
Ν. 16/83 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1856 της 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 16 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1978 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κυπριακών Προτό Συνοπτικός 

πων και Ελέγχου Ποιότητος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και τίτλος. 
θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Κυπριακών Προτύπων και 
Ελέγχου Ποιότητος Νόμων του 1975 και 1977 (εν τοις εφεξής ανα 68 του 1975 
φερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο δασικός νόμος και ο 6 τ ο υ 1 9 7 7 · 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Κυπριακών Προτύ
πων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμοι του 1975 έως 1983. 

2. Το άρθρον 13 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : Τρσπσποίησις 
(α) Διά της εν τω τέλει του εδαφίου (1) αυτού προσθήκης της του άρθρου 13 

ακολούθου νέας παραγράφου (στ), της εις το τέλος της πάρα ν£"0^
Βηκο6 

γράφου (ε) τελείας αντικαθισταμένης δι* άνω τελείας : 
«(στ) οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν των συνήθων ωρών ερ

γασίας να εισέρχονται εντός των υποστατικών της επιχειρή
σεως οιουδήποτε προσώπου περί του οποίου έχουσι λόγους να 
πιστεύωσιν ότι, εμπόρευμα, διά το οποίον καθορίζεται υπό του 
Υπουργού, δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, υπο
χρεωτική συμμόρφωσις προς τι Κυπριακόν Πρότυπον, κατα
σκευάζεται, παράγεται, επεξεργάζεται ή κατεργάζεται υπό 
προσώπου κατά παράδασιν των διατάξεων του ιταρόντος Νόμου 
ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων κανονισμών και να 
επιθεωρώσιν οκχνδήποτε εκτελρυμένην εργασίαν εντός ή επί 
του εν λόγω καταστήματος και να λαμβάνωσι δείγματα τοι
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ούτου εμπορεύματος ή υλικού όττερ χρησιμοποιείται ή πιστεύ
εται ότι χρησιμοποιείται εν τη κατασκευή, επεξεργασία ή κα
τεργασία του τοιούτου €μπορεύματος ή να ανοίγωσιν οιονδή
ποτε δέμα ή κιβώτιον όπερ περιέχει ή πιστεύεται ότι περιέχει 
οιανδήποτε ποσότητα τοιούτου εμπορεύματος, υλικού ή ουσίας.»· 
και 
(β) δια της εν τω τέλει του εδαφίου (2) αυτού προσθήκης της 

ακολούθου επιφυλάξεως : 
«Νοείται ότι εις ην περίπτωσιν καθίσταται αναγκαία η είσο

δος εις υποστατικόν εργασίας διά τους σκοπούς της παρα
γράφου (στ) του παρόντος άρθρου, έκαστος εισερχόμενος Λει
τουργός και Επιθεωρητής του Οργανισμού, εξαιρουμένου του 
Διευθυντού, οφείλουσι να είναι ωσαύτως εφοδιασμένοι, εις εκά
στη ν περίπτωσιν, δι* ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως χορη
γούμενης υπό του Διευθυντού.». 


