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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών

τίτλος.

Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα

148(Ι) του 2003

διαβάζεται μαζί με τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και

40(Ι) του 2007.

Καυσίμων Νόμους του 2003 και 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και
Καυσίμων Νόμοι του 2003 έως 2008.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην

του άρθρου 2

κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των

του βασικού
νόμου.

ορισμών αυτών:

«<απόβλητο> έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
215(Ι) του 2002

άρθρο 2 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο˙

196(Ι) του 2004
162(Ι) του 2005
17(Ι) του 2006.

<προμηθεύτρια εταιρεία> σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
διαθέτει, διανέμει ή/και πωλεί πετρελαιοειδή και καύσιμα σε αποθήκη˙
<υπεύθυνος αποθήκης> σημαίνει πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και/ή φύλαξη αποθήκης˙ ».
Αντικατάσταση

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο

του άρθρου 9

άρθρο 9:

του βασικού
νόμου.
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«Ειδοποίηση
απαγόρευσης,
ειδοποίηση

9.(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση που
διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ή

επαναλειτουργίας

καύσιμο, μετά τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν

και ειδοποίηση

συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές

παράτασης της
σφράγισης.

να ζητήσει επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου.

(2) Σε περίπτωση που μέσω του εργαστηριακού
ελέγχου αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ή καύσιμο δεν
συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές, ο
Αρχιεπιθεωρητής δύναται να:
(α) εκδώσει εις διπλούν ειδοποίηση απαγόρευσης
Παράρτημα Ι.

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το πρωτότυπο της
οποίας επιδίδεται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή
στον υπεύθυνο της αποθήκης και το αντίγραφο
τηρείται στο Υπουργείο˙ ι ακ
(β) ζητήσει από Εντεταλμένο Επιθεωρητή να προβεί
στη σφράγιση αποθήκης κατά τα διαλαμβανόμενα
στο εδάφιο (3).
(3) Εντεταλμένος Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία
σφράγισης προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στις
ακόλουθες ενέργειες:
(α) Καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να απομονώσει
την αποθήκη από τα υπόλοιπα συστήματα, είτε με
αποσύνδεσή

της,

είτε

κλείνοντας

τις

βάνες

παροχής καυσίμου, τις οποίες και σφραγίζει˙
(β) σφραγίζει όλα τα σημεία της αποθήκης που κρίνει
αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η
αποθήκη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί˙
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(γ) επικολλά
αποθήκης

σε

διάφορα

κόκκινη

εμφανή

ταινία

πάνω

σημεία
στην

της
οποία

αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το
πετρελαιοειδές είναι εκτός προδιαγραφών και δεν
επιτρέπεται η χρήση αυτού˙
(δ) στην

περίπτωση

που

η

αποθήκη

είναι

συνδεδεμένη με αντλία πρατηρίου, ζητά από τον
υπεύθυνο αποθήκης όπως οι βάνες τροφοδοσίας
από την αποθήκη στην αντλία κλείσουν˙
(ε) σφραγίζει τις βάνες τροφοδοσίας και την κάνουλα
της αντλίας και επικολλά σε διάφορα εμφανή
σημεία της αντλίας κόκκινη ταινία πάνω στην
οποία αναγράφεται συνεχώς με μαύρα κεφαλαία
γράμματα

ότι

το

πετρελαιοειδές

είναι

εκτός

προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση
αυτού˙
(στ) καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να παρουσιάσει
γραπτό σχέδιο ενεργειών, στο οποίο καθορίζεται
με

λεπτομέρεια

ο

τρόπος

διαχείρισης

του

πετρελαιοειδούς ή καυσίμου˙
(ζ) ενημερώνει τον υπεύθυνο αποθήκης, εντός δύο
εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του
σχεδίου ενεργειών, κατά πόσο το σχέδιο είναι
ικανοποιητικό ή όχι.
(4)(α) Σε περίπτωση που το σχέδιο δεν ικανοποιεί τον
Αρχιεπιθεωρητή, ο Αρχιεπιθεωρητής διαβουλεύεται με
τον υπεύθυνο της αποθήκης για τυχόν τροποποιήσεις ή
βελτιώσεις του σχεδίου ενεργειών.
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(β) Ο υπεύθυνος της αποθήκης υποβάλλει στον
Αρχιεπιθεωρητή αναθεωρημένο σχέδιο ενεργειών.
(γ) Ο Αρχιεπιθεωρητής, εντός δύο εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής του αναθεωρημένου σχεδίου,
ενημερώνει τον υπεύθυνο της αποθήκης για την
απόφασή του σχετικά με το σχέδιο.
(δ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής
ικανοποιείται

από

το

αναθεωρημένο

δεν

σχέδιο,

επαναλαμβάνεται η πιο πάνω διαδικασία.
(5)

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής ο ίδιος προσωπικά ή μέσω
Εντεταλμένου Επιθεωρητή επιβλέπει την εκτέλεση των
ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να

Παράρτημα ΙΙ.

αποφασίσει

για

την

έκδοση

ειδοποίησης

επαναλειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες του εγκεκριμένου σχεδίου
εκδίδει εις διπλούν ειδοποίηση επαναλειτουργίας, το
πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλμένο
Επιθεωρητή

στον

υπεύθυνο

της

αποθήκης

και

αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.
(7) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αποθήκης δεν
προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου
σχεδίου,

ο

Αρχιεπιθεωρητής

εκδίδει

ειδοποίηση

παράτασης της σφράγισης σύμφωνα με το Παράρτημα
Παράρτημα ΙΙΙ.

ΙΙΙ,

το

πρωτότυπο

της

οποίας

επιδίδεται

από

Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο αποθήκης και
αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.
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(8) Εντεταλμένος Επιθεωρητής, μετά την επίδοση των
ειδοποιήσεων που αναφέρονται στα εδάφια (2), (5) και
(7), συμπληρώνει ένορκη δήλωση, σύμφωνα με το
Παράρτημα IV.

Παράρτημα IV.
(9) Στην περίπτωση που το εκτός των καθοριζομένων
προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο λήφθηκε από
αποθήκη,

ο

Αρχιεπιθεωρητής

επιπρόσθετα

των

ανωτέρω:
(α) δύναται να ενημερώσει την προμηθεύτρια εταιρεία
αναφορικά

με

την

ανεύρεση

σε

αποθήκη

πετρελαιοειδούς ή καυσίμου που δεν συνάδει με
τις καθοριζόμενες προδιαγραφές˙
(β) στην περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία έχει
σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρατηρίου ή
αποθήκης με πετρελαιοειδή και καύσιμα, καλεί την
προμηθεύτρια

εταιρεία

απομάκρυνση

του

να

συμμετέχει

πετρελαιοειδούς

από

στην
την

αποθήκη, στον καθαρισμό της αποθήκης, στη
διάθεσή του εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδούς
ή καυσίμου ως πετρελαιοειδούς ή καυσίμου άλλης
κατηγορίας ή ως αποβλήτου σύμφωνα με τον περί
Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο ή στη
λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου εγγυάται τη
συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου.
(10)(α)

Σε περίπτωση που το πετρελαιοειδές ή

καύσιμο

δεν

δύναται

να

χρησιμοποιηθεί

ως

πετρελαιοειδές ή καύσιμο άλλης κατηγορίας, διατίθεται
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ως απόβλητο σύμφωνα με τον περί Στερεών και
Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο.
(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της
παραγράφου (α), ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις
απαραίτητες

ενέργειες,

συμπεριλαμβανομένης

της

διαβούλευσης με την αρμόδια δυνάμει του περί Στερεών
και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αρχή, ώστε να
διασφαλίζεται ότι το εν λόγω πετρελαιοειδές ή καύσιμο
διατίθεται ως απόβλητο.».
Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) και
με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ1):
«(ζ1) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις
διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (9) του
άρθρου 9,» και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων (2), (3), (4) και (5), αντίστοιχα:
«(2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει
του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση:
(α) για τον ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος από
ντεπόζιτο

του

οποίου

λήφθηκε

το

εκτός

προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, το ότι δεν
γνώριζε την ποιότητά του εν λόγω πετρελαιοειδούς
ή καυσίμου˙
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(β) για τον πρατηριούχο, ο οποίος προμηθεύτηκε το
εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο από
προμηθεύτρια εταιρεία, το ότι δεν γνώριζε ότι
διέθετε

στην

αγορά

εκτός

προδιαγραφών

πετρελαιοειδές ή καύσιμο.
(3)(α) Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί
κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκημα δυνάμει των
διατάξεων των παραγράφων (α) ή (ζ) του εδαφίου (1)
δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να
εκδίδει διάταγμα δια του οποίου να απαγορεύει στον
κατηγορούμενο

την

εμπορία

οποιουδήποτε

πετρελαιοειδούς ή καυσίμου, σε σχέση με το οποίο κατ΄
ισχυρισμό διαπράχθηκε το αδίκημα, μέχρι της τελικής
εκδίκασης της υπόθεσης, αναφορικά με την οποία έχει
προσαφθεί η κατηγορία.
(β)

Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα

εκδίδεται κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας.
(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόμενου στην
παράγραφο (α) διατάγματος διέπονται τηρουμένων των
14 του 1960

αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων

50 του 1962

Νόμου.

11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
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83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του 2008
81(Ι) του 2008
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118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008.

Εφημερίδα της

(δ) Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόμενου στην

Κυβερνήσεως,

παράγραφο (α) διατάγματος διέπεται, τηρουμένων των

Παράρτημα
Τρίτο:
20.5.1954
21.6.1956
8.5.1958.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Δεύτερο:
12.12.1960
14.10.1965
23.12.1965
29.1.1969
24.10.1969
6.10.1972
18.1.1974
4.6.1976
3.2.1978
23.5.1980
3.9.1982
31.12.1983
25.4.1986
14.11.1986
27.2.1987
12.2.1988
12.10.1990
29.12.1990
23.10.1992
23.12.1992
12.3.1993
2.4.1993
19.11.1993
24.2.1995
2.2.1996
23.2.1996

αναλογιών,

από

τους

περί

Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

Πολιτικής

Δικονομίας

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4193, 27/2/2009

12(I)/2009
10

5.7.1996
19.7.1996
19.7.1996
27.9.1996
18.10.1996
18.10.1996
1.11.1996
11.12.1996
11.12.1996
4.4.1997
30.5.1997
13.6.1997
25.7.1997
25.7.1997
31.12.1997
6.2.1998
8.5.1998
29.5.1998
3.7.1998
27.11.1998
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
29.12.2000
29.12.2000
29.12.2000
1.6.2001
30.11.2001
21.12.2001
21.12.2001
25.1.2002
18.10.2002
7.2.2003
4.7.2003
18.7.2003
14.11.2003
21.5.2004.
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(ε)

Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα

δύναται να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte)
αίτηση κατ΄ εφαρμογή τηρουμένων των αναλογιών, του
Κεφ. 6.

άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των

11 του 1965

περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

161 του 1989

Στην

228 του 1989

ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου ο

51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999

περίπτωση

αυτή

για

σκοπούς

καταχώρησης

λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει

58(Ι) του 2003

σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από

66(Ι) του 2004

το οικείο Δικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που δε θα

138(Ι) του 2006.

υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες.
(4) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δύναται να
εκδίδει, πέραν των διαταγμάτων που αναφέρονται στο
εδάφιο (3), οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο ή τελικό
διάταγμα

που

είναι

απαγορευτικό,

αποτρεπτικό,

προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό,
την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της
παράλειψης, που συνιστά το αδίκημα.
(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου
εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) ή (4)
παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό είναι
ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι τρεις
χιλιάδες ευρώ (€23.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.».
Τροποποίηση
του άρθρου 11Α
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 11Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
της λέξης «Παράρτημα», οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική
παραλλαγή η λέξη αυτή απαντάται, με τη λέξη «Παράρτημα V», στην
αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή.

Τροποποίηση
του άρθρου 16

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
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του βασικού
νόμου.

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να
αντικαθιστά ή να τροποποιεί τα Παραρτήματα του
παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέων
Παραρτημάτων.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου
Παραρτήματος αυτού σε Παράρτημα V και με την προσθήκη, αμέσως
μετά το άρθρο 19 αυτού, των ακόλουθων νέων Παραρτημάτων Ι έως IV:

Αρ. Φακ. 23.01.049.081-2008
ΚΧ/ΜΑΤ
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(άρθρο 9(2)(α))

Αρ. Ειδοπ.: ……………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι
Επειδή

στις

...............................................

παραλήφθηκαν

από

τους

Εντεταλμένους

Επιθεωρητές ……………………………………………………………..........................................
συνολικά

.................

δείγματα,

……………………………………

από
που

την

αποθήκη
βρίσκεται

…….................................................................................................,

με

την

στη
και

επωνυμία
διεύθυνση

στα

οποία

διενεργήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι έδειξαν ότι τα δείγματα που περιγράφονται
πιο κάτω δεν συνάδουν με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων,
απαγορεύεται η λειτουργία της αποθήκης.
Περιγραφή δειγμάτων που δεν συνάδουν με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός
Δείγματος

Τύπος καυσίμου

Τιμή παραμέτρου βάσει
προδιαγραφών

Παράμετρος εκτός
προδιαγραφών

Η αποθήκη θα σφραγιστεί και θα σημανθεί με ταινία που αναγράφει «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ» .
Καλείστε όπως παρουσιάσετε γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση το σχέδιο
ενεργειών που αναφέρεται στο άρθρο 9(3), με σκοπό τη συμμόρφωση με τους περί
Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους και τους Κανονισμούς και τα
Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών.
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Σε περίπτωση που δεν παρουσιάσετε γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση, σχέδιο
ενεργειών για συμμόρφωση με τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων
Νόμους και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, ή δεν
εκτελέσετε τις ενέργειες του σχεδίου, θα εκδοθεί Ειδοποίηση Παράτασης της Σφράγισης.

…………………………

…………………………………………

Ημερομηνία

Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης παραλήφθηκε από:
Όνομα:
……………………………………………………………………………………………………….
Ιδιότητα:
……………………………………………………………………………………………………….

………………………………….
Ημερομηνία

………………………………………….
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(άρθρο 9(5))
Αρ. Ειδοπ.: ……………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι
Επειδή στην αποθήκη σας με την επωνυμία ………………………………………………………..
που

βρίσκεται

στη

διεύθυνση

……..........................................................................................................., διενεργήθηκε στις
..........................

δειγματοληψία

από

τους

Εντεταλμένους

Επιθεωρητές

...............................................………………...………………………………………………………
…….. και ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι ………. δείγματα με κωδικούς αριθμούς
…………………….. δεν ήταν σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών
και καυσίμων, και η λειτουργία της αποθήκης σας απαγορεύτηκε με την υπ΄ αριθμό
………………….. Ειδοποίηση Απαγόρευσης και επειδή εφαρμόσατε το εγκεκριμένο από τον
Αρχιεπιθεωρητή σχέδιο ενεργειών για συμμόρφωση με τους περί Προδιαγραφών
Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους, ο Αρχιεπιθεωρητής αποφάσισε να εκδώσει την
παρούσα Άδεια Επαναλειτουργίας.

…………………………

…………………………………………

Ημερομηνία

Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Επαναλειτουργίας παραλήφθηκε από:
Όνομα:
……………………………………………………………………………………………………….
Ιδιότητα:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………….
Ημερομηνία

………………………………………….
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(άρθρο 9(7))
Αρ. Ειδοπ.: ……………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι

Επειδή στις ................................ παραλήφθηκαν από τους Εντεταλμένους Επιθεωρητές
.............................. ……………………………………………………….........................................
συνολικά

................

δείγματα

……………………………………

από

την

που

αποθήκη

με

βρίσκεται

την

επωνυμία

στη

……..................................................................................................,

και

διεύθυνση
στα

οποία

διενεργήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι οι οποίοι έδειξαν ότι τα δείγματα δεν ήταν σύμφωνα με
τις καθοριζόμενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, και η λειτουργία της
αποθήκης

σας

απαγορεύτηκε

με

την

υπ΄

αριθμό

…………………..

Ειδοποίηση

Απαγόρευσης, και επειδή δεν παρουσιάσετε σχέδιο ενεργειών / δεν εκτελέσετε τις ενέργειες
του σχεδίου για συμμόρφωση με τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων
Νόμους και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών,
παρατείνεται η σφράγιση της αποθήκης μέχρι τη πλήρη συμμόρφωση με την πιο πάνω
νομοθεσία και την έκδοση από τον Αρχιεπιθεωρητή Ειδοποίηση Επαναλειτουργίας.

…………………………

…………………………………………

Ημερομηνία

Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Παράτασης της Σφράγισης παραλήφθηκε από:
Όνομα:
……………………………………………………………………………………………………….
Ιδιότητα:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………….
Ημερομηνία

………………………………………….
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(άρθρο 9(8))
Αρ. Εν. Δηλ.: ……………..

ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι
Εγώ

ο

………………………………………………………………………………………….

ορισμένος από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τη
Γνωστοποίηση …, ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και
εφαρμογής των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμων του 2003 έως
2008 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, επέδωσα στις
…………………….

και

ώρα

……………..

………………………………………………………………………………….

στον
την

Ειδοποίηση

……………………….......... με αρ. Ειδοπ. ………….., που έκδωσε ο Αρχιεπιθεωρητής .
Υπογραφή ……………………………………
Ημερομηνία …………………………………. ».

