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Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.

Αριθμός 139(Ι) του 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

149(Ι) του 2003.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Διατήρησης
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο
βασικός νόμος) και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων
Πετρελαιοειδών Νόμοι του 2003 και 2004.

Τροποποίηση του

2. Το Προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «Οδηγία

Προοιμίου του

414/68/ΕΟΚ» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «Οδηγία

βασικού νόμου.

Τροποποίηση του

68/414/ΕΟΚ».
3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 8 τροποποιείται-

άρθρου 8 του
βασικού νόμου.

(α)

(β)

Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (iii) .αυτής, αμέσως μετά τις
λέξεις «του άρθρου 7» (τρίτη γραμμή), της τελείας με άνω τελεία, και

με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) αυτής, της
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iv):

«(iv) είτε βάσει των εκάστοτε ισχυουσών συμβάσεων που συνάπτει ο
ΚΟΔΑΠ με διυλιστήρια πετρελαίου για την επεξεργασία τυχόν
αποθεμάτων αργού πετρελαίου που διατηρεί.».
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Αντικατάσταση του

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο

άρθρου 17 του

νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

«Όργανα

17.-(1) Τα όργανα του ΚΟΔΑΠ είναι -

ΚΟΔΑΠ.

(α)

Η Γενική Συνέλευση, και

(β)

το Διοικητικό Συμβούλιο.».

Τροποποίηση του

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

άρθρου 18 του

με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

βασικού νόμου.

«(1) Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εκδίδουν,
το κάθε όργανο ξεχωριστά, τους δικούς του εσωτερικούς διοικητικούς
κανόνες.».
Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως -

άρθρου 19 του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «ανακοίνωσης από το
Γενικό Διευθυντή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους
με τις λέξεις «ειδοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο»,

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή του με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3)(α)Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης και
συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση μια φορά κάθε οικονομικό έτος.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ συγκαλεί
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έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΟΔΑΠ, εάν:
(i) Ζητηθεί γραπτώς από τρία μέλη του ΚΟΔΑΠ ή
(ii) το ίδιο με απόφασή του κρίνει απαραίτητη τέτοια σύγκληση.»,

(γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) αυτού και την
αντικατάστασης της με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο
Γενικός Διευθυντής, διαβιβάζει οποιεσδήποτε αποφάσεις της Γενικής. Συνέλευσης
στον Υπουργό.».

Τροποποίηση του

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

άρθρου 20 του

με το ακόλουθο νέο εδάφιο -

βασικού νόμου.

« (2) Ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει εισήγηση, για αναθεώρηση του
αριθμού των ψήφων, σε σχέση με τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ
που καταβάλλονται από κάθε μέλος πριν τη Γενική Συνέλευση, η οποία
τυγχάνει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. ».

Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 21 του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το
ακόλουθο νέο εδάφιο -

«(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα φυσικά πρόσωπα το
κάθε ένα από τα οποία έχει μία ψήφο, τα οποία διορίζονται ως ακολούθως-
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(α)

Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέλη του ΚΟΔΑΠ ή
εκπρόσωποι των μελών του ΚΟΔΑΠ και εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση· η θητεία των εν λόγω μελών είναι τριετής:

Νοείται ότι, ένα μέλος του ΚΟΔΑΠ δεν δύναται να κατέχει
πέραν της μιας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο·

(β)

έξι μέλη που διορίζονται από Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή
θητεία:

(i)

ένα ανεξάρτητο άτομο που θα είναι ο Πρόεδρος του

(ii)

εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ·

Τουρισμού, ο οποίος θα είναι Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ·

(γ)

(iii)

εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών·

(iv)

εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

(ν)

εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και

(vi)

εκπρόσωπο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.»,

με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (7) αυτού και την
αντικατάσταση της με την ακόλουθη νέα παράγραφο -

«(ε)

«Μέχρι την πρόσληψη του απαιτούμενου
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προσωπικού του ΚΟΔΑΠ το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.»,
(δ)

με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (9) αυτού και την
αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο -

«(β) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο.
Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εγγράψει
θέμα, το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση ειδοποιώντας γραπτώς τον
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη
συνεδρία, στην οποία το θέμα αυτό θα συζητηθεί.».

Τροποποίηση του

9. Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου διαγράφονται και

άρθρου 23 του

αντικαθίστανται με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα -

βασικού νόμου.

«(1)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και

καθήκοντα (α)

(β)

(γ)

Καθορίζει την πολιτική του ΚΟΔΑΠ μέσα στα πλαίσια του
παρόντος Νόμου και των αναγκών της αγοράς·

συμβουλεύει τον Υπουργό για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τον ΚΟΔΑΠ·

καταρτίζει το σχέδιο υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή και
όλων των μελών του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού
Διευθυντή·
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(δ)
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καταρτίζει και υποβάλλει δια του Υπουργού στο Υπουργικό
Συμβούλιο για τελική έγκριση Κανονισμούς σχετικά με τη
ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη θέση του Γενικού Διευθυντή
και τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού
Διευθυντή, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σχεδίων
υπηρεσίας,

κανονισμών

αφυπηρέτησης,

ανάκλησης,

διορισμού,
πειθαρχικών

προαγωγής,
ή/και

άλλων

λειτουργικών και οργανωτικών θεμάτων:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
χαρακτηρίσει τη θέση του Γενικού. Διευθυντή ή/και άλλη θέση
στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή ως θέση που συνεπάγεται
άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας
και

στη

διαφύλαξη

των

γενικών

συμφερόντων

της

Δημοκρατίας,

(ε)

(στ)

ασκεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σ' αυτό σύμφωνα
με τον παρόντα Νόμο·
διορίζει και παύει το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με τα άρθρα
24 και 27 και το προσωπικό του Γραφείου του Γενικού
Διευθυντή:

(ζ)

(η)

εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει στον Υπουργό
για τελική έγκριση·

εγκρίνει τα έξοδα τα οποία υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ή
δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν·
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(θ)
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υποδεικνύει πρόσωπα που δυνατόν να διοριστούν ως ελεγκτές
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 30-

(ι)

καθορίζει τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με
το εδάφιο (2) του άρθρου 31·

(ια)

λαμβάνει

αποφάσεις,

αναφορικά

με

τη

διατήρηση

αποθεμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΟΔΑΠ·

(ιβ)

λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εφαρμογή του εδαφίου
(4) του άρθρου 34 αναφορικά με την αποδέσμευση
αποθεμάτων πετρελαιοειδών

(ιγ)

αποφασίζει για την συνομολόγηση συμβολαίων από τον
ΚΟΔΑΠ καθώς και για οποιαδήποτε θέματα αφορούν τα
συμβόλαια, περιλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής
προμηθευτών, των όρων προσφορών και της προκήρυξης των
προσφορών όπου θα ακολουθείται η διαδικασία των
προσφορών.

(ιδ)

διαπραγματεύεται την σύναψη δανείων και συνάπτει δάνεια
με την έγκριση του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (8) του
άρθρου 29·

(ιε)

εγκρίνει το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα ωφελήματα
του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ·
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(ιστ)
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αποφασίζει για τη σύναψη συμβολαίων για αγορά προϊόντων
ή υπηρεσιών

(ιζ)

αποφασίζει για τη σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών
του

ΚΟΔΑΠ

όπως

ήθελε

οριστεί

σε

εσωτερικούς

διοικητικούς κανόνες του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιη)

δύναται να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή το
Γενικό Διευθυντή να εκτελεί . οποιαδήποτε απόφαση που
λαμβάνει και να εκπροσωπεί τον ΚΟΔΑΠ σε οποιαδήποτε
αρχή και υπογράφει εκ μέρους του ΚΟΔΑΠ οποιοδήποτε
συμβόλαιο ή συμφωνία.

(ιθ)

συγκαλεί την τακτική και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση
σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 19·

(ιι)

κοινοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στον
Υπουργό·

(ικ)

αποφασίζει για την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα
με το άρθρο 40·

(ιλ)

αποφασίζει για όλα τα θέματα αναφορικά με τον ΚΟΔΑΠ που
δεν έχουν ανατεθεί σε οποιοδήποτε άλλο όργανο σύμφωνα με
τον παρόντα Νόμο

(ιμ)

εποπτεύει τις δραστηριότητες του ΚΟΔΑΠ.
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(2) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να-

(α)

Ζητεί από το Γενικό Διευθυντή την ετοιμασία εκθέσεων που
σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΟΔΑΠ·

(β)

ελέγχει τα διάφορα έγγραφα, συναλλαγές και πράξεις ή ενέργειες
του Γενικού Διευθυντή και των μελών του προσωπικού του
ΚΟΔΑΠ·

(γ)

δίνει οδηγίες στο Γενικό Διευθυντή αναφορικά με την άσκηση των
καθηκόντων του·

(δ)

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό
Διευθυντή να εκτελεί οποιαδήποτε απόφαση την οποία λαμβάνει και
να εκπροσωπεί τον ΚΟΔΑΠ σε οποιαδήποτε αρχή και υπογράφει εκ
μέρους του ΚΟΔΑΠ οποιοδήποτε συμβόλαιο ή συμφωνία.».

Αντικατάσταση του

10. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο

άρθρου 25 του

νέο άρθρο -

βασικού νόμου.

«Αρμοδιότητες
και καθήκοντα
του Γενικού

25. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και
καθήκοντα-

Διευθυντή.

(α)

Προετοιμάζει με βάση τις οδηγίες του Διοικητικού
Συμβουλίου τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα εδάφια
(1) και (3) του άρθρου 19·
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(β)
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ετοιμάζει

και

απαιτούνται

για

υποβάλλει
την

οποιαδήποτε

ενημέρωση

του

έγγραφα

Διοικητικού

Συμβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

(γ)

διευθύνει τις εργασίες του Γραφείου του Γενικού
Διευθυντή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού
Συμβουλίου και·

(δ)

εκτελεί

οποιεσδήποτε

Συμβουλίου

του

αποφάσεις

ανατεθούν και

του

Διοικητικού

αναλαμβάνει

την

εκτέλεση· ή διεκπεραίωση οποιωνδήποτε θεμάτων για τα
οποία το Διοικητικό Συμβούλιο τον εξουσιοδοτήσει να
ενεργήσει,

ετοιμάσει,

εκτελέσει,

αποφασίσει

ή

διεκπεραιώσει.

(ε)

εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του παρόντος
Νόμου και του Σχεδίου Υπηρεσίας του.

(στ)

καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ και
τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

(ζ)

υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο
αναφορικά με το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα
ωφελήματα του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ·

(η)
-

υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο
σχετικά με . το ύψος των

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3851, 30/4/2004

139(I)/2004

συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο
(2) του άρθρου 31·
(θ)

καταρτίζει τα σχέδια και τα προγράμματα δράσης του
ΚΟΔΑΠ και τα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς
έγκριση.

(ι)

αντιπροσωπεύει

τον

ΚΟΔΑΠ

σε

δικαστικά

και

εξωδικαστικά ζητήματα.
(ια)

εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα
με τον παρόντα Νόμο ».

Τροποποίηση του

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

άρθρου 26 του

με το. ακόλουθο νέο εδάφιο -

βασικού νόμου.

«(1) Ο διοριζόμενος Γενικός Διευθυντής υπογράφει με το
Διοικητικό Συμβούλιο συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο
μπορεί να ανανεώνεται ένα χρόνο πριν από τη λήξη του. Πρόσωπο
διοριζόμενο ως Γενικός Διευθυντής δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά
τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους του διορισμού του το 63 έτος
της ηλικίας.»

Τροποποίηση του

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

άρθρου 29 του

με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

βασικού νόμου.

«(1) Ο Γενικός Διευθυντής καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ και
τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.».

Τροποποίηση του

13. Τα εδάφια (2), (3) και (4) ίου άρθρου 31 του βασικού νόμου διαγράφονται- και

άρθρου 31

αντικαθίστανται με τα πιο κάτω νέα εδάφια (2),
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(3) και (4), αντίστοιχα -

του βασικού νόμου.

« (2) Ο τρόπος υπολογισμού της συνδρομής των μελών του ΚΟΔΑΠ καθορίζεται σε
Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45(2)(α).

(3) Η συνδρομή που καταβάλλεται από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ ως συνδρομή δύναται να
διαφέρει για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών και προσδιορίζεται με βάση το
προβλεπόμενο κόστος του ΚΟΔΑΠ.

(4) Το συνολικό ποσό των συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ και το ύψος των
συνδρομών αυτών σε λίρες ανά χιλιόγραμμο ή ανά λίτρο πωληθέντος ή
καταναλωθέντος προϊόντος για κάθε κατηγορία προϊόντος καθορίζεται πριν την
έναρξη του οικονομικού έτους με βάση τα προβλεπόμενα έξοδα για χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων του ΚΟΔΑΠ με βάση τον παρόντα Νόμο.».

Τροποποίηση του

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

άρθρου 32 του βασικού

με το ακόλουθο νέο εδάφιο -

νόμου.

«(1) Κάθε μέλος του ΚΟΔΑΠ εξακριβώνει το ύψος της συνδρομής του με βάση το
δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθοριζόμενο ύψος
συνδρομής των μελών του ΚΟΔΑΠ και με βάση τα υπ' αυτού πωληθέντα ή
καταναλωθέντα από το μέλος αυτό πετρελαιοειδή.».

Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-

άρθρου 43 του βασικού
νόμου.

(α) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «πλήρη»
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(τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη «ικανοποιητικό», και

(β)

με τη διαγραφή, στο εδάφιο (6) αυτού, της λέξης «κατασκεύασε» (τρίτη
γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη «παρήξε»,

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (7) «(7) Μέχρι την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και θα προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, που με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η
λειτουργία και η επίτευξη των σκοπών του ΚΟΔΑΠ.».
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