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Αξηζκόο 247 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΜΔΥΡΗ 2014 
______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 7(3) θαη 46(γ) 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 265, 
9.10.2009,  
ζ. 9, L 083, 
30.03.2010, ζ.72 

Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν: «Οδεγία 
2009/119/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14

εο
 επηεκβξίνπ 2009 

ζρεηηθά κε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ 
ή/θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα θξάηε κέιε», φπσο απηή δηνξζψζεθε, 

 

149(Η) ηνπ 2003 
139(Η) ηνπ 2004 
  32(Η) ηνπ 2005 
  40(Η) ηνπ 2014. 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 7(3) θαη 46(γ) ησλ πεξί Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ 
Πεηξειαηνεηδψλ Νφκσλ ηνπ 2003 κέρξη 2014 εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

πλνπηηθφο Σίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ Πεηξειαηνεηδψλ 
(Μέζε Ζκεξήζηα Καζαξή Δηζαγσγή ζηε Γεκνθξαηία θαη Ύςνο ησλ Απνζεκάησλ Έθηαθηεο 
Αλάγθεο πνπ δηαηεξνχληαη ζε κφληκε βάζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνο φθεινο ηεο 
Γεκνθξαηίαο) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 
149(Η) ηνπ 2003 
139(Η) ηνπ 2004 

32(Η) ηνπ 2005 
40(Η) ηνπ 2014. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπο ηνπ 2003 κέρξη 
2014. 
  (2) Όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ ηπγράλνπλ θαζνξηζκνχ ζ΄ απηφ έρνπλ ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 

Μέζε  
εκεξήζηα  
θαζαξή  
εηζαγσγή. 

3. Ζ κέζε εκεξήζηα θαζαξή εηζαγσγή ζηε Γεκνθξαηία θαζνξίδεηαη ζε 5.856 ηφλνπο ηζνδχλακνπ 
πεηξειαίνπ.  
 

Ύςνο 
απνζεκάησλ 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

4. Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δηαηεξνχληαη ζε κφληκε βάζε ζηελ 
επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνο φθεινο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδεηαη ζε 474.336 
ηφλνπο ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ. 

χλζεζε 
απνζεκάησλ 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

5.-(1) Σα απνζέκαηα έθηαθηεο αλάγθεο απνηεινχληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο πεηξειαηνεηδψλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ. 

 (2) ηα απνζέκαηα πνπ δηαηεξεί ν ΚΟΓΑΠ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη δηαηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ 
νη αθφινπζεο πνζφηεηεο γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεηξειαηνεηδψλ: 
 

(α)   γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε θηλεηήξσλ: 40.000  ηφλνη ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ, 
(β) γηα θαχζηκν αεξηνπξνσζνχκελσλ ηχπνπ θεξνδίλεο: 16.000  ηφλνη ηζνδχλακνπ 

πεηξειαίνπ, 
(γ)    γηα ην ληίδει: 70.000 ηφλνη ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ, 
(δ)    γηα ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο: 65.000 ηφλνη ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ, 
(ε)    γηα ην καδνχη: 75.000 ηφλνη ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ. 

  
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
27.4.2012 

6. Σν πεξί Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ Πεηξειαηνεηδψλ (Μέζε Ζκεξήζηα Δζληθή Καηαλάισζε θαη 
Διάρηζηα Δζληθά Απνζέκαηα πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ν ΚΟΓΑΠ) Γηάηαγκα ηνπ 2012 θαηαξγείηαη. 

______________ 
 

Έγηλε ζηηο 30 Απξηιίνπ, 2014 
                                 ΓΗΧΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 

                 Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 
                  Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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