
Ο ΠΕΡΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 

  

 «Οδηγία 414/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως 

διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού 

πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της 

ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 98/93/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 14ης ∆εκεμβρίου 1998 (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, 

σ. 100)» (ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 14), 

  

 MΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ιατήρησης 

Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2003. 

  

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια – 

  

 «Γενικός ∆ιευθυντής» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο διορίζεται 

Γενικός ∆ιευθυντής του ΚΟ∆ΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 24. 

  

 «Γενική Συνέλευση» σημαίνει το όργανο του ΚΟ∆ΑΠ, το οποίο 

αποτελείται από όλα τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

 «Γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή» σημαίνει το Γραφείο που 

καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 28. 

  

 «∆ημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία. 
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 «∆ιάταγμα» σημαίνει ∆ιάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται με 

βάση το άρθρο 46. 

  

 «εθνικά αποθέματα πετρελαιοειδών» σημαίνει τη συνολική 

ποσότητα πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένων των 

ενδιάμεσων προϊόντων και του αργού πετρελαίου σύμφωνα με το 

εδάφιο (3) του άρθρου 8, που διατηρούνται από τον ΚΟ∆ΑΠ και 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (7) 

του άρθρου 7 

  

 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

  

 «εμπορικά» σημαίνει για επιχειρηματικούς σκοπούς και σκοπούς 

κερδοφορίας. 

  

 «ενδιάμεσο προϊόν» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, άλλη από αργό 

πετρέλαιο, η οποία μπορεί να τύχει επεξεργασίας ώστε να 

μετατραπεί σε πετρελαιοειδές. 

  

 «επεξεργασία πετρελαιοειδών» σημαίνει την επεξεργασία και 

ανάμειξη αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων και 

πετρελαιοειδών. 

  

 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

  

 «Κυπριακός Οργανισμός ∆ιαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοει-

δών (ΚΟ∆ΑΠ)» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 

το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4· 

  

 «λειτουργικές δραστηριότητες» σημαίνει την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ΚΟ∆ΑΠ που συνδέονται 
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αποκλειστικά με την υποχρέωση διατήρησης των αποθεμάτων 

του ΚΟ∆ΑΠ, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο: 

9.2.1968. 

«λιμάνι» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 

περί Τελωνειακών Λιμένων ∆ιάταγμα του 1968. 

  

 «μέλος του ΚΟ∆ΑΠ» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό η νομικό 

πρόσωπο, το οποίο εισάγει για εμπορικούς σκοπούς 

πετρελαιοειδή ή τα παράγει στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής 

του παρόντος Νόμου. 

  

 «μέση ημερήσια εθνική κατανάλωση πετρελαιοειδών» σημαίνει, 

σε οποιοδήποτε έτος, την ολική κατανάλωση πετρελαιοειδών, 

όπως υπολογίζεται με βάση τον όγκο των εισαγομένων ή 

παραγομένων προϊόντων του προηγούμενου έτους, εντός της 

∆ημοκρατίας και με βάση οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, την 

οποία ο Υπουργός θεωρεί σχετική, εξαιρουμένης της 

κατανάλωσης πετρελαιοειδών από ποντοπόρα πλοία, διαιρεμένης  

με τον αριθμό των ημερών του προηγούμενου ημερολογιακού 

έτους. 

  

 «μητρώο» σημαίνει το μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα 

μέλη του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

 «πετρέλαιο» σημαίνει αργό πετρέλαιο, ενδιάμεσα προϊόντα και 

πετρελαιοειδή. 

  

 «πετρελαιοειδές» σημαίνει προϊόν αργού πετρελαίου που 

περιλαμβάνεται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7. 

 «συνδρομή μέλους του ΚΟ∆ΑΠ» σημαίνει το χρηματικό ποσό που 
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καταβάλλουν τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ για την εκπλήρωση των 

αρμοδιοτήτων του ΚΟ∆ΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31. 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. 

  

Σκοπός. 

 

3.  Με τον παρόντα Νόμο ιδρύεται ο ΚΟ∆ΑΠ, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την διατήρηση και διοίκηση των ελάχιστων 

αποθεμάτων αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προκειμένου 

να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια ενέργειας στη 

∆ημοκρατία. 

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟ∆ΑΠ 

  

Ίδρυση 

του ΚΟ∆ΑΠ. 

4.-(1) Iδρύεται  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου δικαίου που θα 

ονομάζεται Κυπριακός Οργανισμός ∆ιαχείρισης Αποθεμάτων 

Πετρελαιοειδών, καλούμενο στο εξής ως ΚΟ∆ΑΠ, με έδρα που  

αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  

  

      (2)  Ο ΚΟ∆ΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

τους Κανονισμούς, τα ∆ιατάγματα και τους εσωτερικούς 

διοικητικούς κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.  

  

      (3) Ο ΚΟ∆ΑΠ  τελεί  υπό την  εποπτεία  του Υπουργού κατά 

την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του. 

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟ∆ΑΠ 

  

Σκοπός ίδρυσης 

του ΚΟ∆ΑΠ. 
5.-(1) Ο ΚΟ∆ΑΠ διατηρεί αποθέματα αργού πετρελαίου και 

πετρελαιοειδών έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα εθνικά 

αποθέματα αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο, τα οποία είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και 

με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια  
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ενέργειας, ο Υπουργός να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητες 

αποθεμάτων. 

  

      (2) Ο ΚΟ∆ΑΠ κατά την εκπλήρωση των σκοπών ίδρυσής του, 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τηρεί τις προϋποθέσεις του 

ανταγωνισμού για όλα τα εκάστοτε μέλη του, κατά τη διάρκεια της 

άσκησης των λειτουργικών του δραστηριοτήτων. 

  

Αρμοδιότητες 

του ΚΟ∆ΑΠ. 

Κεφ.113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(Ι) του 1992 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001. 

6.-(1)  Ο   ΚΟ∆ΑΠ   δύναται  να  ιδρύει  εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης δια μετοχών δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου για την 

στήριξη  των δραστηριοτήτων- 

  (α) του ΚΟ∆ΑΠ· 

   
  (β) των μελών του· και 

  
  (γ) άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών που δεν είναι μέλη 

του ΚΟ∆ΑΠ, 

  
 σε σχέση με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για 

την αποθήκευση πετρελαιοειδών. Η λειτουργία των εταιρειών 

αυτών τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΟ∆ΑΠ, ο οποίος είναι και ο 

αποκλειστικός μέτοχος των εταιρειών. 

      (2)  Ο ΚΟ∆ΑΠ έχει επίσημη σφραγίδα και δύναται να- 
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  (α)  ενάγει και ενάγεται· 

   

  (β) συνάπτει συμβόλαια· 

   

  (γ) αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη  

           ιδιοκτησία·  

  

  (δ) αποφασίζει και ενεργεί με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο 

τρόπο σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του 

προκειμένου να εκπληρώνει τους σκοπούς του. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙV –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟ∆ΑΠ 

  

Υποχρέωση 

για διατήρηση 

αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών. 

7.-(1) Ο ΚΟ∆ΑΠ  διατηρεί αποθέματα για την κάθε  μια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών - 

  

  (α) βενζίνη αυτοκινήτων και καύσιμα αεροπλάνων  

(βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθουμένων 

τύπου βενζίνης) . 
   

  (β) ντίζελ (gas oil, diesel oil), φωτιστικό πετρέλαιο και 

καύσιμο αεριοπροωθουμένων τύπου κηροζίνης. και  
  

  (γ)  μαζούτ (fuel oil). 

  

    (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, 

καθορίζει τον πολλαπλάσιο αριθμό της μέσης ημερήσιας 

κατανάλωσης πετρελαιοειδών που πρέπει να διατηρούνται ως 

ελάχιστα εθνικά αποθέματα στη ∆ημοκρατία με βάση τον παρόντα 

Νόμο. 
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    (3) (α)  Ο Υπουργός καθορίζει με ∆ιάταγμα μέχρι την 31 Μαρτίου 

κάθε έτους για κάθε κατηγορία προϊόντων που εκτίθενται στις 

παραγράφους (α) μέχρι (γ) του εδαφίου (1):  

το ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρεί ο 

ΚΟ∆ΑΠ το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους·  

(i) τη μέση ημερήσια εθνική κατανάλωση 

πετρελαιοειδών· και 

(ii) τα ελάχιστα εθνικά αποθέματα πετρελαιοειδών τα 

οποία πρέπει να διατηρεί ο ΚΟ∆ΑΠ πρέπει να 

διασφαλίσει ότι διατηρούνται. 

  

  (β) Ο ΚΟ∆ΑΠ υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα για 

κάθε κατηγορία προϊόντων που εκτίθενται στις παραγράφους (α) 

μέχρι (γ) του εδαφίου (1), για τη διασφάλιση των αποθεμάτων σε 

πετρελαιοειδή, έτσι ώστε τα εθνικά αποθέματα πετρελαιοειδών να 

μην είναι λιγότερα από το ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να 

διατηρεί ο ΚΟ∆ΑΠ, όπωπου ς καθορίζεται από τον Υπουργό με 

βάση την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α). 

  

 (γ) Ο ΚΟ∆ΑΠ εξασφαλίζει την διατήρηση ελάχιστων 

εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τις 

παραγράφους (α) και (β)  το συντομότερο δυνατόν και 

οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι την 31 Ιουλίου κάθε έτους. 

  

      (4)  Ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται να  πληροί τις  υποχρεώσεις  του για τη 

διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών με την αποθήκευση 

αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων και πετρελαιοειδών. Τα 

αποθέματα αυτά εκφράζονται με βάση τις επί μέρους κατηγορίες 

προϊόντων, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1). 

  

      (65)  Τα αποθέματα πετρελαιοειδών, τα οποία διατηρούνται 
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σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3), βρίσκονται στην πλήρη διάθεση 

του ΚΟ∆ΑΠ σε περίπτωση ελλείψεως στην  προμήθεια 

πετρελαιοειδών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο ΚΟ∆ΑΠ έχει 

πρόσβαση στα αποθέματα πετρελαιοειδών καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα εξακρίβωσης, λογιστικής καταχώρησης και ελέγχου 

των αποθεμάτων αυτών. 

  

      (67) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (56), δυνατό να 

περιλαμβάνονται στα εθνικά αποθέματα και τα πιο κάτω-   
  

 (α)  οι ποσότητες στα πετρελαιοφόρα πλοία που έχουν 

προσεγγίσει ένα λιμάνι προκειμένου να εκφορτώσουν, 

εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι λιμενικές διατυπώσεις· 
 

 (β)  οι αποθηκευμένες ποσότητες στα λιμάνια εκφόρτωσης. 

  

 (γ)   οι ποσότητες που περιέχονται σε δεξαμενές στην 

είσοδο των πετρελαιαγωγών. 
 

 (δ)  οι ποσότητες που περιέχονται στις δεξαμενές των 

διυλιστηρίων, με εξαίρεση τις ποσότητες που 

ευρίσκονται στους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας. 
  

 (ε)  οι ποσότητες που ευρίσκονται στους αποθηκευτικούς 

χώρους των διυλιστηρίων, των επιχειρήσεων 

εισαγωγής, αποθηκεύσεως ή χονδρικής διανομής. 

 

 (στ)  οι ποσότητες που ευρίσκονται στους αποθηκευτικούς 

χώρους μεγάλων καταναλωτών· και  
  

 (ζ)   οι ποσότητες που μεταφέρονται σε φορτηγίδες και 
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ατμοπλοϊκά πλοία εντός των εθνικών συνόρων, επί των 

οποίων είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες 

αρχές και οι οποίες δύνανται να καταστούν αμέσως 

διαθέσιμες. 

  

Στατιστικό 

δελτίο. 

8.-(1) Στο τέλος κάθε μήνα, ο ΚΟ∆ΑΠ ετοιμάζει και αποστέλλει 

στατιστικό δελτίο των υφιστάμενων εθνικών αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις διατάξεις των 

εδαφίων (2), (3) και (4) στον Υπουργό, ο οποίος το υποβάλλει 

στην Επιτροπή το αργότερο την εικοστή πέμπτη ημέρα του 

δεύτερου μήνα, μετά το μήνα για τον οποίο συντάσσεται το 

στατιστικό δελτίο. 

  

      (2)  Στο στατιστικό δελτίο πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των 

ημερών μέσης κατανάλωσης του προηγούμενου ημερολογιακού 

έτους στον οποίο αντιστοιχούν τα εθνικά αποθέματα 

πετρελαιοειδών. 

  

      (3)(α) Στο στατιστικό δελτίο των εθνικών αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών, το αργό πετρέλαιο και τα ενδιάμεσα προϊόντα 

υπολογίζονται - 

  

  (i)  είτε βάσει της ποσοτικής αναλογίας κάθε κατηγορίας 

προϊόντων που παρήχθησαν κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος στο διυλιστήριο· 

(ii)  είτε βάσει των προγραμμάτων παραγωγής του 

διυλιστηρίου για το τρέχον έτος· 

(iii)  είτε βάσει του λόγου της συνολικής ποσότητας 

προϊόντων που υπόκεινται στην υποχρέωση 

διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών και που 

έχουν παραχθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος στη ∆ημοκρατία, προς τη συνολική ποσότητα 

αργού πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε κατά το ίδιο 
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έτος·  η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μέχρι το 40% της 

συνολικής υποχρέωσης διατήρησης εθνικών 

αποθεμάτων των κατηγοριών πετρελαιοειδών που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 7 και μέχρι το 50% της 

συνολικής υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων των 

κατηγοριών πετρελαιοειδών που αναφέρονται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7. 

  

 (β) Όταν προορίζονται για μεταποίηση σε τελικά προϊόντα, 

πετρελαιοειδή που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, τα 

συστατικά μειγμάτων μπορούν να αντικαθιστούν τα προϊόντα για 

τα οποία προορίζονται. 

  

      (4)  Το στατιστικό δελτίο δύναται να περιλαμβάνει και τα 

αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτεια κράτους μέλους 

βάσει συμφωνίας που συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11. 

  

      (5) Ειδικότερα, εξαιρούνται από το στατιστικό δελτίο τα πιο 

κάτω - 

 
 (α)  εγχώριο αργό πετρέλαιο, το οποίο δεν έχει ακόμη 

αντληθεί. 

 

 (β)  προμήθειες, οι οποίες προορίζονται για τις ανάγκες σε 

καύσιμα ποντοπόρων πλοίων· 

 

 (γ)    προμήθειες σε άμεση διαμετακόμιση,  εκτός των 

αποθεμάτων που βρίσκονται σε κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 11· 

 (δ)     προμήθειες σε πετρελαιαγωγούς, σε βυτιοφόρα οδικά 

και σιδηροδρομικά οχήματα, στις δεξαμενές 

αποθήκευσης των πρατηρίων και όσες διατηρούνται 
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από μικροκαταναλωτές.   

  

 (ε)   προμήθειες που διατηρούνται από τις ένοπλες 

δυνάμεις και οι ποσότητες που διατηρούνται για 

λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων από εταιρείες 

πετρελαιοειδών. 

 

∆υνατότητα 

διατήρησης 

αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών  

στη ∆ημοκρατία 

ή σε άλλα κράτη 

μέλη. 

9. Η διατήρηση εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, όπως 

καθορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύναται να 

πραγματοποιείται στη ∆ημοκρατία,  συμπεριλαμβανομένων  των 

ελεύθερων ζωνών, των τελωνειακών αποθηκών και μέσω 

αποθεμάτων πετρελαιοειδών που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. 

  

Αποθέματα 

πετρελαιοειδών 

που διατηρού-

νται στη 

∆ημοκρατία. 

10. Στην περίπτωση που η διατήρηση αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών από τον ΚΟ∆ΑΠ, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο πιο κάτω, πραγματοποιείται στη ∆ημοκρατία, 

εφαρμόζονται τα πιο κάτω: 

  

      (α)   Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), ο 

ΚΟ∆ΑΠ είναι ο ιδιοκτήτης των πιο πάνω αποθεμάτων· 

  

      (β)   ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται να συνάπτει συμφωνίες για 

οικοδόμηιση, ενοικίαση ή  μίσθωση εγκαταστάσεων  

αποθήκευσης αποθεμάτων πετρελαιοειδών, των 

οποίων είναι ιδιοκτήτης κατόπιν έγκρισης του 

Υπουργού· 

 

      (γ)  ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται να συνάπτει συμβόλαια, κατόπιν 

έγκρισης του Υπουργού, με μέλη του  ΚΟ∆ΑΠ ή με 

τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τα οποία, τα 

μέλη ή τρίτα πρόσωπα υποχρεούνται να διατηρούν 

αποθέματα πετρελαιοειδών, η ιδιοκτησία των οποίων  
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θα ανήκει σε αυτούς· 

  

      (δ)   ο Υπουργός δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 

γραμμές πολιτικής αναφορικά με την σύναψη, ως 

προνοείται στην παράγραφο (γ),  συμβολαίου από τον 

ΚΟ∆ΑΠ· 

 

      (ε)  τα αποθέματα πετρελαιοειδών αποθηκεύονται σε τέτοιο 

χώρο και με τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να 

διοχετεύονται συνεχώς στην αγορά για κατανάλωση 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει τον αριθμό 

ημερών που καθορίζεται με βάση το εδάφιο (2) του 

άρθρου 7. 

  

Αποθέματα 

πετρελαιοειδών 

που 

διατηρούνται σε 

κράτη μέλη. 

11.-(1) Η υποχρέωση για διατήρηση εθνικών αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών δύναται να εκπληρώνεται με τη διατήρηση τέτοιων 

αποθεμάτων,  σε κράτος μέλος βάσει διακρατικής συμφωνίας 

μεταξύ της ∆ημοκρατίας και του κράτους μέλους, η οποία εγγυάται 

τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων αυτών για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου. 

 

      (2) Τα αποθέματα πετρελαιοειδών αποθηκεύονται σε τέτοιο 

χώρο και με τέτοιο τρόπο ώστε στην περίπτωση πετρελαιοειδών, 

να μπορούν να διοχετεύονται συνεχώς στην αγορά για 

κατανάλωση στη ∆ημοκρατία κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

καλύπτει τον αριθμό ημερών που καθορίζεται με βάση το εδάφιο 

(2) του άρθρου 7. 

 

      (3)(α)  Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να 

συνάπτει διακρατική συμφωνία με κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (1). 

  

  (β) Αντίγραφο σχεδίου της εν λόγω συμφωνίας 
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κοινοποιείται από τον Υπουργό στην Επιτροπή για 

σχολιασμό καθώς επίσης και το κείμενο της τελικής 

συμφωνίας. 

  

      (4) Η διακρατική συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) 

πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους- 

   

  (α)  να αφορά το αργό πετρέλαιο και τα πάσης φύσεως 

προϊόντα πετρελαίου που καλύπτονται από τον 

παρόντα Νόμο· 

 

(β)  να καθορίζει όρους και διακανονισμούς για τη 

διατήρηση αποθεμάτων, με σκοπό τη διασφάλιση του 

ελέγχου και της διαθεσιμότητας των εν λόγω 

αποθεμάτων· 

 

(γ)  να αναφέρει τις διαδικασίες για τον έλεγχο και την 

εξακρίβωση των προβλεπομένων αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών, μεταξύ άλλων δε, τις μεθόδους για τη 

διενέργεια των επιθεωρήσεων και τη σχετική 

συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών· 

 

(δ)  να συνάπτεται, κατά γενικό κανόνα, για απεριόριστη 

διάρκεια ·και 

 

(ε)  να αναφέρει ότι, εφόσον προβλέπεται δυνατότητα 

μονομερούς καταγγελίας, η δυνατότητα αυτή δεν 

ασκείται σε περίπτωση κρίσεως εφοδιασμού και ότι, 

οπωσδήποτε, η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των 

προτέρων για κάθε καταγγελία. 

      (5)  Όταν αποθέματα που διατηρούνται βάσει τέτοιας 

διακρατικής συμφωνίας δεν ανήκουν στον ΚΟ∆ΑΠ, αλλά 

τηρούνται στη διάθεση  του ΚΟ∆ΑΠ από μια άλλη επιχείρηση ή 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 149(I)/2003



 

 

14

 

φορέα ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι 

όροι- 

  

  (α)  O ΚΟ∆ΑΠ θα διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να 

αποκτά τα αποθέματα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης· η μέθοδος καθορισμού της 

τιμής για την απόκτηση αυτή, θα συμφωνείται 

μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών· 

 

(β)  η ελάχιστη διάρκεια ισχύος αυτής της σύμβασης θα 

είναι για ενενήντα ημέρες· 

 

(γ)  θα καθορίζονται ο τόπος αποθήκευσης και οι 

εταιρείες που κρατούν τα αποθέματα στη διάθεση 

του ΚΟ∆ΑΠ, καθώς και η ποσότητα και η κατηγορία 

προϊόντος ή αργού πετρελαίου που αποθηκεύεται 

στον τόπο αυτόν· 

 

(δ)  η πραγματική διαθεσιμότητα των αποθεμάτων υπέρ 

του ΚΟ∆ΑΠ θα εξασφαλίζεται συνεχώς καθ’ όλη την 

περίοδο  ισχύος της σύμβασης, από την επιχείρηση 

ή το φορέα ή το νομικό πρόσωπο που κρατεί τα 

αποθέματα στη διάθεση του ΚΟ∆ΑΠ· και 

 

(ε)  η επιχείρηση ή ο φορέας ή το νομικό πρόσωπο, 

που κρατεί τα αποθέματα στη διάθεση του ΚΟ∆ΑΠ, 

θα είναι επιχείρηση ή φορέας ή νομικό πρόσωπο 

που υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους 

στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται τα 

αποθέματα, καθ’ όσον αφορά τις νόμιμες εξουσίες 

αυτού του κράτους μέλους για τον έλεγχο και την 

επαλήθευση της ύπαρξης των αποθεμάτων. 
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      (6) Το ύψος των αποθεμάτων που διατηρεί εκάστοτε ο ΚΟ∆ΑΠ 

σε ένα κράτος μέλος, καθορίζεται με ∆ιάταγμα του Υπουργού μετά 

από διαβούλευση με τον ΚΟ∆ΑΠ. 

  

Ανανέωση 

αποθεμάτων και 

ποιότητα 

προϊόντων. 

 

 

12.-(1)  Ο   ΚΟ∆ΑΠ  διασφαλίζει  ότι  όλα τα αποθηκευμένα 

αποθέματα πετρελαιοειδών,  το   αργό  πετρέλαιο   και    τα  

ενδιάμεσα προϊόντα, διατηρούνται σε κατάσταση που να 

διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών που καθορίζονται 

από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις 

προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων 

 

      (2)  Ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται για τους σκοπούς του εδαφίου (1), να 

ανανεώνει κατά διαστήματα τα αποθέματά του, διατηρώντας 

πάντοτε το ελάχιστο επίπεδο διατήρησης των αποθεμάτων αυτών.

 

      (3) Τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ υποχρεούνται να βοηθούν τον 

ΚΟ∆ΑΠ στη διαδικασία της ανανέωσης. 

  

Προσαρμογή της 

υποχρέωσης 

διατήρησης 

αποθεμάτων. 

13.-(1)  Εάν μέχρι  την    πρώτη    ημέρα του επόμενου 

οικονομικού  έτους,  αναμένεται αύξηση  της υφιστάμενης  

υποχρέωσης   για   διατήρηση εθνικών αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών, ο  ΚΟ∆ΑΠ  αυξάνει τα αποθέματα 

πετρελαιοειδών εκ των προτέρων με την αγορά αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών, στο βαθμό που αυτό είναι οικονομικά εύλογο. 

  

      (2)(α)  Εάν τα αποθέματα πετρελαιοειδών, τα οποία ορίζονται 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, υπερβούν κατά 5% την υποχρέωση 

για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται να 

μειώσει, μέσω πώλησης, τα αποθέματά του αυτά κατά την 

ποσότητα που υπερβαίνει την υποχρέωση για διατήρηση 

αποθεμάτων πετρελαιοειδών με βάση τον παρόντα Νόμο. 
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          (β)  Πριν από τις πωλήσεις για μείωση των αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών, λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη αύξηση της 

υποχρέωσης διατήρησης τέτοιων αποθεμάτων σύμφωνα με τα 

δεδομένα του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 

  

Χρήση των 

προσόδων από 

πωλήσεις. 

14.-(1) Το πλεόνασμα από την πώληση αποθεμάτων  

πετρελαιοειδών, η  οποία   διεξάγεται δυνάμει των διατάξεων της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 13, χρησιμοποιείται 

κατά κύριο λόγο για την αποπληρωμή χρεών του ΚΟ∆ΑΠ, που 

προέκυψαν κατά την εκπλήρωση των σκοπών του. 

  

      (2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δραστηριότητα του 

ΚΟ∆ΑΠ καταλήξει σε χρηματικές απώλειες, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να αυξήσει τις συνδρομές των μελών του 

ΚΟ∆ΑΠ που καθορίζονται με βάση το άρθρο 31, εάν δεν υπάρχει 

αποθεματικό κεφάλαιο για σκοπούς αποπληρωμής των απωλειών 

αυτών:  

  

  Νοείται ότι, τα ποσά που συλλέγονται από την αύξηση των 

συνδρομών των μελών του ΚΟ∆ΑΠ χρησιμοποιούνται κατά 

προτεραιότητα για την αποπληρωμή των πιο πάνω χρηματικών 

απωλειών. 

  

 ΜΕΡΟΣ V – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟ∆ΑΠ 

  

Καθήκοντα του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

15.-(1)  Ο  ΚΟ∆ΑΠ  τελεί  τα  καθήκοντά  του  και εκτελεί όλες τις 

συναφείς συναλλαγές σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙΙ και IV του 

παρόντος Νόμου. 

  

      (2) Ειδικότερα, ο ΚΟ∆ΑΠ τελεί τα πιο πάνω καθήκοντα του με- 

  

  (α) την αγορά αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων 

και πετρελαιοειδών. 
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  (β) την αγορά των απαιτούμενων ποσοτήτων για τη 

διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών και την 

σύναψη συμβολαίων για αποθήκευσή τους. και 

   

  (γ) τη σύναψη συμφωνιών και συμβολαίων, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 10, για 

οικοδόμηση, ενοικίαση ή μίσθωση εγκαταστάσεων για 

τα αποθέματα πετρελαιοειδών. 

  

Μέλη του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

16.-(1)  Οποιοδήποτε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  το  οποίο 

εισάγει ή παράγει για εμπορικούς σκοπούς πετρελαιοειδή,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι μέλος του 

ΚΟ∆ΑΠ: 

  

  Νοείται ότι, τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε σχέση με την 

εισαγωγή πετρελαιοειδών σε δεξαμενές καυσίμων οχημάτων 

ξηράς ή αεροπλάνων. 

  

      (2)  Η ιδιότητα του μέλους του ΚΟ∆ΑΠ δημιουργεί νομικές 

σχέσεις μόνο μεταξύ του ΚΟ∆ΑΠ και έκαστου μέλους του ΚΟ∆ΑΠ.

  

      (3) Ο ΚΟ∆ΑΠ τηρεί μητρώο των μελών του. 

  

      (4) Η ιδιότητα του μέλους του ΚΟ∆ΑΠ ξεκινά με την πλήρωση 

οποιουδήποτε από τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (1). 

      (5) Η ιδιότητα του μέλους του ΚΟ∆ΑΠ τερματίζεται στο τέλος 

κάθε ημερολογιακού έτους εάν δεν πληρούνται πλέον τα σχετικά 

κριτήρια για την ιδιότητα του μέλους, όπως καθορίζονται στο 

εδάφιο (1). 

  

Όργανα του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

17. Τα όργανα του ΚΟ∆ΑΠ είναι-  

  (α) η Γενική Συνέλευση· 
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  (β) το ∆ιοικητικό Συμβούλιο· και 

   

  (γ) ο Γενικός ∆ιευθυντής. 

  

Εσωτερικοί 

διοικητικοί 

κανόνες. 

18.-(1) Η Γενική Συνέλευση, το  ∆ιοικητικό Συμβούλιο και ο 

Γενικός  ∆ιευθυντής δύνανται να  εκδίδουν, ο καθένας ξεχωριστά,  

τους δικούς τους  εσωτερικούς διοικητικούς κανόνες. 

  

      (2) Οι πιο πάνω κανόνες γνωστοποιούνται στον Υπουργό. 

  

Γενική 

Συνέλευση. 

19.-(1)  Η  Γενική  Συνέλευση  συνίσταται  από  όλα τα μέλη του  

ΚΟ∆ΑΠ. Τα  μέλη   του  ΚΟ∆ΑΠ ειδοποιούνται γραπτώς μέσω 

ανακοίνωσης από το Γενικό ∆ιευθυντή τουλάχιστο τρεις 

εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τη 

Γενική Συνέλευση. Τέτοια ανακοίνωση περιέχει την ημερήσια 

διάταξη για τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύεται σε δύο 

τουλάχιστο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες. 

  

      (2) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (3)(α) Ο Γενικός ∆ιευθυντής καλεί την τακτική Γενική 

Συνέλευση μια φορά κάθε οικονομικό έτος μετά από τον 

καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλισής της από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο. 

          (β) Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΚΟ∆ΑΠ καλεί έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των μελών του ΚΟ∆ΑΠ, εάν:  

 

(α)  Ζητηθεί γραπτώς από τρία μέλη του ΚΟ∆ΑΠ· η 

 

(β)  το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του κρίνει 

απαραίτητη τέτοια σύγκλιση. 
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      (4) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση 

κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος, ενεργεί ως Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης. Ο Γενικός ∆ιευθυντής  δύναται κατόπιν 

παράκλησης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου να 

προεδρεύσει  της Γενικής Συνέλευσης. 

  

      (5) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που 

της ανατίθεται με βάση τον παρόντα Νόμο και ειδικότερα 

αποφασίζει για- 

   

  (α)  την εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 21. και 

   
  (β) το διορισμό εγκεκριμένων ελεγκτών σε συνεννόηση με 

τον Υπουργό και το Γενικό Ελεγκτή. 

  

    (6)(α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων και αντιπροσωπευομένων 

μελών. 

  

       (β)   Ο Γενικός ∆ιευθυντής διαβιβάζει οποιεσδήποτε 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στον Υπουργό. 

  

    (7)(α) Τηρούνται πρακτικά σε σχέση με τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, τα οποία υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 

         

(β) Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης και το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο λαμβάνουν αντίγραφο τέτοιων πρακτικών. 

  

      (8) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να δίδει πληροφορίες 

αναφορικά με θέματα που αφορούν τον ΚΟ∆ΑΠ, μετά από αίτηση 
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οποιουδήποτε μέλους της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον οι 

πληροφορίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση 

κατάλληλης κρίσης σε σχέση με θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

  

∆ικαιώματα 

ψήφου. 

20.-(1)  Κάθε  μέλος  έχει  αριθμό  ψήφων στη Γενική Συνέλευση,  

που αντιστοιχεί στο ποσό των ετήσιων συνδρομών των μελών του 

ΚΟ∆ΑΠ που καταβάλλονται στον ΚΟ∆ΑΠ με βάση το άρθρο 31, 

με ελάχιστο αριθμό μια ψήφο. 

  

      (2) Το Γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή αναθεωρεί τον αριθμό 

των ψήφων σε σχέση με τις συνδρομές των μελών του ΚΟ∆ΑΠ 

που καταβάλλονται από κάθε μέλος πριν τη Γενική Συνέλευση. 

  

      (3) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με Κανονισμούς τις 

λεπτομέρειες των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το εδάφιο (1). 

  

∆ιοικητικό 

Συμβούλιο. 

21.-(1) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά φυσικά 

πρόσωπα το κάθε ένα από τα οποία έχει μία ψήφο, τα οποία 

διορίζονται ως ακολούθως- 

   

  (α) τρία μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι μέλη του 

ΚΟ∆ΑΠ ή εκπρόσωποι των μελών του ΚΟ∆ΑΠ και 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση· η θητεία των εν 

λόγω μελών είναι τριετής. 

   

  (β) τέσσερα μέλη που διορίζονται από Υπουργικό 

Συμβούλιο για τριετή θητεία: 

   (i) ένα άτομο που θα είναι ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΚΟ∆ΑΠ· 

(ii) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος θα είναι 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 

ΚΟ∆ΑΠ. 
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(iii) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών· 

(iv) εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων. 

  

      (2) Ο Γενικός ∆ιευθυντής δύναται να παρευρίσκεται σε κάθε 

συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

  

  Νοείται ότι, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει 

ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν θα παρευρίσκεται σε μέρος ή στο 

σύνολο εργασιών συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στην 

οποία εγείρονται προσωπικά ή υπηρεσιακά θέματα, σε σχέση με 

τα οποία έχει προσωπικό ή άμεσο συμφέρον. 

  

      (4) Η θητεία των εκλελεγμένων και διορισμένων μελών του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία της τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία το μέλος αυτό έχει εκλεγεί ή 

διοριστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1). 

  

      (5) (α) Η θητεία του μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λήγει 

στο τέλος της τρίτης συνεχιζόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

  

            (β) Σε περίπτωση που ένα μέλος του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου παραιτηθεί ή κενωθεί η θέση του για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο πριν το τέλος της θητείας του, ένα νέο μέλος διορίζεται 

από το  ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή από το Υπουργικό Συμβούλιο 

ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του 

μέλους που παραιτήθηκε.  

  

            (γ) Αν η θέση που κενώθηκε αφορά εκλελεγμένο μέλος, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως νέο μέλος τον πρώτο 

επιλαχόντα κατά τις αμέσως προηγούμενες εκλογές ανάδειξης 

∆ιοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. 
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      (6)(α) Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται 

με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. 

  

           (β) Καθ’ όσον αφορά θέματα- 

   

  (i) διασφάλισης των αποθεμάτων πετρελαιοειδών· 

(ii) σχεδίων υπηρεσίας όλων των μελών του 

προσωπικού του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή 

του ΚΟ∆ΑΠ· 

(iii) διορισμού του Γενικού ∆ιευθυντή ·και  

(iv) έγκρισης του προϋπολογισμού του ΚΟ∆ΑΠ 

σύμφωνα με το άρθρο 29,  

  

 απαιτούνται τουλάχιστο τέσσερις ψήφοι υπέρ της απόφασης. 

  

      (7)(α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου.  

  

          (β)  Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τον αναπληροί 

ο Αντιπρόεδρος. 

  

         (γ)  Σε περίπτωση που απουσιάζει τόσο ο Πρόεδρος όσο και 

ο Αντιπρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα πρόσωπο για 

να προεδρεύει της συνεδρίας. 

  

 (δ) Κατά τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον εκάστοτε 

προεδρεύοντα της συνεδρίας. 

  

 (ε) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρία του ορίζει 

από τα μέλη του προσωπικού του ΚΟ∆ΑΠ τον Γραμματέα του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
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      (8) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί συνεδρία- 

   

  (α) με πρωτοβουλία του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου· ή 

   

  (β) μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου· ή 

   

  (γ) μετά από αίτηση του Γενικού ∆ιευθυντή. 

  

      (9)(α)  Η σύγκλιση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου γίνεται με 

αποστολή της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και το Γενικό ∆ιευθυντή από τον Γραμματέα του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

  

 (β) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από τον 

Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που 

επιθυμεί να θέσει θέμα προς συζήτηση. 

  

      (10) Κάθε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ασκεί 

τα καθήκοντά του αμερόληπτα και να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΟ∆ΑΠ.  

  

Αποζημίωση 

μελών του 

∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. 

22.  Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους αποζημίωση που ορίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση. 

  

Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες 

του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. 

23.-(1)  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες 

και καθήκοντα- 

  (α) καθορίζει την πολιτική του ΚΟ∆ΑΠ μέσα στα πλαίσια 

του παρόντος Νόμου και των αναγκών της αγοράς. 
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  (β) συμβουλεύει τον Υπουργό για όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τον ΚΟ∆ΑΠ. 

   

 

 

 (γ)  εγκρίνει το σχέδιο υπηρεσίας του Γενικού ∆ιευθυντή 

και όλων των μελών του προσωπικού του Γραφείου 

του Γενικού ∆ευθυντή· 

   

  (δ)  εγκρίνει και υποβάλλει δια του Υπουργού στο 

Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση 

Κανονισμούς σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων 

προσωπικού του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή, 

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σχεδίων 

υπηρεσίας, κανονισμών διορισμού, προαγωγής, 

αφυπηρέτησης, ανάκλησης, πειθαρχικών  ή/και 

άλλων λειτουργικών και οργανωτικών θεμάτων.  και 

   

  (ε) ασκεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σ’ αυτό 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

      (2)  Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να- 

  
  (α) ζητεί από το Γενικό ∆ιευθυντή την ετοιμασία εκθέσεων 

που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΟ∆ΑΠ·  

   

  (β) ελέγχει τα διάφορα έγγραφα του ΚΟ∆ΑΠ. και 

   

  (γ) δίνει οδηγίες στο Γενικό ∆ιευθυντή αναφορικά με την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

  

       (3)  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες- 

   
   

  (στα) το διορισμό και την παύση του διορίζει και παύει το 
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Γενικού Γενικό ∆ιευθυντή σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 

και του προσωπικόού του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή: 

   

  (ζβ) την έγκριση του προϋπολογισμού και την υποβολή 

αυτού εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει 

στον Υπουργό για τελική έγκριση·  

 

  (γη) την έγκριση των εξόδων, τα οποία εγκρίνει τα έξοδα 

τα οποία υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ή δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτόν· 

   

  (θδ) υποδεικνύει πρόσωπα την υπόδειξη προσώπων που 

δυνατόν να διοριστούν ως ελεγκτές σύμφωνα με το 

εδάφιο (2) του άρθρου 30· 

   

  (ει) καθορίζει τις συνδρομές τον καθορισμό των 

συνδρομών των μελών του ΚΟ∆ΑΠ σύμφωνα με το 

εδάφιο (2) του άρθρου 31. 

   

  (ιαστ) λαμβάνει αποφάσεις τη λήψη αποφάσεων αναφορικά 

με τη διατήρηση αποθεμάτων και περαιτέρω 

ανάπτυξης του ΚΟ∆ΑΠ. 

   

  (ζιβ) λαμβάνει αποφάσεις τη λήψη αποφάσεων σε σχέση 

με την εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 34 

αναφορικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών. 

   

  (ιγη) εξουσιοδοτεί το Γενικό την εξουσιοδότηση του Γενικού 

∆ιευθυντή για την συνομολόγηση συμβολαίων.  

   

  (ιδθ) συνάπτει δάνεια τη σύναψη δανείων με την έγκριση 

του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 
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29· 

   

  (ιει) εγκρίνει το οργανόγραμμα, την έγκριση του 

οργανογράμματος, τη στελέχωση και τα ωφελήματα 

του προσωπικού του ΚΟ∆ΑΠ·  

   

  (ιαιστ) εξουσιοδοτεί τη σύναψη την εξουσιοδότηση σύναψης 

συμβολαίων για αγορά υπηρεσιών· και 

   

  (ιβιζ) εξουσιοδοτεί την εξουσιοδότηση οποιωνδήποτε 

άλλων συναλλαγών οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές 

του ΚΟ∆ΑΠ όπως ήθελε οριστεί σε εσωτερικούς 

διοικητικούς κανόνες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

  

      (2)  Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να- 

  

  (α) ζητεί από το Γενικό ∆ιευθυντή την ετοιμασία εκθέσεων 

που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΟ∆ΑΠ·  

   

  (β) ελέγχει τα διάφορα έγγραφα του ΚΟ∆ΑΠ. και 

   

  (γ) δίνει οδηγίες στο Γενικό ∆ιευθυντή αναφορικά με την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

  

      (43)(α) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε 

ορισμένα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τη διερεύνηση ή 

μελέτη θέματος ή θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

  

       (β)  Τα αποτελέσματα της διερεύνησης και η μελέτη τίθενται 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης. 
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      (54) Ο Πρόεδρος αποφασίζει επί επειγόντων θεμάτων στη 

θέση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

πληροφορείται για τέτοια απόφαση όχι αργότερα από την 

ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας. 

  

  

∆ιορισμός του 

Γενικού 

∆ιευθυντή του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

24.-(1) Ο διορισμός του Γενικού ∆ιευθυντή του ΚΟ∆ΑΠ γίνεται 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

      (2) Ο Γενικός ∆ιευθυντής επιλέγεται και διορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο με βάση διαδικασία που καθορίζεται σε 

Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 23.  

  

Αρμοδιότητες και 

καθήκοντα του 

Γενικού 

∆ιευθυντή. 

25.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής  έχει  τις πιο κάτω αρμοδιότητες και 

καθήκοντα- 

   
  (α) προετοιμάζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τη Γενική 

Συνέλευση σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του 

άρθρου 19·  

   

  (β) καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη της 

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 

άρθρου 19 και κοινοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης στον Υπουργό· 

   

  (γ)  διευθύνει τις εργασίες του Γραφείου του Γενικού 

∆ιευθυντή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης· 
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  (δ) ετοιμάζει τα σχέδια υπηρεσίας του προσωπικού του 

Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή του ΚΟ∆ΑΠ και τα 

υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για έγκριση· 

   

  (ε) καταρτίζει τον προϋπολογισμό του ΚΟ∆ΑΠ· 

   

  (στ) εγκρίνει τα σχέδια και προγράμματα δράσης του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

  (ζ) αποφασίζει για όλα τα θέματα αναφορικά με τον 

ΚΟ∆ΑΠ που δεν έχουν ανατεθεί σε οποιοδήποτε άλλο 

όργανο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

   

  (η) εποπτεύει τις δραστηριότητες του ΚΟ∆ΑΠ και εκτελεί 

όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο. 

   

  (θ) αντιπροσωπεύει τον ΚΟ∆ΑΠ σε δικαστικά και 

εξωδικαστικά ζητήματα. 

  

Όροι 

εργοδότησης  

και ωφελήματα 

του Γενικού 

∆ιευθυντή. 

26.-(1)  Ο διοριζόμενος Γενικός ∆ιευθυντής υπογράφει με το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο 

μπορεί να ανανεώνεται ένα χρόνο πριν από τη λήξη του.  

Πρόσωπο διοριζόμενο ως Γενικός ∆ιευθυντής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους του 

διορισμού του, σε περίπτωση δεύτερης θητείας στη θέση αυτή, το 

63 έτος της ηλικίας. 

  

      (2)  Οι όροι εργοδότησης, ο τρόπος ανανέωσης του 

συμβολαίου του, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης και τα άλλα 

ωφελήματα του Γενικού ∆ιευθυντή καθορίζονται από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο  

  

      (3)  Σε περίπτωση που παυθεί ή παραιτηθεί ο Γενικός 
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∆ιευθυντής με βάση το άρθρο 27,  μέχρις ότου γίνει ο νέος 

διορισμός Γενικού ∆ιευθυντή, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ορίζει από 

το προσωπικό του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή, το κατά την 

κρίση του καταλληλότερο πρόσωπο για την προσωρινή άσκηση 

των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή: 

  

  Νοείται ότι, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την 

πλήρωση της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή το συντομότερο 

δυνατό. 

  

Παύση του 

Γενικού 

∆ιευθυντή. 

27.-(1) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να παύσει το Γενικό 

∆ιευθυντή πριν τη λήξη της θητείας του για τους πιο κάτω λόγους- 

   
  (α) σε περίπτωση που ο Γενικός ∆ιευθυντής διαπράττει 

οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση ή 

επαναλαμβανόμενη παραβίαση των υποχρεώσεων 

του, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και τους 

εκδιδόμενους με βάση αυτόν Κανονισμούς και 

∆ιατάγματα. 

   
  (β) σε περίπτωση που  ο Γενικός  ∆ιευθυντής παραβιάσει 

την υποχρέωση του προς εχεμύθεια σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους με βάση αυτόν 

Κανονισμούς. 

   

  (γ) σε περίπτωση που ο Γενικός ∆ιευθυντής κηρυχθεί σε 

πτώχευση με βάση δικαστική απόφαση. 

   

  (δ) σε περίπτωση που ο Γενικός ∆ιευθυντής καταδικαστεί 

για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη 

τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή στρέφεται κατά των 

δημοσίων ηθών. και 
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24 του 1967 

17 του 1968 

67 του 1972 

6 του 1973 

1 του 1975 

18 του 1977 

30 του 1979 

57 του 1979 

82 του 1979 

92 του 1979 

54 του 1980 

12 του 1983 

167 του 1987 

37 του 1988 

18 του 1990 

203 του 1990 

52(Ι) του 1994 

61(Ι) του 1994 

26(Ι) του 2001 

111(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2002 

79(Ι) του 2002 

159(Ι) του 2002.  

 (ε) για οποιουσδήποτε από τους λόγους που 

προνοούνται στο άρθρο 5 των περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμων του 1967 μέχρι (Αρ.3) του 

2002. 

  

      (2)  Ο Γενικός ∆ιευθυντής δύναται να υποβάλει παραίτηση πριν 

τη λήξη του συμβολαίου του δίνοντας έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση, 

όπως ήθελε καθοριστεί στο συμβόλαιο του. 

  

Γραφείο του 

Γενικού 

∆ιευθυντή. 

28.-(1)  Για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

του Γενικού ∆ιευθυντή καθιδρύεται το Γραφείο του Γενικού 

∆ιευθυντή.  

  

      (2) Το Γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή στελεχώνεται με 

κατάλληλο προσωπικό με βάση σχέδια υπηρεσίας και διαδικασίες 

που καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε Κανονισμούς 

με βάση την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) του άρθρου 
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23: 

  

  Νοείται ότι, τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν 

μπορούν να ανήκουν στο προσωπικό του Γραφείου του Γενικού 

∆ιευθυντή. 

  

      (3)  Το προσωπικό του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή 

ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Γενικού 

∆ιευθυντή. 

  

Προϋπολογι-

σμός του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

29.-(1) Ο Γενικός ∆ιευθυντής καταρτίζει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό του ΚΟ∆ΑΠ.  

  

      (2) Ο προϋπολογισμός του ΚΟ∆ΑΠ καταρτίζεται με βάση τις 

οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αρχές χρηματοδότησης και 

υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, το αργότερο 

μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε έτους. 

  

      (3)  Ο προϋπολογισμός περιέχει- 

   

  (α) επαρκή πρόβλεψη των δαπανών για την απόκτηση 

ελάχιστων αποθεμάτων σε περίπτωση αυξημένων 

υποχρεώσεων· και 

   

  (β) όλα τα προβλεπτά έσοδα και δαπάνες του ΚΟ∆ΑΠ για 

το επερχόμενο οικονομικό έτος, κατανεμημένες με 

βάση τους οικονομικούς υπολογισμούς για τον κάθε 

σκοπό που  περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του 

προϋπολογισμού· τα έξοδα και τα έσοδα εξισορρο-

πούνται στο πρόγραμμα του προϋπολογισμού. 

  

      (4)  Ο προϋπολογισμός εκπονείται με ένα οικονομικό και 

χρηματοπιστωτικό τρόπο. 
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      (5) Συμπληρωματικός προϋπολογισμός δύναται να καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις αρχές του εδαφίου (2), εάν τούτο κριθεί 

απαραίτητο. 

  

      (6) Ο ΚΟ∆ΑΠ, για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, 

χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση του, 

ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπλήρωση του όγκου των 

ελάχιστων αποθεμάτων που οφείλει να διατηρεί συνεχώς και το 

κόστος, το οποίο απορρέει από τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τον παρόντα Νόμο. 

  

      (7) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

31η ∆εκεμβρίου. 

  

      (8) Με σκοπό να βοηθηθεί ο ΚΟ∆ΑΠ να διεξάγει τις λειτουργίες 

του βάσει του Νόμου αυτού, ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται, με τη 

συγκατάθεση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, να συνάπτει 

τραπεζικά δάνεια με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους, όπως οι 

πιο πάνω Υπουργοί ήθελον θεωρήσει αναγκαίους. 

  

      (9) Οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων πέραν από τις δαπάνες 

κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους χρησιμοποιείται από τον 

ΚΟ∆ΑΠ για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του ΚΟ∆ΑΠ και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε 

αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΚΟ∆ΑΠ μετά από 

έγκριση του Υπουργού. 

  

      (10) Όλα τα χρήματα του ΚΟ∆ΑΠ που δεν απαιτούνται αμέσως 

για κάλυψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ή την εκτέλεση των 

εργασιών του ΚΟ∆ΑΠ, δύνανται να επενδυθούν σε τέτοια 
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χρεώγραφα τα οποία δυνατό να εγκριθούν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο.  Η επένδυση γίνεται  μετά από έγκριση του Υπουργού 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργού 

Οικονομικών. 

  

Τήρηση 

λογιστικών 

βιβλίων και 

λογιστικός  

έλεγχος. 

30.-(1)  Ο Γενικός ∆ιευθυντής παραδίδει τα λογιστικά βιβλία, τα 

οποία τηρούνται στο Γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή, όχι αργότερα 

από  τις 30  Μαρτίου  κάθε έτους  αναφορικά με  το ενεργητικό  και 

παθητικό του ΚΟ∆ΑΠ και τις μεταβολές τους, όπως αυτές 

καταγράφονται κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

  

      (2)(α) Ο λογιστικός έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών του 

ΚΟ∆ΑΠ γίνεται από εγκεκριμένους ελεγκτές ή από συνδέσμους 

εγκεκριμένων ελεγκτών, ανεξάρτητα από τον έλεγχο που γίνεται 

από το Γενικό Λογιστή. 

 

           (β) Οι εγκεκριμένοι ελεγκτές ως την παράγραφο (α) 

υποδεικνύονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και διορίζονται από 

τη Γενική Συνέλευση σε συνεννόηση με τον Υπουργό και το Γενικό 

Λογιστή.  

  

           (γ) Η έκθεση και τα λογιστικά βιβλία των εγκεκριμένων 

ελεγκτών υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστή. 

  

      (3)  Οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο για γνωμάτευση και στη συνέχεια υποβάλλονται στη 

Γενική Συνέλευση. 

  

      (4) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους ελεγμένους 

λογαριασμούς. 

  

Συνδρομές 

μελών του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

31.-(1) Τα αποθέματα πετρελαιοειδών τα οποία δημιουργεί, 

διατηρεί και διαχειρίζεται ο ΚΟ∆ΑΠ καθώς και όλα τα έξοδα που 
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προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΟ∆ΑΠ χρηματοδοτούνται 

από τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ με συνδρομές.   

  

      (2) Η συνδρομή των μελών του ΚΟ∆ΑΠ αφορά την καταβολή 

χρηματικού ποσού και καθορίζεται σε Κανονισμούς που διέπουν 

τις συνδρομές των μελών του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (3)  Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δύναται 

να διαφέρει για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών και προσδιορίζεται 

με βάση το προβλεπόμενο κόστος του ΚΟ∆ΑΠ και ειδικότερα το 

κόστος που προκύπτει από τη δημιουργία, αποθήκευση και 

διατήρηση των ελάχιστων αποθεμάτων. 

  

      (4) Το συνολικό ποσό των συνδρομών των μελών του ΚΟ∆ΑΠ 

και το ύψος των συνδρομών αυτών σε λίρες ανά χιλιόγραμμο ή 

ανά λίτρο εισηγμένου ή κατασκευασμένου προϊόντος για κάθε 

κατηγορία προϊόντος καθορίζεται πριν την έναρξη του οικονομικού 

έτους με βάση τα προβλεπόμενα έξοδα για χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων του ΚΟ∆ΑΠ με βάση τον παρόντα Νόμο. 

   

      (5) Ο Υπουργός εκδίδει ∆ιάταγμα, στο οποίο καθορίζεται  η 

μονάδα μέτρησης (χιλιόγραμμο ή λίτρο) για κάθε κατηγορία 

πετρελαιοειδούς, για σκοπούς υπολογισμού της συνδρομής. 

   

      (6) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Γενικού ∆ιευθυντή 

καθορίζει το ύψος της συνδρομής ανά χιλιόγραμμο ή ανά λίτρο για 

κάθε κατηγορία  πετρελαιοειδούς·  το ύψος αυτό είναι ομοιόμορφο 

για όλα τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ.   

  

      (7) Το ύψος της συνδρομής που καθορίζεται με τον πιο πάνω 

τρόπο υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό. Σε περίπτωση 

που ο Υπουργός δεν εγκρίνει την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, την αναπέμπει με τις εισηγήσεις του στο ∆ιοικητικό 
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Συμβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει το ύψος της 

συνδρομής και υποβάλλει εκ νέου εισήγηση στον Υπουργό. Ο 

Υπουργός δίδει την τελική έγκριση του ύψους της συνδρομής 

προβαίνοντας στις κατά τη κρίση του απαραίτητες αλλαγές στη 

σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

  

      (8) Το ύψος των συνδρομών των μελών του ΚΟ∆ΑΠ 

υπολογίζεται με καταμερισμό των αναμενόμενων εξόδων, που 

καταβάλλονται από τις συνδρομές των μελών του ΚΟ∆ΑΠ στο 

αναμενόμενο επίπεδο της υποχρέωσης για διατήρηση 

αποθεμάτων του ΚΟ∆ΑΠ, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 7. 

  

      (9)  Η συνδρομή των μελών του ΚΟ∆ΑΠ, η οποία καθορίζεται 

με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύναται να τύχει μιας 

αναπροσαρμογής κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

ανάλογα με την αύξηση του κόστους, εάν η κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών του ΚΟ∆ΑΠ για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο το απαιτεί.  Για 

την αναπροσαρμογή αυτή τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται 

στο εδάφιο (7). 

  

      (10) Το καθοριζόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα 

ύψος της συνδρομής των μελών του ΚΟ∆ΑΠ δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

  

      (11) Τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ δύνανται να κατανέμουν το κόστος 

της συνδρομής τους στην τελική τιμή πώλησης της κάθε 

κατηγορίας προϊόντων. 

  

Εξακρίβωση 

ύψους συνδρο-

μής, ημερομηνία 

αποπληρωμής, 

32.-(1) Κάθε μέλος του ΚΟ∆ΑΠ εξακριβώνει το ύψος της 

συνδρομής του με βάση το δημοσιευμένο στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας καθοριζόμενο ύψος συνδρομής των 
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και είσπραξη 

συνδρομών 

μελών. 

μελών του ΚΟ∆ΑΠ και με βάση τα υπ’ αυτού εισαχθέντα από το 

μέλος αυτό πετρελαιοειδή .  

      (2) Οι συνδρομές καταβάλλονται από τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ  

κάθε μήνα και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του δεύτερου 

επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδοποίηση σ' 

αυτά  από τον ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (3) Ο ΚΟ∆ΑΠ δύναται με αστική διαδικασία να διεκδικεί την 

αποπληρωμή καθυστερημένων συνδρομών των μελών του. 

  

      (4) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής 

από οποιοδήποτε μέλος του ΚΟ∆ΑΠ, τόκος υπερημερίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), καθίσταται απαιτητός 

από την ημέρα, που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής. 

  

 (5) Το ύψος των τόκων υπερημερίας, τους οποίους 

υποχρεούται να καταβάλει το μέλος του ΚΟ∆ΑΠ, σύμφωνα με το 

εδάφιο (4), ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει 

η Κεντρική Τράπεζα στη πλέον πρόσφατη κύρια πράξη 

αναχρηματοδότησης της, η οποία πραγματοποιείται πριν από την 

πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, συν επτά 

εκατοστιαίες μονάδες. 

  

      (6)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής της συνδρομής 

μέλους στον ΚΟ∆ΑΠ, ο ΚΟ∆ΑΠ υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό.

  

 ΜΕΡΟΣ VI – ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

  

Εποπτεία. 33.-(1)  Ο  ΚΟ∆ΑΠ  βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού.  

  

      (2) Ο Υπουργός με ∆ιάταγμά του που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας δύναται να εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές για τον ΚΟ∆ΑΠ, αναφορικά με την 
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εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ΚΟ∆ΑΠ. 

      (3) Ο Υπουργός δύναται να διερευνά οποιαδήποτε 

δραστηριότητα του ΚΟ∆ΑΠ κατά οποιοδήποτε χρόνο και με 

∆ιάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας δύναται να διορίσει πρόσωπο ή πρόσωπα ως 

Εντεταλμένους Επιθεωρητές για σκοπούς επιθεώρησης και 

ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  

  

      (4)  Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές δύνανται να διεξάγουν επί 

τόπου επιθεωρήσεις και ελέγχους και να ζητούν από τα όργανα 

του ΚΟ∆ΑΠ προφορικές ή γραπτές εκθέσεις, φακέλους ή άλλα 

έγγραφα ή να τα επιθεωρούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

  

      (5) Τα αρχεία, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης, του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού 

∆ιευθυντή διαβιβάζονται στον Υπουργό εντός τριών εβδομάδων 

μετά τη λήψη αποφάσεων από τα πιο πάνω όργανα του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (6)  Σε περίπτωση που όργανο του ΚΟ∆ΑΠ παραλείψει να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο 

Υπουργός έχει την εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που να 

διασφαλίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του 

ΚΟ∆ΑΠ, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

  

      (7) Σε περίπτωση που όργανο του ΚΟ∆ΑΠ παραβιάσει ή 

παραλείψει να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του και ως εκ 

τούτου η εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που έχουν 

ανατεθεί στον ΚΟ∆ΑΠ, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τίθεται σε 

κίνδυνο, ο Υπουργός, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, δύναται να διορίσει 

πρόσωπο προς εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του 

πιο πάνω οργάνου και του Προέδρου του στο βαθμό που είναι 
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απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

του ΚΟ∆ΑΠ.  

  

      (8)(α) Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 

από λιγότερο αριθμό μελών από τον ελάχιστο αριθμό μελών που 

προνοούνται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 21 και για τους σκοπούς των παραγράφων (β) και (γ) του 

εδαφίου (5) του άρθρου 21, ο Υπουργός καθορίζει προθεσμία για 

τη νόμιμη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

  

        (β) Σε περίπτωση που εντός της πιο πάνω προθεσμίας που  

αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν επιτευχθεί η νόμιμη 

συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ο Υπουργός δύναται με 

απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας, να διορίζει πρόσωπα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ελλειπόντων  μελών του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

  

 ΜΕΡΟΣ VII – ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

  

Αποδέσμευση 

αποθεμάτων. 

34.-(1)(α) Ο Υπουργός δύναται, με ∆ιάταγμά του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, να 

περιορίσει προσωρινά, για καθορισμένη χρονική περίοδο, τον 

όγκο πετρελαιοειδών που αποθηκεύονται για σκοπούς 

αποθεμάτων, προκειμένου να   αποτρέψει   μια επικείμενη ή να 

επανορθώσει μια υφιστάμενη διακοπή των προμηθειών ενέργειας 

ή για εκπλήρωση οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.  

  

           (β) Το εν λόγω ∆ιάταγμα δυνατό να αφορά μεμονωμένα 

προϊόντα ή ομάδες προϊόντων. 

  

      (2) Σε περίπτωση που υπάρξουν περιφερειακές διακοπές, το 
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πιο πάνω ∆ιάταγμα δυνατό να περιορίζεται στα αποθέματα των 

πλησιέστερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τα αποθέματα των 

οποίων επαρκούν για την επανόρθωση της περιφερειακής 

διακοπής. Ο Υπουργός, επιπρόσθετα, δύναται να ορίζει με 

∆ιάταγμά του πότε η υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων θα 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. 

  

      (3) Ο Υπουργός δύναται, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, 

να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός του πληθυσμού της ∆ημοκρατίας 

και των υπηρεσιών  δημόσιας ωφέλειας, με ∆ιάταγμά του να 

καθορίσει ότι τα πρόσωπα που υποχρεούνται να διατηρούν 

αποθέματα πετρελαιοειδών, υποχρεούνται να παραδίδουν 

αποθέματα σε συγκεκριμένους πελάτες. Η ασφάλεια του 

συνολικού εφοδιασμού σε ενέργεια στις περιοχές, οι οποίες 

εφοδιάζονται από τις εταιρείες, λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη. 

  

      (4) Σε περίπτωση που τα αποθέματα που διατηρούνται από 

τον ΚΟ∆ΑΠ αποδεσμεύονται, αυτά προσφέρονται προς πώληση 

κατά σειρά προτεραιότητας στα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ, λαμβάνοντας 

κατάλληλα υπόψη το μερίδιο τους στην κάλυψη των δαπανών του 

ΚΟ∆ΑΠ. Η τιμή αγοράς είναι η μέση τιμή αγοράς των 

αποθεμάτων, η οποία αντιστοιχεί στο αργό πετρέλαιο ή στα 

πετρελαιοειδή που πρόκειται να πωληθούν. Λεπτομέρειες που 

αφορούν τα πιο πάνω, καθορίζονται σε κατευθυντήριες γραμμές 

που εκδίδονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας  από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

  

 

 
170(Ι) του 2002. 

     (5) Σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του περί Πετρελαϊκής Κρίσης (Έκτακτες Εξουσίες) 

Νόμου του 2002. 

  

      (6) Στην περίπτωση οποιασδήποτε ανάληψης από τα εφεδρικά 

αποθέματα, ο Υπουργός πληροφορεί την Επιτροπή και 
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γνωστοποιεί όσο το ταχύτερο δυνατό- 

   

  (α) την ημερομηνία μείωσης των αποθεμάτων κάτω από 

το υποχρεωτικό ελάχιστο όριο· 

   

  (β) τους λόγους  για τέτοια μείωση· 

   

  (γ) τα απαραίτητα μέτρα, εάν υπάρχουν, για την 

αναπλήρωση των αποθεμάτων· 

   

  (δ) όπου είναι δυνατό, αξιολόγηση της πιθανής εξέλιξης 

της κατάστασης αναφορικά με τα αποθέματα 

πετρελαιοειδών, εφόσον παραμένουν κάτω από το 

υποχρεωτικό ελάχιστο όριο. 

   

      (7)  Εκτός από ειδικές επείγουσες περιπτώσεις ή προκειμένου 

να καλυφθούν μικρής σημασίας τοπικές ανάγκες, ο Υπουργός δεν 

δύναται να προβλέπει, στο ∆ιάταγμα που εκδίδεται με βάση το 

εδάφιο (1), για τον περιορισμό των αποθεμάτων πετρελαιοειδών, 

εφόσον αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους κάτω από το 

ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο, παρά μόνο κατόπιν 

διαβουλεύσεων, που αναλαμβάνει η Επιτροπή με κράτη μέλη. 

  

ΜΕΡΟΣ VIII – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,  

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

  

Υποχρέωση 

αναφοράς των 

μελών του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

35.-(1)  Τα μέλη του  ΚΟ∆ΑΠ  παρέχουν στον ΚΟ∆ΑΠ όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των 

συνδρομών των μελών του ΚΟ∆ΑΠ και για τον καθορισμό του 

ύψους της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων για  κάθε 

ημερολογιακό μήνα. Τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ υποβάλλουν έκθεση 

στον ΚΟ∆ΑΠ μέχρι το τέλος κάθε επόμενου μήνα. Οι σχετικές 

λεπτομέρειες ρυθμίζονται από Κανονισμούς που καθορίζουν τις 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 149(I)/2003



 

 

41

 

συνδρομές των μελών του ΚΟ∆ΑΠ και τις υποχρεώσεις αναφοράς 

του ΚΟ∆ΑΠ και των μελών του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (2) Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή υπόνοια, ότι πρόσωπο 

το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 16 

δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο των μελών του ΚΟ∆ΑΠ 

σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 16, το πρόσωπο αυτό 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚΟ∆ΑΠ πληροφορίες που είναι 

σχετικές για την διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης. 

  

      (3) Λειτουργοί του ΚΟ∆ΑΠ εξουσιοδοτημένοι από το Γενικό 

∆ιευθυντή δύνανται να εισέρχονται σε κτίρια και γραφεία των 

μελών του ΚΟ∆ΑΠ, για να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και 

έγγραφα τους προκειμένου να καθορίσουν κατά πόσο πληρούν τις 

υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος Νόμου.  

  

Πρόσθετες 

υποχρεώσεις 

αναφοράς. 

36.-(1)  Ο ΚΟ∆ΑΠ   ενημερώνει    τον   Υπουργό   για   τα 

στοιχεία,  τα   οποία λαμβάνονται   από   τα   μέλη του ΚΟ∆ΑΠ,  

για  τον υπολογισμό  των συνδρομών των μελών του ΚΟ∆ΑΠ και 

υποχρεούται να επαληθεύει τα δεδομένα. 

  

      (2)  Ο ΚΟ∆ΑΠ υποβάλλει στον Υπουργό γραπτή αναδρομική 

έκθεση για κάθε ημερολογιακό μήνα κατά τρόπο, που οι 

πληροφορίες που περιέχουν τις ποσότητες που διατηρούνται από 

τον ΚΟ∆ΑΠ και τα μέλη του ΚΟ∆ΑΠ στο τέλος κάθε μήνα σε 

αποθέματα αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων και 

πετρελαιοειδών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7, να 

μπορούν να μεταβιβάζονται στην Επιτροπή. 

  

      (3)  Ο ΚΟ∆ΑΠ παρέχει στον Υπουργό μέχρι την 31η 

∆εκεμβρίου κάθε έτους τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται ο 

υπολογισμός των όγκων διατήρησης των αποθεμάτων σύμφωνα 

με το εδάφιο (3) του άρθρου 7. 
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      (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά 

με- 

   

  (α) τον τύπο και το περιεχόμενο της έκθεσης που 

προβλέπεται στο εδάφιο (2). 

   

  (β) τη δομή και τις πρόσθετες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα το 

βαθμό ακρίβειας και τον τύπο της περιγραφής των 

προσώπων και των όγκων διατήρησης αποθεμάτων, 

της έκθεσης και τα στοιχεία που καθορίζονται στα  

εδάφια (2) και (3). και 

   

  (γ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να συνταχθεί 

η έκθεση. 

  

Υποχρεώσεις 

του ΚΟ∆ΑΠ για 

παροχή 

πληροφοριών. 

37.-(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται να απαιτεί όπως ο 

ΚΟ∆ΑΠ μεταβιβάζει οποιεσδήποτε πληροφορίες και υποβάλλει 

οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εποπτεία 

της συλλογής των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 36. 

  

      (2) Εντεταλμένοι Επιθεωρητές του Υπουργείου δύνανται να 

εισέρχονται σε υποστατικά εγκαταστάσεων και γραφεία του 

ΚΟ∆ΑΠ κατά τη διάρκεια ωρών γραφείου και ωρών λειτουργίας 

και να επιθεωρούν και εξετάζουν οποιεσδήποτε υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις ή έγγραφα. 

  

  

Υποχρέωση 

προς εχεμύθεια. 

38.-(1)  Οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος, αντιπρόσωπος, μέλος το 

προσωπικού του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή, λειτουργός 

εξουσιοδοτημένος από το Γενικό ∆ιευθυντή ή Εντεταλμένος 

Επιθεωρητής του Υπουργείου απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να 

χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή 
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πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν 

γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και 

έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή 

πληροφορίες: 

  

  Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει- 

   

  (α) όταν παρέχεται έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου 

τα συμφέροντα του οποίου επηρεάζονται από την 

ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών· 

   

  (β) έναντι ∆ικαστηρίου· 

   

 

Κεφ. 44. 

36 του 1982 

84 του 1983. 

 (γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και 

ενεργεί  δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών 

Νόμου· 

   
 

Κεφ. 155. 

92 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. 

 (δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση 

με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής ∆ικονομίας 

Νόμου·  

   
 

61(Ι) του 1996 

25(Ι) του 1997 

 (ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης, δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας 
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41(Ι) του 1998 

120(Ι) του 1999 

152(Ι) του 2000. 

και ∆ήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές 

Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2000 ·και 

 

 

207(Ι) του 1989 

 87(Ι) του 2000 

155(Ι) του 2000. 

 (στ)    έναντι της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του 

περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 

1989 μέχρι 2000. 

  

      (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει 

οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες κατά 

παράβαση του εδαφίου (1), διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε 

περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 

  

Ποινικά 

αδικήματα. 

39.-(1)  Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του 

ή δια εκπροσώπου του- 

   

  (α)  εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραδίδει ανακριβείς ή 

ελλιπείς πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για 

τον     υπολογισμό των συνδρομών των μελών του 

ΚΟ∆ΑΠ ή για τον καθορισμό του ύψους των 

αποθεμάτων ή το οποίο παραλείπει να παραδώσει 

τέτοιες πληροφορίες ή να τις παραδώσει χωρίς 

καθυστέρηση, κατά παράβαση του άρθρου 35. ή 

  (β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραδίδει ανακριβείς ή 

ελλιπείς πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή 

αναφορά κατά παράβαση του άρθρου 35.  ή 

   

  (γ) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραλείπει να επιτρέψει 

είσοδο στα υποστατικά ή τα γραφεία της επιχείρησής 

του ή παραλείπει να επιτρέψει την επιθεώρηση και 
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εξέταση των εγκαταστάσεων και των εγγράφων κατά 

παράβαση του άρθρου 33 ή 35. ή 

   

  (δ) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραλείπει να καταβάλει 

στον ΚΟ∆ΑΠ τη συνδρομή μέλους του ΚΟ∆ΑΠ την 

οποία υποχρεούται να καταβάλει σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο και τους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδιδόμενους Κανονισμούς· 

  

 διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια 

ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και 

στις δύο αυτές ποινές. 

  

Επιβολή 

διοικητικού 

προστίμου. 

40.-(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 39 και 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε μέλος του 

ΚΟ∆ΑΠ σε περίπτωση που αυτό παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 31 ή/και 35.  

  

      (2)  Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται, αντιστοιχεί στο 

διπλάσιο του ποσού συνδρομής, που καταβάλλεται από το μέλος 

του ΚΟ∆ΑΠ, που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

πιο πάνω διατάξεις. 

  

      (3)  Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με 

αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία βεβαιώνει την παράβαση, αφού δώσει την ευκαιρία στον 

παραβάτη να προβεί σε γραπτές ή προφορικές παραστάσεις, οι 

οποίες πρέπει να προσκομιστούν εντός δεκαπέντε ημερών από 

την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. 

  

Ιεραρχική 

προσφυγή. 

41.-(1)  Κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για 
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επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής 

προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός είκοσι ημερών από την 

επίδοση της πιο πάνω απόφασης στο μέλος του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (2)  Ο Υπουργός εξετάζει το ταχύτερο δυνατό κάθε ιεραρχική 

προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1), δίνοντας την 

ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει γραπτά ή 

προφορικά, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, τους λόγους 

στους οποίους στηρίζει την ιεραρχική προσφυγή του. Ο Υπουργός 

αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατόν και 

κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα: 

  

  Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό 

του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που 

προβάλλονται στην ιεραρχική προσφυγή και να υποβάλει σε 

αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός 

εκδώσει την απόφασή του για την ιεραρχική προσφυγή. 

  

Είσπραξη 

διοικητικού 

προστίμου. 

42.-(1)  Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον 

ΚΟ∆ΑΠ, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού σε 

ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 ή 

σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε ιεραρχική προσφυγή, μετά την 

πάροδο της προθεσμίας των 20 ημερών που προβλέπεται στο 

άρθρο 41 για την άσκησή της. 

      (2)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των επιβαλλομένων 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διοικητικού προστίμου, ο ΚΟ∆ΑΠ 

λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως 

αστικό χρέος οφειλόμενο προς τον ΚΟ∆ΑΠ. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΧ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

43.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο (β) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 21 διορίζει εντός ευλόγου χρονικού 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 149(I)/2003



 

 

47

 

διαστήματος από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΚΟ∆ΑΠ και τα μέλη του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα. 

  

     (2) Από την ημερομηνία διορισμού τους, ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΚΟ∆ΑΠ και τα αναφερόμενα στο 

εδάφιο (1) μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν στις 

απαραίτητες ενέργειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη κατάρτιση 

του μητρώου. 

  

 (3)  Αμέσως μετά την κατάρτιση του μητρώου, ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί την πρώτη Γενική Συνέλευση, η 

οποία εκλέγει τα υπόλοιπα τρία μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

και υιοθετεί οποιαδήποτε απόφαση είναι απαραίτητη για τη 

διασφάλιση της λειτουργίας του ΚΟ∆ΑΠ και της επίτευξης των 

σκοπών του, οι οποίοι  καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3. 

  

      (4) Ο ΚΟ∆ΑΠ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει 

να επιτύχει πλήρη βαθμό λειτουργίας. 

  

      (5) Ειδοποίηση για την πρώτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας και σε δύο ημερήσιες 

εφημερίδες  ευρείας κυκλοφορίας. 

  

      (6) Ο αριθμός ψήφων του κάθε μέλους του ΚΟ∆ΑΠ για τους 

σκοπούς του εδαφίου (3), θα καθοριστεί σύμφωνα με τις 

ποσότητες που είσηξε ή κατασκεύασε το κάθε μέλος τον 

προηγούμενο χρόνο. 

  

Χρηματοδότηση 

του ΚΟ∆ΑΠ. 

44.-(1)  Μέχρις ότου ο ΚΟ∆ΑΠ μπορέσει να εκτελέσει όλα τα 

καθήκοντα και αρμοδιότητές του με τα έσοδα που προέρχονται 

από τη συνδρομή των μελών του ΚΟ∆ΑΠ ή από οποιαδήποτε 
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άλλα έσοδα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, η Κυβέρνηση της 

∆ημοκρατίας προβαίνει σε χορηγία στον ΚΟ∆ΑΠ.  Η χορηγία αυτή 

μπορεί να παραχωρηθεί μόνο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

του ΚΟ∆ΑΠ. 

  

      (2)  Όλα τα ποσά, που η ∆ημοκρατία καταβάλλει στον ΚΟ∆ΑΠ 

σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι επιστρεπτέα σ’ αυτή και 

καταβάλλονται από τον ΚΟ∆ΑΠ αμελλητί το συντομότερο 

δυνατόν: 

  

  Νοείται ότι, η ∆ημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε 

είσπραξη από τον ΚΟ∆ΑΠ, οποιωνδήποτε των ως άνω από 

μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού ο ΚΟ∆ΑΠ 

συγκεντρώσει επαρκή έσοδα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

 

      (3)  Οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων πέραν από τις δαπάνες 

κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους χρησιμοποιείται από τον 

ΚΟ∆ΑΠ για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του ΚΟ∆ΑΠ και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε 

αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΚΟ∆ΑΠ μετά από 

έγκριση του Υπουργού. 

 ΜΕΡΟΣ Χ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Εξουσία 

έκδοσης 

Κανονισμών. 

45.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς 

για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 

καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

  

  

      (2)  Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των 

διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να 
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προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα- 

   

  (α) τη συνδρομή που καταβάλλεται στον ΚΟ∆ΑΠ από τα 

μέλη του ΚΟ∆ΑΠ· 

   

  (β) τον καθορισμό των δικαιωμάτων ψήφου των μελών 

του ΚΟ∆ΑΠ· 

   

  (γ) τις υποχρεώσεις αναφοράς του ΚΟ∆ΑΠ και των 

μελών του ΚΟ∆ΑΠ·  

   

  (δ)   τη μορφή και το περιεχόμενο των αναφορών που 

πρέπει να υποβάλλει ο ΚΟ∆ΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 

36· 

   

  (ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι 

δεκτικό καθορισμού ή σε σχέση με το οποίο ο παρών 

Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών. 

  

      (2)  Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού 

κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση. 

  

Εξουσία 

έκδοσης 

∆ιαταγμάτων. 

46.  Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει ∆ιατάγματα, τα οποία 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, με τα 

οποία καθορίζονται- 

  
  (α)  η μονάδα μέτρησης, χιλιόγραμμο ή λίτρο, για κάθε 

κατηγορία πετρελαιοειδούς για σκοπούς υπολογισμού 

της συνδρομής· 

   

   

  (β) οι κατευθυντήριες γραμμές για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του ΚΟ∆ΑΠ· 
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  (γ) το ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρεί ο 

ΚΟ∆ΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 7· και 

   

  (δ) το ύψος των αποθεμάτων που διατηρεί ο ΚΟ∆ΑΠ σε 

ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το εδάφιο (6) του 

άρθρου 11. 

   

Ρευστοποίηση 

των 

περιουσιακών 

στοιχείων του 

ΚΟ∆ΑΠ. 

47.-(1) Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟ∆ΑΠ, 

πραγματοποιείται με βάση ∆ιάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, 

με το οποίο ρυθμίζεται επίσης η χρήση των περιουσιακών 

στοιχείων του ΚΟ∆ΑΠ που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της 

ρευστοποίησης.  

  

      (2)  Η ∆ημοκρατία αναλαμβάνει το παθητικό το οποίο υφίσταται 

κατά το χρόνο της ρευστοποίησης. 

  

Έναρξη ισχύος. 48.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, εκτός από τις πρόνοιες του 

εδαφίου (1) του άρθρου 8, καθόσον αφορά την υποχρέωση του 

Υπουργού να υποβάλλει στην Επιτροπή το στατιστικό δελτίο, οι 

οποίες τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
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