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a. 3§έί|ΐ£&, ϋκ ϊόζ uâ a? ̂ c~!gEi5 ^^E i^T^wr^a j i f caa^^^ -

•φάρος ^vjiatioe— 

έν Jteu*s6BJ*ss -dp δην #%SGHSU> 19M. 

JL ^H Ι ΰ ^ ι ί α της «fesoias; τ© 3SE2qffias3v liRsHtesaaa 3^ς ι 6 ν H&asosc, 
κα ι n i p Snaaiccv ή J&ijpoxfsnraia Ssi^pBEfE & & Ε Ι dfcn»$&3£Gw; -soB 
'VTHsapyiKcC 2u|aScHjMou i r i " dtp. 33-2SI κ α ι ^ΕΕφα$Ωφ&αΒΰ25ψ " A ^ a -

Φ&ι 



Ν. 18/74 510 

ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡ Ι Σ ΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΣΟΣ Ι ΑΛΙ ΣΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της Τσεχο

σλοβάκικης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας εν τη επιθυμία των δπως διευρύνουν 
περαιτέρω τάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών των βάσει της αρχής 
της ίσότητος και προς άμοιβαΐον όφελος, και άναγνωρίζουσαι την σημασίαν 
του τουρισμού, 

"Εχουν συμφωνήσει ως ακολούθως : 
"Αρθρον 1 

Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις τής Τσεχοσλο
βακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας θέλουν αποδώσει ίδιαιτέραν προσοχήν 
εις την άνάπτυξιν και διεύρυνσιν τών τουριστικών σχέσεων των δύο Χωρών, 
επί τω τέλει της προαγωγής τής αμοιβαίας γνωριμίας της ζωής, τής ιστορίας 
και του πολιτισμού τών λαών των. 

"Αρθρον 2 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, τηρουμένων τών εν ίσχύϊ νόμων καί κανονι

σμών αυτών, θέλουν απλοποιήσει τάς ταξιδιωτικάς διατυπώσεις επί τω τέλει 
τής αναπτύξεως τής τουριστικής διακινήσεως μεταξύ τών δύο Χωρών. 

"Αρθρον 3 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν αποδώσει ίδιαιτέραν σημασίαν εις την 

άνάπτυξιν τοΰ τουρισμού μεταξύ τών Χωρών των, είδικώτερον δε του ώργα
νωμένου και μη ώργανωμένου τουρισμού, τών προοριζομένων δι' ώρισμένους 
σκοπούς ταξιδιωτικών ομάδων, τής συμμετοχής εις συνέδρια, συμπόσια, εκθέ
σεις, άθλητικάς εκδηλώσεις, μουσικά και θεατρικά φέστιβαλς. 

"Αρθρον 4 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν διευθετήσει τάς άπαιτουμένας διευκο

λύνσεις ίνα οι πολΐται αυτών πληροφορούνται καλύτερον επί τών τουριστικών 
δυνατοτήτων έικατέρας τών Χωρών καί αναπτύσσουν την άμοιβαίαν τουριστι
κήν διακίνησιν, καί δη διά τών μέσων τής πρόσφορου δημοσιότητος, ενημερώ
σεως καί διαφημίσεως, ανταλλαγής εντύπου υλικού, ταινιών, εκθέσεων, ως 
επίσης ύλικοΰ καί ταινιών προς μετάδοσιν διά τοΰ ραδιοφώνου καί τής τη
λεοράσεως. 

"Απαν το ανωτέρω αντάλλασσαμενον ύλικόν μεταξύ τών Μερών θά άπαλ
λάσσηται τοΰ εισαγωγικού δασμού. 

"Αρθρον 5 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει την άνάπτυξιν συνεχούς καί 

στενής συνεργασίας μεταξύ τών οργάνων των, οργανώσεων καί 'ιδρυμάτων 
μετεχόντων εις την προαγωγήν καί την πραγματοποίησιν του Τουρισμού. 

"Αρθρον 6 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν καταβάλει προσπάθειας διά την περαιτέρω 

άνάπτυξιν τής συνεργασίας μεταξύ τών αρμοδίων οργάνων των εις τους διε
θνείς οργανισμούς τουρισμού καί θέλουν ανταλλάσσει πληροφορίας άφορώ
σας εις τά εις τον τομέα τούτον επιτεύγματα των. 
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"Αρθρον 7 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν αποδώσει ίδιαιτέραν σημασίαν ώστε τα 

αρμόδια όργανα και οργανώσεις αμφοτέρων των Χωρών νά δυνηθούν να πραγ
ματοποιήσουν συστηματικάς και αμοιβαίας άνταλλαγάς εμπειριών, δεδομέ
νων, πληροφοριών και άλλων στοιχείων σχετιζομένων προς τον τουρισμόν. 

"Αρθρον 8 
Τα αρμόδια όργανα τών Συμβαλλομένων Μερών δύνανται, όπου τούτο εΐναι 

άναγκαΐον, νά συνάπτουν Πρωτόκολλα δι' ώριοιμένην περίσδον χρόνου, συνο
μολογοΰντα τους αναγκαίους τρόπους εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 9 
Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται εις έπικύρωσιν συμφώνως τη εθνική νομο

θεσία έκατέρου τών Μερών Kdci θά τεθή εν ίσχύϊ την ήμέραν ανταλλαγής τών 
έπιβεβαιουσών την τοιαύτην έπικύρωσιν Διακοινώσεων. 

"Αρθρον 10 
Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται δια περίοδον πέντε ετών και θά άνα

νεοΰται σιωπηρώς δι' ετέρας μονοετείς περιόδους έκτος εάν αϋτη ήθελε καταγ
γελθή εγγράφως ύφ' έκατέρου τών Μερών οιά προειδοποιήσεως εξ μηνών. 

Έγένετο εν Λ'εσκωσία την 8ην Μαΐου 1974 εις δύο πρωτότυπα έν έκατέρα τών 
γλωσσών, την Έλληνικήν και την Τσεχικήν, αμφοτέρων τών κειμένων δντων 
εξ ίσου αυθεντικών. 

Δια την Καδέρνησιν τής 
Δια την Κυδέρνησιν της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής 
Κυπριακής Δημοκρατίας Δημοκρατίας 

(Ύπ.) Χρ. Βενιαμίν (Ύπ·) Γιαροαλάδ Γιακουπέκ 



E.E. Παρ. I, 
Αρ. 1103, Ι4Λ.74 
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Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙ1Ν ΝΟΜΟΣ 

Μέρος 4.~ΠΡΟΚΑΤΛΡΧΤΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
L Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία, 

Μέρος 1L—ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΤΑ T O MEBfiEJ. ΜΕΤΡ1ΚΟΝ ΣΎΣΤΗΜΑ 

3. ΑΙ μονάδες μέτρων και β α θ μ ώ ν &χσίζοντίχι έττι του μετρκκοΰ* ισυοτή
ματος. 

4. Τΐόμιμοι μονάδες μέτρου, σταθμού και αριθμήσεως. 
5. Βασική ,μσνας μάζτ^ς. 
β. Βχχσική ^μοΐ&ς μήχους. 
7. Βασική μάνας χρόνου. 
Β. Βασική .μονάς ηλεκτρικού ρεάματος. 
9. Βοοσική μονώς ΐθερμΦδωνο^αί^ $£ρμοκρασίας. 

10. Βασική μονάς φωτοβολίας. 
11. Βασική μονάς τίσσοΰ ΐίλης. 
12. Βχχσική μονάς αριθμήσεως. 
13. Έξρυσίαι "Υπουργικού Σ υμ&ουλίου τ«ά καθορίζτ) ουμιτληρωματικάς jcJibjc, 

μονάδας. 
14. 'Απαγόρευσις αναφοράς ή χρήσεως εις συναλλαγάς άλλων ή των τΐ|3©

τύττων μέτρων και σταθμών. 
15. Άτταγόρεϋσις χρήσεως μή προτύττων μέτρων ή σταθμών. 
16. Μεταβατικαι έξουσίαι. 

Μέρος 111.-ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΧΡτΓΣΤΣ 
ΚΑΙ ΦΥΑΑΞ1Σ ΤΟΥΤΩΝ 

17. Εθνικά πρωτότυπα. 
18. Εθνικά πρότυπα. 
19. Πρότυπα αναφοράς, δευτερεύοντα και έν εφαρμογή. 
20. Χρήσις και φύλαξις εθνικών πρωτοτύπων κ.λ,π. 
21. Έξορσίαι ^Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζω φυσικά χαραχτηρ«ττ«ςά 

κ.λ.π. των προτύπων μέτρων καΐ σταθμών. 
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Μέρος IV.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ Ε Π Ι Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

22 Άπαγόρευσις εμπορίας, κατασκευής κ.λ:π. μέτρων ή σταθμών μη συνα 
δόντων προς τά νάμιμα πρότυπα. 

23 'Απαγόρευσις εμπορίας, κατασκευής κ.λ.π. μέτρων ή σταθμών άνευ 
αδείας. 

24. Αναστολή και άκύρωσις αδείας. 
25. Τήρησχς αρχείων και καταλόγων ύπό κατασκευαστών κ.λ.π. μέτρων 

ή σταθμών. 
261 Έξαίρεσις εισαγωγής μέτρου ή σταθμού δι' ιδίαν χρήσιν. 
27.. Μεχχχ&ι&ασις αδείας. 
22 'Εξβυσίαχ. Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζω το: φυσικό: χαρακτη

ριστικά: κλ.πι των εν κοινή χρήσει, μέτρων και σταθμών. 
2SF.. 'Εξρυαίαι 'Υπουργού να έπιτρέπη κατασκευήν ώρισμένων μέτρων και 

σταθμών St' έξαγωγήν. 
Μέρας V.-&tfQPQΣΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΚ, ΕΠίθΕΩΡΗΤΑί, 

ΕΞΟΥΣΙΑ! ΚΑ Γ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ 
3EL Διορισμός 'Εφόρου Μέτρων και Σταθμών. '■■■'.«. Λ 
31.  Διορισμός 'Επιθεωρητών. , . . ,  ν " 
32L Εφαρμογή Γίααακου Κώδικος. 
33_ Γενικά* έξρυσίοπ. και αρμοδιότητες 'Επι&ωρητών. .*■«=.
34. Έξουσίαι *Επώ§εωρτρρών προς Ιλεγχον ή άναφβρικώς πράς ελεγχον 

μέτρων καά σταθμώνι 
35C Αδικήματα, υπό προσώπων ασκούντων έξαυσίοές δυνάμει του Νόμου. 
3Ε. Πόψακώλυοτς 'Επιθεωρητού καα. παράλειψις σϋμ^μόρφώσεως προς δια

ταγήν ff παρακλησιν 'Επιθεωρητού. 
Μέρος νΐ.ΕΤΧΑΛΗΘΕΥΣΤΣ/ ΣΗΜΑΝΣίΣΚΑΕ E i t E T ^ o i ^ ' 

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 
377. *Α*κοτ7σρευσις χρήσεως μή έπηληθευμένων και σεσημασμένων μέτρων 

και σταθμών. 
38. ΔίΕϋβέτησις δι* ελεγχον μέτρων κοα σταθμών, 
3BL Έγκϋρότης μέτρων και σταθμών δεόντως έπαληθευθέντων και σημαν

θέντων.. 
40. Έπίδειξις πιστοποιητικού επαληθεύσεως. 
41 ± ΊΞβαυσίιαι Επιθεωρητού" δι' άπάλειψιν σημάνσεως ή άκύρωσιν πιστο

ποιητικού. 
42 "Εξσυσίαι 'Επιθεωρητού να κατάσχη μέτρα και σταθμό: και αγαθά. 

Μέρος VΙ Ι.ΔIΑΤΑΞΕ Ι Σ ΑΦΟΡ Ω Σ ΑI Ε Ι Σ 
ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΣΥΝΑΑΛΑΓΑΣ 

43. Χρήσις καθορισμένων μέτρων και σταθμών, εις καθοριζομένας περι
πτώσεις. . 

44. Ύπσχρέωσις δηλώσεως ποσότητος συσκευασμένων αγαθών. 
45. Συσκευασμένα αγαθά. . 
46. ΊΒξουσίαι Υπουργού νά καθορίζη προτύπους ποσότητας κ.λ.π. 
47. "Ελεγχος συσκευασμένων αγαθών. 
48. ΓΤώλησις αγαθών κατ' αριθμόν. 
49. Πώλησις αγαθών κατά σωρον ή δέσμην. 
50. Άπαγόρευσις εισαγωγής αγαθών κ.λ.π. μή συναδόντων προς το μετρικόν 

σύστημα. 
51. "Ωρισμέναι εξαιρέσεις άναφορικώς προς αγαθά προοριζόμενα δι* έξα

γωγήν
52. Άπαγόρευσις ώρισμένων συνηθειών κ.λ.π. 
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Μέρος VIII.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑ1 
53. Κι§δηλία σφραγίδων, μέτρων και σταθμών, σημάτων κ.λ.π. 
54. Πώλησις απορριφθέντων μέτρων και σταθμών. 
55. Έπέμβασις ή παραποίησις αδείας. 
56. Πλαστοπροσωπεία. 
57. Παροχή ψευδών πληροφοριών. 
58. Κατασκευή κ.λ.π. ψευδών μέτρων ή σταθμών. 
59. Τεκμήρια εν ώρισμέναις περιπτώσεσι. 
60. Ευθύνη εργοδότου. 
61. 'Αδικήματα ύπό Εταιρειών και ευθύνη αξιωματούχων. 
62. 'Αδικήματα και ποιναί. 
63. Επιπρόσθετοι έξουσίαι Δικαστηρίου. 

Μέρος ΙΧ.-ΠΟ,ΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
64. Μιετχχτροπή τοΰ μη μετρικού μέτρου fj Θταθμου είς προτύπους μονάδας 

μέτρων η4 στΜθμών^Πίναξ. 
65. Ύποχρέωσις αναρτήσεως συγκριτικών πινάκων κατά την διάρκειαν 

{Μτα&ατικης περιόδου. 
66. Ίεραρχί'κή πρασφυγή. 
67. Τέλη xai δωαχιώματα. 
68. Κανονισμοί και Διατάγματα. 
69. Καταργήσεις και επιφυλάξεις. 
70. "Έναρξις ίοχύος. 


