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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3017 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων και Σταθμών Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί ™^υ1974 
Μέτρων και Σταθμών Νόμους του 1974 έως 1985 (που στο εξής θα 73τουΐ977 
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 48 τ ο υ 1985-

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 έως 
1995. 

2. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Αντικατάσταση 
, α . του άρθρου 20 
α ρ ϋ ρ ο : του βασικού 

"Φύλαξη 20. Τα εθνικά πρωτότυπα και πρότυπα που καταρτίζονται και 
εθνικών , η , c . _. , 
πρωτοτύπων επισημοποιούνται με βάση τις διατάξεις των προηγουμένων 
κ.λ.π. άρθρων του παρόντος Μέρους, καθώς και τα πρότυπα 

αναφοράς, δευτερεύοντα και εν εφαρμογή, κατατίθενται και 
φυλάσσονται με τρόπο και σε τόπο που καθορίζονται με 
Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.". 

νόμου. 
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Αντικατάσταση 3. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
του άρθρου 67 Λ . η Λ η . 
τουβασΓκοΰ ά ρ θ ρ ο . 
νόμου. «τέληκαι 67. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τα τέλη ή 

δικαιώματα. δικαιώματα τα οποία κρίνει αναγκαία

(α) Για την έκδοση ή ανανέωση άδειας κατασκευαστή, επιδιορ

θωτή, εισαγωγέα, εξαγωγέα, πωλητή ή προσώπου που με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο διεξάγει την εμπορία οποιουδή

ποτε μέτρου ή σταθμού· 
(β) για την έκδοση ή ανανέωση άδειας ζυγιστή· 
(γ) για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικού εγγραφής δημό

σιας συσκευής ζυγίσεως, δηλαδή συσκευής ζυγίσεως η 
οποία χρησιμοποιείται από το κοινό ή για τη χρήση της 
οποίας καταβάλλεται τέλος ή δικαίωμα· 

(δ) για την επαλήθευση οποιουδήποτε μέτρου ή σταθμού* 
(ε) για την τροποποίηση οποιασδήποτε άδειας, πιστοποιητικού 

επαληθεύσεως ή πιστοποιητικού εγγραφής δημόσιας συ

σκευής ζυγίσεως· 
(στ) για την έκδοση αντιγράφου οποιασδήποτε άδειας ή πιστο

ποιητικού ή οποιουδήποτε εγγράφου που δεν είναι έγγραφο 
εμπιστευτικής φύσεως· 

(ζ) για κάθε έφεση που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου.". 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


