Λευκωσία 10 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣ:

‘Ολους τους Ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Οργανισμοί Ελέγχου δοχείων υγραερίου

Κυρία/Κύριε,
Σας επισυνάπτουμε αυτεπεξήγητο προσχέδιο Κανονισμών του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας σε ότι αφορά το πιο πάνω θέμα καθώς επίσης και σχετική συνοδευτική επιστολή
του υπό αναφορά Τμήματος για μελέτη και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων προς τον
Λειτουργό του Τμήματος κ. Στέφανο Αχιλλείδη (Τηλ. 22-405603,
Ηλεκ. Ταχ.
sachillides@dli.mlsi.gov.cy) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

BB/EK

Αξ. θαθ. 9.42.55.18
Ο ΠΕΡΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟ
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9
Κεθ. 272,
64 ηνπ 1975,
138(Ι) ηνπ 2004,
7(Ι) ηνπ 2010 θαη
……(Ι) ηνπ 2014.

Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην
άξζξν 9(γ), 9(η), 9(ηα) θαη 9(ηβ) ηνπ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Νόκνπ, εθδίδεη
ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

Σπλνπηηθόο ηίηινο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πεηξειαηνεηδώλ
(Καζνξηζκόο Τύπνπ Αίηεζεο, Τειώλ Αμηνιόγεζεο θαη Αλαλέσζεο
Δμνπζηνδόηεζεο Οξγαληζκώλ Διέγρνπ θαη Δμνπζηώλ Γηεπζπληή)
Καλνληζκνί ηνπ 2014.
2. «Γηεπζπληή» ζεκαίλεη ην πξόζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ
πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Νόκνπ.
«εγθεθξηκέλν έληππν» ζεκαίλεη έληππν ην νπνίν εγθξίλεηαη από ην
Γηεπζπληή.

Γ.Ν.Τ.Ι.
ζει. 200.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξ. ΙΙΙ (Ι):
19.8.1977
27.10.1978
31.10.1980
12.2.1982
25.10.1991
31.1.1997
8.3.2002
5.7.2002
30.4.2004
19.2.2010.

«Οξγαληζκόο Διέγρνπ» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκό πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ
Καλνληζκό 100Ι ηνπ Μέξνπο ΙΦΑ ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ,
όπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη.

ΕΞΟΤΙΕ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Δμνπζία ηνπ
Γηεπζπληή λα
ηξνπνπνηεί ηε
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
εμνπζηνδόηεζεο.

3. Ο Γηεπζπληήο δύλαηαη κε Γλσζηνπνίεζε ηνπ πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα ηξνπνπνηεί ηε δηάξθεηα ηζρύνο
ηεο εμνπζηνδόηεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό 7(1) ησλ παξόλησλ
Καλνληζκώλ.

Δμνπζία ηνπ
Γηεπζπληή λα
ηξνπνπνηεί ηνλ ηύπν
ηεο αίηεζεο.

4. Ο Γηεπζπληήο δύλαηαη κε Γλσζηνπνίεζε ηνπ πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα ηξνπνπνηεί ην πεξηερόκελν ηνπ
εγθεθξηκέλνπ εληύπνπ αίηεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό 5 ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ππνςήθηνπ νξγαληζκνύ γηα
εμνπζηνδόηεζε σο Οξγαληζκό Διέγρνπ.
ΑΙΣΗΗ, ΣΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ

Έληππν αίηεζεο γηα
εμνπζηνδόηεζε σο
Οξγαληζκόο Διέγρνπ.
Παξάξηεκα Ι.

5. Η αίηεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ππνςήθηνπ νξγαληζκνύ γηα
εμνπζηνδόηεζε σο Οξγαληζκνύ Διέγρνπ ππνβάιιεηαη δεόλησο
ζπκπιεξσκέλε ζην Γηεπζπληή ζε εγθεθξηκέλν έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζην
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Παξάξηεκα Ι ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ.
Τέινο αμηνιόγεζεο.
Παξάξηεκα ΙΙ.

6. Τν ηέινο πνπ πξνθαηαβάιιεηαη από ηνλ ππνςήθην νξγαληζκό γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηνπ θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΙΙ.

Ιζρύο εμνπζηνδόηεζεο
θαη αλαλέσζε.

7.

Παξάξηεκα ΙΙ.
Παξάξηεκα ΙΙΙ.

(1) Η εμνπζηνδόηεζε ηζρύεη γηα ηξία (3) ρξόληα.

(2) Η εμνπζηνδόηεζε δύλαηαη λα αλαλεσζεί γηα πξόζζεηα 3 ρξόληα
εθόζνλ ν Οξγαληζκόο Διέγρνπ θαηαβάιεη ην ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ θαη πξνζθνκίζεη επηθαηξνπνηεκέλα όια ηα
έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.
(3)
Η
εμνπζηνδόηεζε
ησλ
Οξγαληζκώλ
Διέγρνπ
πνπ
εμνπζηνδνηήζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ,
ηζρύεη γηα ηξία (3) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ θαη ππόθεηληαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο δπλάκεη
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
(Καλνληζκόο 5)
----------------ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ
Αίτηση
γηα εμνπζηνδόηεζε ππνςήθηνπ νξγαληζκνύ σο Οξγαληζκόο Διέγρνπ
Δπσλπκία νξγαληζκνύ:
Όλνκα εθπξνζώπνπ ηνπ νξγαληζκνύ
ν νπνίνο ππνγξάθεη ηελ αίηεζε:
Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο:
(κόλν εάλ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε)
Τειέθσλν:
Τειενκνηόηππν:
Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
Ιζηνζειίδα:
Με ηελ παξνύζα αίηεζε δεηώ όπσο εμνπζηνδνηεζώ σο Οξγαληζκόο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό
100Ι(4) θαη 100Ι(5) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ θαη ππνβάιισ ζπλεκκέλα ηα πην θάησ:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Μεηόρσλ ηνπ
νξγαληζκνύ.
Οξγαλόγξακκα νξγαληζκνύ.
Αληίγξαθν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη
ζε ζέκαηα κε θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ (Καλ. 100Ι(5)(α)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ
Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)).
Βηνγξαθηθό Σεκείσκα θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζε ζέκαηα κε
θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ.
Αληίγξαθα δηπισκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα κε θαηαζηξεπηηθώλ ειέγρσλ (ΔΝ 473 ή ISO
9712, ή άιιν ηζνδύλακν) (Καλ. 100Ι(4)(α)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π.
111/2002)).
Σεκεηώλεηαη όηη ηα ελ ιόγσ δηπιώκαηα γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ παξέρνληαη από
Οξγαληζκνύο Πηζηνπνίεζεο πνπ πιεξνύλ αλαγλσξηζκέλα πξόηππα, όπσο ην ΔΝ 45013.
Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Γηαπίζηεπζεο ησλ εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ θαη δνθηκώλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκόο ζύκθσλα κε ην ΔΝ 45001 (Καλ. 100Ι(4)(β)) ησλ πεξί
Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)).
Αληίγξαθα βεβαηώζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Καλ. 100Ι(5)(α)) ησλ πεξί
Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)).
Καηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκόο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ
θαη δνθηκώλ (Καλ. 100Ι(5)(δ)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)).
Αληίγξαθν ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη αζηηθήο επζύλεο (Καλ. 100Ι(ζη)) ησλ πεξί
Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)).
Γήισζε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλ. 100Ι(5)(β), (5)(γ) θαη (5)(ε) ησλ πεξί
Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002).
Απόδεημε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο.
Άιια πξνζόληα / πιεξνθνξίεο / δεδνκέλα / ζηνηρεία.















Σηελ πεξίπησζε πνπ ηύρσ ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γηεπζπληή, ηα ζηνηρεία ηεο εμνπζηνδόηεζεο, ηα νπνία
ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ
Φαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκσλ ηνπ 2001 όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζα κπνξνύλ λα
αμηνπνηεζνύλ από ην Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νπνησλδήπνηε
ελδηαθεξνκέλσλ, π.ρ. εξγνδνηώλ θαη απηνεξγνδνηνύκελσλ πξνζώπσλ, θαη ζα κπνξνύλ λα
δεκνζηνπνηεζνύλ, π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο.
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Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε εμνπζηνδόηεζεο, απηή ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε από κέξνπο ηνπ
Οξγαληζκνύ Διέγρνπ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκνύο.
Δπηπξόζζεηα, ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε θαθέισλ κε ζηνηρεία, όπσο εμεηάζεηο, κεηξήζεηο, δνθηκέο, θ.ιπ.
γηα θάζε ππνζηαηηθό, επηρείξεζε, εξγνδόηε ή απηνεξγνδνηνύκελν πξόζσπν κε ηνλ νπνίν ή κε ην νπνίν ν
Οξγαληζκόο Διέγρνπ έρεη ζπκβιεζεί λα παξέρεη ππεξεζίεο. Οη θάθεινη πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε
ηνπ Γηεπζπληή γηα έιεγρν όπνηε απηνί δεηεζνύλ.

---------------Ηκεξνκελία

----------------------Υπνγξαθή Αηηεηή

-----------------
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Μέξνο Α
(Καλνληζκόο 6)
ΣΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΗ
Τν πξνπιεξσηέν ηέινο γηα ηελ αμηνιόγεζε αίηεζεο ππνςεθίνπ νξγαληζκνύ γηα
εμνπζηνδόηεζε σο Οξγαληζκόο Διέγρνπ είλαη €150.
Μέξνο Β
(Καλνληζκόο 7(2))
ΣΕΛΟ ΑΝΑΝΕΩΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ
Τν πξνπιεξσηέν ηέινο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Διέγρνπ
είλαη €150.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
(Καλνληζκόο 7(2))
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ
1. 5Αληίγξαθα δηπισκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ (ΔΝ 473 ή ISO
9712,
.
ή άιιν ηζνδύλακν) (Καλ. 100Ι(4)(α)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π.
111/2002).
Σεκεηώλεηαη όηη ηα ελ ιόγσ δηπιώκαηα γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ παξέρνληαη από
Οξγαληζκνύο Πηζηνπνίεζεο πνπ πιεξνύλ αλαγλσξηζκέλα πξόηππα, όπσο ην ΔΝ 45013.
2. 6Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Γηαπίζηεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ θαη δνθηκώλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί
.
ν Οξγαληζκόο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην ΔΝ 45001 (Καλ. 100Ι(4)(β)) ησλ πεξί
Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)).
3. 8Καηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Οξγαληζκόο Διέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
ειέγρσλ
.
θαη δνθηκώλ (Καλ. 100Ι(5)(δ)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π.
111/2002).
.
4. 9Αληίγξαθν ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη αζηηθήο επζύλεο (Καλ. 100Ι(ζη)) ησλ πεξί
Πεηξειαηνεηδώλ
.
Καλνληζκώλ (Κ.Γ.Π. 111/2002).
5. 1Απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο αλαλέσζεο ηεο εμνπζηνδόηεζεο.
1
.
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