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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4883 Παρασκεσή, 17 Ιοσλίοσ 2015 1619 

      

Απιθμόρ 239 

 
Οι πεπί Πεηπελαιοειδών (Καθοπιζμόρ Τύπος Αίηηζηρ, Τελών Αξιολόγηζηρ και Ανανέωζηρ Δξοςζιοδόηηζηρ 

Οπγανιζμών Δλέγσος και Δξοςζιών Γιεςθςνηή) Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό 
Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 9 ηος πεπί Πεηπελαιοειδών Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
Ο ΠΔΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟ 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 
 

 
Κεθ. 272. 

64 ηνπ 1975 
138(Η) ηνπ 2004 

7(Η) ηνπ 2010 
152(Η) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη παξάγξαθνη (γ), (η), 
(ηα) θαη (ηβ) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πεηξειαηνεηδψλ (Καζνξηζκφο Σχπνπ 
Αίηεζεο, Σειψλ Αμηνιφγεζεο θαη Αλαλέσζεο Δμνπζηνδφηεζεο Οξγαληζκψλ Διέγρνπ θαη 
Δμνπζηψλ Γηεπζπληή) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ -   
  
 «Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή, φπσο ν φξνο απηφο εξκελεχεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί 

Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπ· 
  
 «εγθεθξηκέλν έληππν» ζεκαίλεη ην έληππν αίηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 5 

θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηεπζπληή· 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Νφκν· 



  
 
Γ.Ν.Σ.Η. 
ζει. 200. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 

19.8.1977 
27.10.1978 
31.10.1980 
12.2.1982 

25.10.1991 
31.1.1997 
26.2.1999 

8.3.2002 
5.7.2002 

30.4.2004 
19.2.2010 

24.10.2014. 

«Οξγαληζκφο Διέγρνπ» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 100Η ηνπ Μέξνπο ΗΥΑ ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ. 

  
 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη δελ απαληψληαη ζηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα 

πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 
  

ΜΔΡΟ Η 
ΔΞΟΤΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 
Δμνπζία ηνπ Γηεπζπληή 
λα ηξνπνπνηεί ηε 
δηάξθεηα  
ηζρχνο ηεο 
εμνπζηνδφηεζεο. 

3. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη κε Γλσζηνπνίεζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ηξνπνπνηεί ηε δηάξθεηα  ηζρχνο ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7.  

  
Δμνπζία ηνπ Γηεπζπληή 
λα ηξνπνπνηεί ην 
εγθεθξηκέλν έληππν. 

4. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη κε Γλσζηνπνίεζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν ηνπ εγθεθξηκέλνπ εληχπνπ 
αίηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 5, γηα ηελ αμηνιφγεζε ππνςήθηνπ νξγαληζκνχ 
γηα εμνπζηνδφηεζε σο Οξγαληζκνχ Διέγρνπ.  

ΜΔΡΟ ΗΗ 
ΑΗΣΖΖ, ΣΔΛΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΝΔΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ 

  
Έληππν  
αίηεζεο γηα 
εμνπζηνδφηεζε 
ππνςήθηνπ νξγαληζκνχ 
σο Οξγαληζκνχ 
Διέγρνπ. 
Παξάξηεκα Η. 

5. Ζ αίηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ππνςεθίνπ νξγαληζκνχ γηα εμνπζηνδφηεζε σο Οξγαληζκνχ 
Διέγρνπ ππνβάιιεηαη, δεφλησο ζπκπιεξσκέλε, ζην Γηεπζπληή ζε εγθεθξηκέλν έληππν, ην 
νπνίν θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

Σέινο αμηνιφγεζεο. 
Παξάξηεκα ΗΗ, 
Μέξνο Α. 

6. Σν ηέινο, ην νπνίν πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ππνςήθην νξγαληζκφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
αίηεζήο ηνπ, θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ.   

  
Ηζρχο ηεο 
εμνπζηνδφηεζεο θαη 
αλαλέσζή ηεο. 
Παξάξηεκα ΗΗ, 
Μέξνο Β. 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

7.-(1) Ζ εμνπζηνδφηεζε ηζρχεη γηα ηξία (3) έηε. 
 
(2) Ζ εμνπζηνδφηεζε δχλαηαη λα αλαλεσζεί γηα πξφζζεηα ηξία (3) έηε, εθφζνλ ν Οξγαληζκφο 
Διέγρνπ θαηαβάιεη ην ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη 
πξνζθνκίζεη επηθαηξνπνηεκέλα φια ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.  

  
Μεηαβαηηθή δηάηαμε. 8. Ζ εμνπζηνδφηεζε ησλ Οξγαληζκψλ Διέγρνπ, νη νπνίνη εμνπζηνδνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ηζρχεη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ηξηψλ εηψλ, 
νη Οξγαληζκνί Διέγρνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 7. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
(Καλνληζκφο 5) 
----------------- 

 
ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 
Αίηεζε 

 
γηα εμνπζηνδφηεζε ππνςήθηνπ νξγαληζκνχ σο Οξγαληζκνχ Διέγρνπ 

 
 

Δπσλπκία νξγαληζκνχ:  

Όλνκα εθπξνζψπνπ ηνπ νξγαληζκνχ ν 
νπνίνο ππνγξάθεη ηελ αίηεζε: 

 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:  

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 
(κφλν εάλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε) 

 

Σειέθσλν:  

Σειενκνηφηππν:  

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε:  

Ηζηνζειίδα:  

 

Με ηελ παξνχζα αίηεζε δεηψ φπσο εμνπζηνδνηεζψ σο Οξγαληζκφο Διέγρνπ
 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 100Η(4) θαη 

100Η(5) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ θαη ππνβάιισ ζπλεκκέλα ηα πην θάησ: 

 
1. 

 
Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Μεηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 
2. Οξγαλφγξακκα νξγαληζκνχ.  
3. Αληίγξαθν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε ζέκαηα κε 

θαηαζηξεπηηθψλ ειέγρσλ (Καλ. 100Η(5)(α)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 
 

4. Βηνγξαθηθφ εκείσκα θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε ζέκαηα κε θαηαζηξεπηηθψλ 
ειέγρσλ. 

 

5. Αληίγξαθα δηπισκάησλ πηζηνπνίεζεο ζε ζέκαηα κε θαηαζηξεπηηθψλ ειέγρσλ (ΔΝ 473 ή ISO 9712, ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ πξνηχπνπ, απνδεθηνχ απφ ην Γηεπζπληή) (Καλ. 100Η(4)(α)) ησλ 
πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 
εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ δηπιψκαηα γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ παξέρνληαη απφ Οξγαληζκνχο 
Πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ πνπ πιεξνχλ αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 

 

6. Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γηαπίζηεπζεο ησλ εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ θαη δνθηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ν νξγαληζκφο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 45001, φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη (Καλ. 
100Η(4)(β)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 

 

7. Αληίγξαθα βεβαηψζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Καλ. 100Η(5)(α)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ 
Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 

 

8. Καηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη 
δνθηκψλ (Καλ. 100Η(5)(δ)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 

 

9. Αληίγξαθν ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη αζηηθήο επζχλεο (Καλ. 100Η(ζη)) ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ 
Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 

 

10. Γήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ. 100Η(5)(β), (5)(γ) θαη (5)(ε) ησλ πεξί 
Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 

 

11. Απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο.  
12. Άιια πξνζφληα / πιεξνθνξίεο / δεδνκέλα / ζηνηρεία.  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ηχρσ ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γηεπζπληή, ηα ζηνηρεία ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ηα νπνία ηπγράλνπλ 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ 
Αηφκνπ) Νφκνπ, ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
νπνησλδήπνηε ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο εξγνδνηψλ θαη απηνεξγνδνηνχκελσλ πξνζψπσλ θαη δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε εμνπζηνδφηεζεο, απηή ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε απφ κέξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ 
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκνχο. Δπηπξφζζεηα, ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε 
θαθέισλ κε ζηνηρεία, φπσο εμεηάζεηο, κεηξήζεηο, δνθηκέο, θ.ιπ. γηα θάζε ππνζηαηηθφ, επηρείξεζε, εξγνδφηε ή 
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν κε ηνλ νπνίν ή κε ην νπνίν ν Οξγαληζκφο Διέγρνπ έρεη ζπκβιεζεί λα παξέρεη ππεξεζίεο. 
Οη θάθεινη πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηεπζπληή γηα έιεγρν, φπνηε απηνί δεηεζνχλ. 
 

---------------- ----------------------- 
Ζκεξνκελία Τπνγξαθή Αηηεηή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
Μέξνο Α 

(Καλνληζκφο 6) 
 

ΣΔΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΖ 
 

Σν πξνπιεξσηέν ηέινο γηα ηελ αμηνιφγεζε αίηεζεο ππνςήθηνπ νξγαληζκνχ γηα εμνπζηνδφηεζε σο Οξγαληζκνχ Διέγρνπ 
θαζνξίδεηαη ζηα εθαηφλ εμήληα πέληε επξψ (€165,00). 
 

 
Μέξνο Β 

[Καλνληζκφο 7(2)] 
 

ΣΔΛΟ ΑΝΑΝΔΩΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ 
 

Σν πξνπιεξσηέν ηέινο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ θαζνξίδεηαη ζηα εθαηφλ εμήληα 
πέληε επξψ (€165,00). 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
[Καλνληζκφο 7(2)] 

 
ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ ΣΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ 

 
(α) Αληίγξαθα δηπισκάησλ πηζηνπνίεζεο ζε ζέκαηα κε θαηαζηξνθηθψλ ειέγρσλ (ΔΝ 473 ή ISO 9712, ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ πξνηχπνπ, απνδεθηνχ απφ ην Γηεπζπληή) [Καλ. 100Η(4)(α)] δπλάκεη ησλ 
πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002): 

 
 Ννείηαη φηη, ηα ελ ιφγσ δηπιψκαηα γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ παξέρνληαη απφ Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο 

πξνζσπηθνχ πνπ πιεξνχλ αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 
 
(β) Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γηαπίζηεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ θαη δνθηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Οξγαληζκφο  Διέγρνπ, ζχκθσλα  κε  ην  ΔΝ 45001,  φπσο  απηφ  εθάζηνηε  ηξνπνπνηείηαη  ή αληηθαζίζηαηαη 
[Καλ. 100Η(4)(β)] δπλάκεη ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002)). 

 
(γ) Καηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Οξγαληζκφο Διέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη 

δνθηκψλ [Καλ. 100Η(5)(δ)] δπλάκεη ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 
 
(δ) Αληίγξαθν ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη αζηηθήο επζχλεο [Καλ. 100Η(ζη)] δπλάκεη ησλ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ 

Καλνληζκψλ (Κ.Γ.Π. 111/2002). 
 
(ε) Απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο αλαλέσζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο. 
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