταξύ των τελικών δεδομένων (του προτελευταίου μηνός) της 

παρούσας κατάστασης και των τελικών δεδομένων (του προτελευταίου μηνός) 

της προηγουμένης κατάστασης. 
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