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Μέρος Ι � Πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή αίτησης 
1.1 Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων δέχεται αιτήσεις, για σκοπούς εξουσιοδότησης προσώπων για τη 
διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους (4) και (5) του 
Κανονισµού 21β της Κ.∆.Π. 319/2002, δηλαδή �  
(α) ελέγχου πίεσης για εξακρίβωση της στεγανότητας των βυτιοφόρων 

οχηµάτων µεταφοράς βενζίνης στους ατµούς της βενζίνης, 
(β) ελέγχου ορθής λειτουργίας των βαλβίδων κενού και πίεσης των κινητών 

δεξαµενών µεταφοράς βενζίνης.  

1.2 Στο παρόν έγγραφο καθορίζονται οι απαιτήσεις του ∆ιευθυντή Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, που για τους σκοπούς του παρόντος 
εγγράφου θα ονοµάζεται αρµόδια αρχή. Μετά από αίτηση ενδιαφεροµένου, και 
εφόσον αξιολογηθεί ότι αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις, θα εξουσιοδοτηθεί για τις 
συγκεκριµένες εργασίες ελέγχου που θα δύναται να διεξάγει.  

1.3 Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυµεί να εξουσιοδοτηθεί για σκοπούς των 
δραστηριοτήτων αυτών, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς αίτηση στην αρµόδια 
αρχή µε βάση το παρόν έγγραφο, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, 1426 
Λευκωσία. 

1.4 Η εξουσιοδότηση παραχωρείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και για σκοπούς 
του παρόντος εγγράφου το πρόσωπο αυτό θα ονοµάζεται «Ελεγκτής VOC για 
Βυτία». 

1.5 Οι αιτήσεις, πρέπει �   
• να απευθύνονται στον ∆ιευθυντή Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών, 

• να περιλαµβάνουν την αίτηση του Παραρτήµατος Ι, πλήρως 
συµπληρωµένη,  

• να περιλαµβάνουν τον τεχνικό φάκελο µε τα στοιχεία, πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής, όπως καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.  

Αιτήσεις µπορούν να παραδίδονται στο Αρχείο των κεντρικών Γραφείων του 
Τµήµατος ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση:  
«Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών,  
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος,  
1426 Λευκωσία». 

1.6 Ο τεχνικός φάκελος που θα συνοδεύει µια αίτηση µε το περιεχόµενό του, το 
οποίο θα είναι δεσµευτικό για το πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί, θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της εξουσιοδότησης του. 

1.7 Οι λειτουργοί του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών κ.κ. Κώστας 
Γεωργίου (τηλ. 22800525) και Μιχάλης Κυλίλης (τηλ. 22800530) είναι στη 
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διάθεση των ενδιαφεροµένων για να τους παράσχουν σχετικές πληροφορίες και 
συµβουλές για την όσο το δυνατό πληρέστερη ετοιµασία της αίτησης τους.  

1.8 Η αρµόδια αρχή θα εκδίδει, σε όσους εξουσιοδοτηθούν, το «Πιστοποιητικό 
Εξουσιοδότησης Ελεγκτή VOC για Βυτία», όπως φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, µε 
µέγιστη διάρκεια ισχύος τρία χρόνια. Αυτό θα εκπνέει την 31η ∆εκεµβρίου του 
τρίτου χρόνου από την έκδοσή του. Το πιστοποιητικό θα ανανεώνεται, αν το 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο επιθυµεί την ανανέωση, µε αίτηση του που θα πρέπει 
να υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή ένα τουλάχιστον µήνα πριν τη λήξη της 
περιόδου ισχύος του και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της έκδοσής του.  

1.9 Μια αίτηση δυνατόν να απορριφθεί και οι λόγοι της απόρριψης θα αναφέρονται 
στη σχετική επιστολή προς τον αιτητή, αν ο τεχνικός φάκελος δεν περιέχει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται ή το περιεχόµενό του είναι αντιφατικό και δεν 
µπορεί να αξιολογηθεί. Η αρµόδια αρχή δύναται να ζητά διευκρινήσεις και/ή 
συµπληρωµατικά στοιχεία και/ή συµπληρωµατικές πληροφορίες από τους 
αιτητές, όσον αφορά το περιεχόµενο της αίτησης τους, και τεκµηρίωση της 
δυνατότητάς τους να διεξάγουν τις εργασίες σε ικανοποιητικό βαθµό.  

1.10 Για σκοπούς του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι ερµηνείες και ορισµοί που 
αναφέρονται στους περί Πετρελαιοειδών Κανονισµούς του 1977 έως (Aρ. 2) του 
2002.  

1.11 Η αρµόδια αρχή ορίζει την 19η ∆εκεµβρίου 2005 ως ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος των διατάξεων του παρόντος εγγράφου και δύναται να τροποποιεί, 
αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει τις απαιτήσεις της, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, 
αναλόγως των αλλαγών και της εµπειρίας που αποκτάται και να εφαρµόζει αν 
χρειαστεί µεταβατικές διατάξεις για συµµόρφωση των εξουσιοδοτηµένων 
προσώπων προς τις νέες απαιτήσεις. 
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Μέρος ΙΙ � Απαιτήσεις 
Η αναφορά στο πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί ή στον Ελεγκτή VOC για Βυτία, 
καλύπτει φυσικό και νοµικό πρόσωπο.  
Στην περίπτωση που το πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί ως Ελεγκτής VOC για Βυτία 
δεν είναι το φυσικό πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους, τότε θα πρέπει να 
εργοδοτεί, σε µόνιµη βάση, τουλάχιστο ένα πρόσωπο µε τα προσόντα εκπαίδευσης και 
πείρας που αναφέρονται πιο κάτω, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για να διενεργεί τους 
ελέγχους και να διεκπεραιώνει τις υπόλοιπες εργασίες που καθορίζονται στους 
σχετικούς Κανονισµούς και στο παρόν έγγραφο. 
 
 
2. Προσόντα 
2.1 Ακαδηµαϊκά προσόντα 
 Το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους θα πρέπει �  

(ι) να είναι µηχανολόγος µηχανικός, εγγεγραµµένος στον οικείο κλάδου του 
Επιστηµονικού, Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου, ή 

(ιι) να κατέχει δίπλωµα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στον κλάδο 
µηχανολογίας ή άλλο ισότιµο δίπλωµα στον ίδιο κλάδο, αναγνωρισµένο 
ως τέτοιο από το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ή 

(ιιι) να κατέχει δίπλωµα διετούς µεταλυκειακής εκπαίδευσης στον κλάδο 
µηχανολογίας, αναγνωρισµένο από το Κυπριακό Συµβούλιο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. 

 Η αρµόδια αρχή είναι δυνατόν να εξετάσει περιπτώσεις που πρόσωπα τα οποία 
κατέχουν δίπλωµα στη µηχανική σε άλλους κλάδους από τη µηχανολογία, έχουν, 
αποδεδειγµένα, ακαδηµαϊκή κατάρτιση και γνώσεις σε θέµατα µηχανικής των 
ρευστών, συµπεριφοράς και αντοχής των µετάλλων και άλλων υλικών (properties 
of materials και stress of materials) και µηχανολογικού εξοπλισµού.  

 
2.2 Εκπαίδευση 
 Το πρόσωπο που θα διενεργεί τους ελέγχους πρέπει να �  

(ι) έχει τύχει σχετικής εκπαίδευσης που να καλύπτει βασικές απαιτήσεις 
(γνώσεις) που σχετίζονται µε την αποθήκευση, χρήση και διαχείριση 
πετρελαιοειδών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έγινε µετά την απόκτηση του 
απαιτούµενου ακαδηµαϊκού διπλώµατος που αναφέρεται στην 
παράγραφο (2.1) του παρόντος εγγράφου, 

(ιι) είναι σε θέση να αποδείξει τις γνώσεις του για τους ελέγχους που θα 
διενεργεί, µε βάση το πρότυπο CYS EN 12972 ή άλλο πρότυπο ή τεχνική 
διαδικασία, το οποίο θα παρουσιάσει στην αρµόδια αρχή για να την πείσει 
ότι εξασφαλίζεται ο ίδιος βαθµός ασφάλειας και ποιότητας ελέγχου.  
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2.3 Πείρα 
 Το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία 

χρόνια πείρα στα πετρελαιοειδή. 
 
 
3. Ανεξαρτησία 
 Ο Ελεγκτής VOC για Βυτία και το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους δεν 

πρέπει να έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή οικονοµική σχέση µε πρόσωπα 
που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό, δεν 
πρέπει να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προµηθευτές, αγοραστές, ιδιοκτήτες, 
κάτοχοι, χρήστες ή υπεύθυνοι συντήρησης βυτιοφόρων µεταφοράς βενζίνης, 
συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων τους, ούτε να εµπλέκονται άµεσα ή 
έµµεσα στις δραστηριότητες αυτές. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του Ελεγκτή VOC για Βυτία ή του 
προσώπου που θα διεξάγει τους ελέγχους και προσώπων που ασχολούνται ή 
εµπλέκονται µε τις πιο πάνω αναφερόµενες δραστηριότητες.  

 
 
4. Τεχνικά µέσα 
 Κτίριο και Χώρος 
4.1 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του υποστατικού που θα χρησιµοποιείται για τους 

ελέγχους καθώς και όλες οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή 
επεκτάσεις του, θα πρέπει, τηρουµένων των απαιτήσεων της κείµενης 
νοµοθεσίας για κατοχή των απαραίτητων πολεοδοµικών και οικοδοµικών αδειών, 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρώντος εγγράφου. Συγκεκριµένα, το 
συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς στεγασµένους χώρους για οµαλή, 
ασφαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών και 
δραστηριοτήτων. ∆εν αποκλείεται η χρήση των χώρων αυτών για την διεξαγωγή 
και άλλων δραστηριοτήτων, όµως δεν θα πρέπει να παρακωλύεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών ελέγχων (π.χ. από 
θόρυβο, διέλευση προσώπων, αντικειµένων ή άλλων µηχανηµάτων, ή ύπαρξη 
άλλων οχλήσεων όπως καυσαέρια και προϊόντα άλλων δραστηριοτήτων, 
ιδιαίτερα όταν αυτά µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσίας). Θα πρέπει να διατίθεται, σε καλή κατάσταση, επίπλωση (π.χ. 
γραφείο ή πάγκος, καρέκλες, κλπ.), τηλέφωνο και τέλεφαξ.  

4.2 Το υποστατικό που θα χρησιµοποιείται για τους ελέγχους πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε δηµόσιο δρόµο. 

4.3 Ο αιτητής θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία κατοχής του υποστατικού 
που θα χρησιµοποιείται για τους ελέγχους και του υπόλοιπου χώρου ή απόδειξη 
συµφωνίας µε το νόµιµο κάτοχο ότι δικαιούται να τα χρησιµοποιεί για το σκοπό 
για τον οποίο αιτείται εξουσιοδότησης. 

4.4 Οι ελάχιστοι χώροι που απαιτούνται είναι: 
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4.4.1 Χώρος διεξαγωγής των ελέγχων:  
• Πρέπει να διατίθεται κτίριο που να περικλείεται από τοίχους και στέγη που 

να επιτρέπει την οµαλή λειτουργία των σχετικών εργασιών στις 
αναµενόµενες καιρικές συνθήκες της Κύπρου, µε διαστάσεις δαπέδου και 
ύψος που να µπορεί, κατ� ελάχιστον να υποδέχεται ένα φορτηγό κατηγορίας 
Ν3 και να υπάρχει καθαρός χώρος γύρω από το όχηµα πλάτους περίπου 
1,5 µέτρων σε κάθε κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις του 
στεγασµένου χώρου δεν θα είναι µικρότερες από 15mΧ5mΧ5m (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος). 

• Να παρέχεται ασφαλής και ανεµπόδιστη πρόσβαση οχήµατος της πιο πάνω 
κατηγορίας µέσω ασφαλτοστρωµένης ή στρωµένης µε µπετόν διάβασης 
προς στο εσωτερικό του στεγασµένου χώρου. Η/Οι πόρτα/ες 
εισόδου/εξόδου δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 3,5 µέτρα πλάτος και 
4,5 µέτρα ύψος.  

• Ο χώρος διεξαγωγής ελέγχων να διαθέτει επίπεδο πάτωµα, 
κατασκευασµένο από σκληρό υλικό (π.χ. µπετόν) µε τρόπο που να αντέχει 
το βάρος του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί και των οχηµάτων που θα 
ελέγχονται, µαζί µε το υλικό που θα περιέχεται στο βυτίο και θα 
χρησιµοποιείται για τους σκοπούς των ελέγχων. Το δάπεδο να µην είναι 
ολισθηρό και να είναι καθαρό από λάδια και οτιδήποτε άλλο που µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία. Περάσµατα, διάδροµοι, σκαλιά και 
όρια φρεατίων (λάκκων � pits) όπου υπάρχουν, καθώς και οι άκρες 
οποιουδήποτε υπερυψωµένου µηχανήµατος να φωτίζονται µε ξεχωριστό 
τρόπο ή να διαθέτουν κατάλληλη αντανακλαστική ταινία ή αντανακλαστικό 
επίχρισµα για σκοπούς αποφυγής ατυχηµάτων. 

• Στον εν λόγω χώρο να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισµός και 
επαρκής φυσικός ή τεχνητός αερισµός/εξαερισµός του χώρου, µε διαρκή 
ανανέωση του αέρα. 

• Σε άµεσα προσβάσιµο, κοντινό και ορατό σηµείο από το χώρο όπου 
διεξάγονται οι σχετικές εργασίες στα οχήµατα, να διαθέτει κατάλληλους για 
την περίπτωση και σε λειτουργική κατάσταση πυροσβεστήρες ή άλλο 
σύστηµα πυροπροστασίας και κουτί πρώτων βοηθειών εξοπλισµένο µε 
βασικά είδη πρώτων βοηθειών. Θα υπάρχει επίσης εξοπλισµός για ξέπλυµα 
µατιών και τουλάχιστον 500 χιλιόγραµµα αποστειρωµένου νερού σε δοχείο. 

4.4.2 Χώρος υποδοχής και αναµονής: 
• Να είναι κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος ή δωµάτιο µε καρέκλες σε καλή 

κατάσταση για να λειτουργεί ως χώρος αναµονής, ξεχωριστά από τον χώρο 
διεξαγωγής των ελέγχων. 

• Ο χώρος να είναι καθαρός και να διαθέτει επαρκή αερισµό (κατά προτίµηση 
να διαθέτει και κλιµατισµό) ώστε να παρέχει δυνατότητα άνετης παραµονής 
σε συνθήκες δωµατίου. 

• Θα υπάρχει πινακίδα ανακοινώσεων µε διάφανο προστατευτικό κάλυµµα 
όπου θα µπορούν να αναρτώνται ανακοινώσεις και πληροφορίες από την 
αρµόδια αρχή. Η πινακίδα θα τοποθετείται µε τρόπο που να γίνεται εύκολα 
αντιληπτή από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο και οι διαστάσεις της 



   

6 

θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την ανάρτηση τουλάχιστον έξι αφισών 
τύπου Α4 χωρίς να επικαλύπτει η µια την άλλη. 

4.4.3 Χώρος για γραφειακές εργασίες: 
• Κατάλληλο/α δωµάτιο/α για διεκπεραίωση γραφειακών εργασιών 

(υπολογισµοί, αρχειοθέτηση, έκδοση εγγράφων κλπ), το/α οποίο/α πρέπει 
να διαθέτει/ουν επαρκή κλιµατισµό και αερισµό ώστε να παρέχει/ουν 
δυνατότητα εργασίας σε κανονικές συνθήκες δωµατίου. 

4.4.4 Χώρος υγιεινής: 
• Να είναι εφοδιασµένος µε αποχωρητήριο και νιπτήρα και να υπάρχει 

κατάλληλος αερισµός, είτε µε παράθυρο είτε µε τεχνητό αερισµό, µέσω 
µηχανικού συστήµατος. 

4.4.5 Χώρος στάθµευσης: 
• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµος χώρος στάθµευσης για τουλάχιστον ένα 

όχηµα, διαστάσεων 15m Χ 2,5m Χ 4,0m (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Ο 
χώρος αυτός θα βρίσκεται, είτε στο χώρο του εξουσιοδοτηµένου προσώπου 
ή σε παρακείµενο χώρο, νοουµένου ότι το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο έχει 
δικαίωµα να τον χρησιµοποιεί για το συγκεκριµένο σκοπό.  

 
 Εξοπλισµός 
4.5 Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου ελέγχου VOC για βυτία πρέπει να συνίσταται από 

τουλάχιστο τα ακόλουθα: 
(α)  Ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστο οκτώ τόνων. 
(β)  Αντλία κυκλοφορίας νερού. 
(γ)  Αντλία πιέσεως ακριβείας µέχρι 1 bar. 
(δ)  Αντλία κενού ακριβείας µέχρι �1 bar. 
(ε)  Μηχάνηµα ανίχνευσης ατµών καυσίµου (Gas detector). 
(στ)  Εξοπλισµό για έλεγχο των βαλβίδων. 
(ζ)  Βαθµονοµηµένα πιεσόµετρα ακριβείας. 
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους πρέπει 
να έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό και πρόσβαση σε 
εξοπλισµό ο οποίος απαιτείται για την εκτέλεση ειδικών εξακριβώσεων, όπου και 
όταν απαιτείται. Τούτο αποτελεί και υποχρέωση του Ελεγκτή VOC για Βυτία.  
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Μέρος ΙΙΙ � ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 
 
5. Άλλα τεχνικά µέσα και έγγραφα 
5.1 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να διαθέτει τα ακόλουθα για 

χρήση από το προσωπικό που θα διενεργεί τους ελέγχους: 
5.2 Όλη την σχετική νοµοθεσία (ευρωπαϊκές Οδηγίες, κυπριακούς Νόµους, 

κανονισµούς και διοικητικές πράξεις, πρότυπα ή άλλα τεχνικά εγχειρίδια που θα 
χρησιµοποιούνται για τους ελέγχους) και να την συµπληρώνει µε τις 
µεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. Το προσωπικό του οφείλει να γνωρίζει τις 
παραµέτρους της νοµοθεσίας που το αφορούν και να ενεργεί πάντα στα πλαίσια 
των προνοιών της. Μη εξαντλητικός κατάλογος δίνεται πιο κάτω: 
• Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/63/EOK, 
• Κ.∆.Π. 319/2002, 
• Απαιτήσεις που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή, 
• Ανακοινώσεις των αρµοδίων αρχών, 
• Οδηγίες των αρµοδίων αρχών. 

5.3 Τεχνικά εγχειρίδια (service manuals) για τον εξοπλισµό που διαθέτει. Τα 
εγχειρίδια είναι αποδεκτό να είναι γραµµένα στην αγγλική ή οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση όµως το προσωπικό ελέγχου θα πρέπει να µπορεί 
να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται σε ικανοποιητικό βαθµό το 
περιεχόµενο τους. 

5.4 Κατάλληλα εργαλεία για την τοποθέτηση και αφαίρεση των πινακίδων των βυτίων 
και για καταγραφή σε αυτές στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο. 
 
 

6. Βαθµονόµηση και καλή κατάσταση του εξοπλισµού:  
6.1 Ο εξοπλισµός ελέγχου θα πρέπει να είναι καλά συντηρηµένος και να βρίσκεται σε 

καλή και λειτουργήσιµη κατάσταση όταν χρησιµοποιείται και, όπου απαιτείται 
βαθµονόµηση, να είναι βαθµονοµηµένος από ανεξάρτητο διαπιστευµένο 
εργαστήριο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ελέγχεται και βαθµονοµείται σε 
διαστήµατα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του και να φέρει 
πιστοποιητικό ή άλλη βεβαίωση της εκάστοτε βαθµονόµησης του, καθώς και 
ένδειξη για τον χρόνο της επόµενης βαθµονόµησης του. Όταν οι καθορισµένες 
ηµεροµηνίες ελέγχου ή βαθµονόµησης του εξοπλισµού παρέλθουν, δεν 
επιτρέπεται η χρήση του.  

6.3 Η αρµόδια αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει να γίνονται έλεγχοι καλής 
λειτουργίας και βαθµονόµηση εξοπλισµού σε διαφορετικά διαστήµατα από αυτά 
που συστήνει ο κατασκευαστής.  

6.4 Τα πιστοποιητικά ελέγχου και βαθµονόµησης πρέπει να δεικνύουν καθαρά τον 
οργανισµό που διεξήγαγε τη σχετική εργασία και να δεικνύουν την πραγµατική 
ακρίβεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού (δεν γίνονται αποδεκτές δηλώσεις του 
τύπου «είναι εντός των καθορισµένων ανοχών»). Όλα τα τρέχοντα πιστοποιητικά 
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θα φυλάγονται στο υποστατικό που γίνονται οι έλεγχοι και θα επιδεικνύονται στην 
αρµόδια αρχή όταν αυτό ζητηθεί.  

 
 
7. Υποχρέωση για ελεύθερη είσοδο της αρµόδιας αρχής στους χώρους 

ελέγχου και βοήθεια προς τους λειτουργούς της 
Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία και το προσωπικό του έχουν 
υποχρέωση να επιτρέπουν σε λειτουργούς του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών να εισέρχονται εντός των χώρων ελέγχου για 
διαπίστωση ότι: 
(α)  τηρούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκε η εξουσιοδότηση για 

διενέργεια του περιοδικού ελέγχου, 
(β)  εφαρµόζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα που 

εφαρµόζει, 
(γ)  εξαρτήµατα / εξοπλισµός και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για 

σκοπούς ελέγχου λειτουργούν ορθά. 
Η αρµόδια αρχή θα ασκεί εποπτεία και έλεγχο στον εξουσιοδοτηµένο Ελεγκτή 
VOC για Βυτία για να διαπιστώνει ότι ο ίδιος και το προσωπικό του ενεργούν στα 
πλαίσια της αρµοδιότητας που η ίδια τους εκχώρησε, κατά πόσον 
συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα κριτήρια και την επάρκεια τους να συνεχίζουν 
να διεξάγουν τις αναφερόµενες εργασίες. Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί που 
ορίζονται από την αρµόδια αρχή να διενεργούν επιθεωρήσεις, δύνανται σε 
οποιαδήποτε εύλογη ώρα να εισέρχονται στο χώρο ή το υποστατικό του 
εξουσιοδοτηµένου Ελεγκτή VOC για Βυτία και να διενεργούν επιθεωρήσεις και 
ελέγχους και αυτός και το προσωπικό του οφείλουν να τους βοηθούν στο βαθµό 
που χρειάζεται. 

 
 
8. Άλλες απαιτήσεις: 
8.1 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία είναι εξ� ολοκλήρου υπεύθυνος και 

υπόλογος στην αρµόδια αρχή για τις πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται µε 
ελέγχους και γίνονται εξ� ονόµατος του.  

8.2 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία δεν µπορεί να εκχωρήσει την 
εξουσιοδότηση του σε άλλο πρόσωπο.  

8.3 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα 
µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του καθώς και των προσώπων και 
περιουσίας που θα βρίσκονται ανά πάσα στιγµή στους χώρους του. Πρέπει να 
τηρεί τη νοµοθεσία που αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Οφείλει να 
επιδεικνύει στην αρµόδια αρχή έντυπα και πιστοποιητικά που απαιτούνται ή 
αποδεικνύουν ότι η σχετική νοµοθεσία τηρείται. Αποδέχεται απόφαση της 
αρµόδιας αρχής να παραπέµψει οχήµατα προς εξέταση σε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο Ελεγκτή VOC για Βυτία ή ακόµα και να διακόψει τους ελέγχους 
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οχηµάτων αν αυτή διαπιστώσει ότι τα πιο πάνω δεν τηρούνται ή ότι, στο 
υποστατικό ή χώρο του, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσώπων ή περιουσίας. 
Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα και 
περιουσία, περιλαµβανοµένου οχήµατος, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, 
για κάθε περίπτωση, περιλαµβανοµένων και των ελέγχων που γίνονται µε βάση 
τη νοµοθεσία που σχετίζεται µε εξουσιοδότηση που παραχωρείται µε βάση το 
παρόν έγγραφο.  

8.4 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία πρέπει να διατηρεί «σχέδιο 
διαδικασίας εκκένωσης σε περίπτωση σοβαρού και άµεσου κινδύνου» και 
«σχέδιο διαδικασίας σε περίπτωση τραυµατισµού προσώπου». Τα στοιχεία των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών 
πρέπει να φαίνονται σε περίοπτη θέση σε κάθε ξεχωριστό χώρο του κτιρίου που 
χρησιµοποιείται για τους ελέγχους. 

8.5 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να έχει αναρτηµένες, σε 
εµφανές σηµείο, τις εξουσιοδοτήσεις του. 

8.6 Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία αναµένεται να παρέχει υπηρεσίες 
για τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε σε οποιονδήποτε αποτείνεται για το σκοπό αυτό 
κοντά του. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, αρνείται να παράσχει τις 
υπηρεσίες του, παραχωρεί στον αιτητή γραπτή αιτιολόγηση, την οποία κοινοποιεί 
στην αρµόδια αρχή.  

8.7 Η αρµόδια αρχή θεωρεί, κατά σειρά σηµαντικότητας, τα καταγραφόµενα στο πιο 
κάτω µη εξαντλητικό κατάλογο, ως λόγους αναστολής ή ακύρωσης της 
εξουσιοδότησης που παραχωρεί: 
• Καταδίκη του εξουσιοδοτηµένου Ελεγκτή VOC για Βυτία για αδίκηµα που 

αναφέρεται στον περί Πετρελαιοειδών Νόµο και τους Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει του ή για σοβαρό ποινικό αδίκηµα (περιλαµβανοµένης 
κλοπής, υπεξαίρεσης χρηµάτων, κατάχρησης ή άλλου θέµατος που 
σχετίζεται µε χρήµατα). 

• Συστηµατική µη συµµόρφωση µε τα κριτήρια της εξουσιοδότησης του. 
• Αν παύσουν να εργοδοτούνται πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα να 

διεξάγουν τους ελέγχους. (Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση 
αναστέλλεται µέχρι να εργοδοτηθεί άλλο προσοντούχο φυσικό πρόσωπο). 

• Αδράνεια του εξουσιοδοτηµένου Ελεγκτή VOC για Βυτία ως προς την 
εκτέλεση εργασιών που εξουσιοδοτήθηκε να εκτελεί, για περίοδο 
µεγαλύτερη από ένα χρόνο. (Στην περίπτωση αυτή η έγκριση αναστέλλεται. 
Η αναστολή ακυρώνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και 
επαναεπιθεώρηση από την αρµόδια αρχή).  

• Μεµονωµένη περίπτωση σοβαρής παράλειψης ή αµέλειας, µε αποτέλεσµα 
να προκαλείται παρανοµία ή που οδηγεί σε έκδοση λανθασµένων 
πιστοποιητικών ή πινακίδας στο όχηµα. (Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια 
αρχή δυνατόν να αναστείλει την έγκριση και να την επαναφέρει όταν, µετά 
από επαναεπιθεώρηση διασφαλίσει ότι το επίπεδο παρεχόµενων 
υπηρεσιών είναι σε αποδεκτά επίπεδα).  
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8.8 Η εξουσιοδότηση Ελεγκτή VOC για Βυτία, παύει αυτόµατα να ισχύει στις πιο 
κάτω περιπτώσεις: 
• Στην περίπτωση αυτοεργοδοτούµενου αν αυτός πεθάνει, απωλέσει δυνάµει 

δικαστικής απόφασης τη δυνατότητα προς δικαιοπραξία ή κηρυχθεί σε 
πτώχευση ή τεθεί, µε ∆ικαστικό διάταγµα, σε διαρκή νοσηλεία µε βάση τον 
περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόµο. 

• Σε περίπτωση συνεταιρισµού, αν ο συνεταιρισµός διαλυθεί. 
• Σε περίπτωση εταιρείας, αν εκδοθεί για αυτήν διάταγµα ή απόφαση 

διάλυσης ή αν τερµατιστούν µε άλλο τρόπο οι δραστηριότητες της. 

8.9 Όταν η αρµόδια αρχή το ζητήσει, ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία 
οφείλει να την πληροφορεί για τα ποσά που χρεώνει (υπό τύπο τιµοκαταλόγου) 
για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

8.10  Ο εξουσιοδοτηµένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια 
αρχή για οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω αλλαγές, οι οποίες αποτελούν, η κάθε 
µία από αυτές, πράξη που χρειάζεται την έγκριση της αρµόδιας αρχής σε σχέση 
µε την εξουσιοδότηση που έχει εκδώσει:  
• Αλλαγή στους ιδιοκτήτες ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του. 
• Μετακίνηση σε νέα κτίρια. 
• Μετακίνηση του εξοπλισµού µε τρόπο που να επηρεάζει τις αποστάσεις 

που απαιτούνται µεταξύ µηχανηµάτων και σταθερών αντικειµένων ή µερών 
του κτιρίου. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΒΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ΤΟΥΣ  

((Κανονισµός 21Α των περί Πετρελαιοειδών Κανονισµούς του 1977 έως (Aρ. 2) του 2002)  
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
Α1. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνονται: 
Ονοµατεπώνυµο: ....................................................................................................................... 

Όνοµα πατέρα: .......................................................................................................................... 

Αριθµός ταυτότητας: ...................... Αριθµός Κοινωνικών Ασφαλίσεων(1): ����� 

Ηµεροµηνία γέννησης: .................. Τόπος γέννησης: ������........................... 

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: ........................................................................................................ 

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

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................................................................. 

Τηλέφωνα: .........................../...............................  Φαξ: ...............................  
  (Σταθερό)   (Κινητό) 

 
Α2. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι µη φυσικό πρόσωπο δηλώνονται: 
Όνοµα: ....................................................................................................................................... 

Αριθµός Μητρώου Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών(2):............................................................ 

Αριθµός Μητρώου Εργοδότη στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων(1): ...................................... 

Αριθµός Μητρώου Εγγραφής στον Έφορο Φ.Π.Α: �................................................................ 

Αριθµός φορολογικής ταυτότητας: �......................................................................................... 

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: ........................................................................................................ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................................................................. 

Τηλέφωνα: .........................../...............................  Φαξ: ...............................  
  (Σταθερό)   (Κινητό) 
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Β. Προσωπικό και εκπαίδευση φυσικού προσώπου που θα διεξάγει τους ελέγχους 
* Σε περίπτωση που θα δηλώσετε περισσότερους του ενός, να χρησιµοποιήσετε αντίγραφο της 
σελίδας αυτής. 
 

Ονοµατεπώνυµο: ....................................................................................................................... 

Όνοµα πατέρα: .......................................................................................................................... 

Αριθµός ταυτότητας: ...................... Αριθµός Κοινωνικών Ασφαλίσεων(1): ����� 

Ηµεροµηνία γέννησης: .................. Τόπος γέννησης: ������........................... 

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: ........................................................................................................ 

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

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................................................................. 

Τηλέφωνα: .........................../...............................  Φαξ: ...............................  
  (Σταθερό)   (Κινητό) 

 
Προσόντα, Εκπαίδευση και Πείρα: 
(Ι) ∆ίπλωµα πανεπιστηµίου/ ΑΤΙ ή ισότιµης σχολής/ διετούς µεταλυκειακής εκπαίδευσης(3) (4) 
 

(ΙΙ) Τίτλος, διάρκεια και περιγραφή εκπαίδευσης σχετικά µε βασικές απαιτήσεις (γνώσεις) 
που σχετίζονται µε την αποθήκευση, χρήση και διαχείριση πετρελαιοειδών: ............................ 

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

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

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

................................................................................................................................................ (5) 
 

(ΙΙΙ) Χρόνια πείρας ................................................................................................................. (6) 

 
Γ. Κτίρια και εγκαταστάσεις συνεργείου(7)  
∆ιαστάσεις ωφέλιµου στεγασµένου χώρου και περιγραφή: ....................................................... 

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

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

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

 

∆ιαστάσεις χώρου διεξαγωγής των ελέγχων και περιγραφή: ��������........................ 

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

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

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

∆ιαστάσεις χώρου υποδοχής και αναµονής και περιγραφή: ��������������... 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Χώροι υγιεινής: ���������������������������������... 

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

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

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

 

∆. Στοιχεία εξοπλισµού(8): 
1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................ 

7. ........................................................................................................................................ 

 

Ε. Άλλα τεχνικά µέσα και έγγραφα (9): 
1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 

 
Ζ. Ανεξαρτησία 
Εγώ ο ........................................................................................................................................, 
 
µε αριθµό ταυτότητας ..............................................................................................................., 

που υποβάλλω την αίτηση αυτή για να εξουσιοδοτηθώ ως Ελεγκτής VOC για Βυτία / 
εκπροσωπώ το νοµικό πρόσωπο .............................................................................................. 
που ζητά να εξουσιοδοτηθεί ως Ελεγκτής VOC για Βυτία, δηλώνω ότι δεν είµαι/είµαστε, ούτε 
εγώ/εµείς ούτε το/α φυσικό/α πρόσωπο/α που εργοδοτώ/εργοδοτούµε σχεδιαστές, 
κατασκευαστές, προµηθευτές, αγοραστές, ιδιοκτήτες, κάτοχοι, χρήστες ή υπεύθυνοι 
συντήρησης βυτιοφόρων µεταφοράς βενζίνης, συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων 
τους, ούτε εµπλεκόµαστε άµεσα ή έµµεσα στις δραστηριότητες αυτές (3).  

 
Υπογραφή: ...................................................... 
 
Ηµεροµηνία: .................................................... 
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Στον τεχνικό φάκελο να επισυνάψετε τα ακόλουθα (όπου εφαρµόζεται):- 
(1) Αντίγραφο αποδεικτικού της τελευταίας πληρωµής εισφορών στο Τµήµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

(2) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών. 

(3) ∆ιαγράψετε ότι δεν ισχύει. 

(4) Αντίγραφο του πτυχίου/ διπλώµατος, απολυτηρίου.  

(5) Αντίγραφο/Βεβαίωση διεκπεραίωσης εκπαίδευσης. 

(6) Αποδεικτικά πείρας (βεβαίωση από εργοδότη/ες, πληρωµή κοινωνικών ασφαλίσεων από 
σχετικό εργοδότη κλπ). 

(7) Αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης υποστατικού κατά προτίµηση σε κλίµακα 1:100 που να φαίνονται 
οι απαιτούµενοι χώροι. 

(8) Πλήρη στοιχεία για τον εξοπλισµό που καθορίζεται στο έγγραφο απαιτήσεων της αρµόδιας 
αρχής. Όπου εφαρµόζεται να επισυνάψετε πιστοποιητικά βαθµονόµησης και κατά τον έλεγχο 
που θα διενεργήσει η αρµόδια αρχή να δείξετε τα  εγχειρίδια του σχετικού εξοπλισµού. 

(9) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες καθορίζονται στο έγγραφο απαιτήσεων της 
αρµόδιας αρχής. 

 

 
 

Για υπηρεσιακή χρήση 
Ονοµατεπώνυµο λειτουργού που εξέτασε την αίτηση:  

.................................................................................................................................................... 
(Επίθετο µε κεφαλαία)        (Όνοµα) 

Παρατηρήσεις: ........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σύσταση: Εγκρίνεται / ∆εν εγκρίνεται ......................................................................................... 
(∆ιαγράψετε ότι δεν ισχύει) 

Με τους εξής όρους/παρατηρήσεις:  

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

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

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

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

 

Υπογραφή: .............................. Ηµεροµηνία: ........................... Αρ. εξουσιοδότησης: ............. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Οι περί Πετρελαιοειδών Κανονισµοί του 1977 έως (Aρ. 2) του 2002 

(Κανονισµός 21Α της Κ.∆.Π. 319/2002) 
 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ  

         
 

Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης Ελεγκτή VOC για Βυτία 
 
Με το παρόν εξουσιοδοτείται ο/η/το ..................................................................................... 

.............................................................................................................................................., 

µε αριθµό ταυτότητας(1)/εγγραφής(2) ...................................................................................., 

που διαµένει(1)/εδρεύει(2) στη διεύθυνση .............................................................................., 

και διαθέτει υποστατικό στη διεύθυνση ..............................................................................., 

ως Ελεγκτής VOC για Βυτία, µε αριθµό ..............................................................................., 

για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου βυτίων µεταφοράς βενζίνης τους σύµφωνα 
µε τις παραγράφους (4) και (5) του Κανονισµού 21Β της Κ.∆.Π. 319/2002. 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: ������������������. 
 
Ηµεροµηνία εκπνοής: ������������������. 
 
 
 Υπογραφή 
 

 Σφραγίδα ............................................................ 
 ∆ιευθυντής 
 Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών 
 Υπηρεσιών 
 
 
Σηµειώσεις: (1) Για φυσικά πρόσωπα , (2) Για µη φυσικά πρόσωπα 
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Οδηγίες προς τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, για σκοπούς οµοιόµορφης 
εφαρµογής των Κανονισµών 

 
Ο Ελεγκτής VOC για Βυτία και το καθορισµένο φυσικό πρόσωπο που θα διενεργεί 
τους ελέγχους θα πρέπει, µετά από κάθε επιτυχή έλεγχο να εκδίδουν πιστοποιητικό 
επιτυχίας περιοδικού ελέγχου κατά τον τύπο που επισυνάπτεται στο παρών 
έγγραφο. Πρέπει επίσης να τοποθετούν / συµπληρώνουν την πινακίδα του βυτίου 
κατά τον τύπο που επίσης επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. 
 
Θα πρέπει να τηρείται µητρώο όλων των βυτίων στα οποία έγινε ο περιοδικός 
έλεγχος και αρχείο µε αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών επιτυχίας που εκδίδονται.  
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Πιστοποιητικό Επιτυχίας Περιοδικού Ελέγχου VOC για βυτία 
 

Εφαρµογή του Κανονισµού 21Β (4), (5) της Κ.∆.Π. 319/2002  
 

Όνοµα του προσώπου που διεξήγαγε τον έλεγχο 
 

Υπογραφή  
 

Αριθµός αναφοράς του ελέγχου 
Αρ. εξουσιοδότησης  ------/-------- 

Αριθµός έγκρισης τύπου βυτίου 
 

Όνοµα κατόχου / ιδιοκτήτη βυτίου 
 

Όνοµα κατασκευαστή βυτίου 
 

∆ιεύθυνση κατόχου / ιδιοκτήτη βυτίου Χώρα κατασκευής βυτίου 
 

 Αύξων αριθµός βυτίου  
 

 Χρόνος κατασκευής βυτίου 
 

 Ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου βυτίου 
 

Αριθµός εγγραφής βυτίου:........................... 
Είδος βυτίου:................................................ 
Πάχος κυλινδρικού περιβλήµατος. (απαιτούµενο):.......mm.      πραγµατική τιµή µέτρησης: .... ... mm 
Πάχος θόλων. (απαιτούµενο):......................................mm      πραγµατική τιµή µέτρησης: ......... mm 
Πάχος διαχωρισµάτων. (απαιτούµενο):........................mm      πραγµατική τιµή µέτρησης: ......... mm 
Πίεση ελέγχου:                                                              mbar 
Μέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας:...............�.mbar    επιτρεπόµενη πίεση κενού:......- mbar 
Ελάχιστη πίεση σχεδιασµού:........................................mbar....µέγιστη πίεση σχεδιασµού:........mbar 
 
∆ιαµέρισµα 1 2 3 4 5 6 Σύνολο 
Χωρητικότητα σε 
λίτρα (l) 

       

 
Έλεγχος των εγγράφων .................... 
Επαλήθευση βυτίου σε σχέση µε την µελέτη .................... 
Επιθεώρηση του βυτίου εσωτερικά .................... 
Επιθεώρηση του βυτίου εξωτερικά .................... 
∆οκιµή υδραυλικής πίεσης .................... 
Έλεγχος του εξοπλισµού του βυτίου .................... 
Έλεγχος στεγανότητας των εξαρτήσεων του βυτίου .................... 
∆οκιµή κενού .................... 
Καθορισµός της χωρητικότητας των διαµερισµάτων του βυτίου .................... 
Επιθεώρηση σηµείων στήριξης βυτίου επί του αµαξώµατος .................... 
 
 
Ρύθµιση βαλβίδας ασφαλείας στα ......bar    Ρύθµιση βαλβίδας κενού στα .....bar 
Άλλες επιθεωρήσεις και έλεγχοι 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
Αµέσως επόµενος έλεγχος:................................ Τοποθεσία και ηµεροµηνία ελέγχου:............................ 
                                                                                           

......................................... 
 
                                                                                     Υπογραφή / Σφραγίδα 
 
Ο έλεγχος έγινε σύµφωνα µε τις παραγράφους...........,.............,.........., του προτύπου CYS EN 12972  
(Άλλο πρότυπο / διαδικασία που ακολουθήθηκε ................................................................................... 
................................................................................................................................................................) 
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Στοιχεία πινακίδας των βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς βενζίνης 
 

Κατασκευαστής:.................................................................................................................. 
 
Αριθµός έγκρισης τύπου:.................................................................................................... 
 
Αύξων αριθµός κατασκευής:............................................................................................... 
 
Έτος κατασκευής:............................................................................................................... 
 
Συνολική χωρητικότητα βυτίου σε λίτρα (l):......................................................................... 
 
∆ιαµέρισµα 1 2 3 4 5 6 
Χωρητικότητα 
σε λίτρα (l) 

      

 
Μέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας:...................................................................... 
 
Ηµεροµηνία 
ελέγχου 

       

Ηµεροµηνία 
επόµενου 
ελέγχου 

       

Πίεση ελέγχου        
Αριθµός 
εξουσιοδοτηµένου 
εργαστηρίου 

       

 
 


