
Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 150(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 1995 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μέτρων και Σταθμών Νόμους του 1974 
μέχρι 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 μέχρι 
2000. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

19 του 1974  
73 του 1977  
48 τον 1985 

89(Ι) του 1995. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη στον ορισμό «εσφαλμένον μέτρον ή σταθμόν», αμέσως μετά τη 

λέξη «εσφαλμένον», των λέξεων «ή ψευδές»· και 

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά: 

 

«'δημόσια γεφυροπλάστιγγα' σημαίνει γεφυροπλάστιγγα που προσφέρεται για χρήση από 
το κοινό ή για τη χρήση της οποίας καταβάλλεται τέλος ή δικαίωμα»· 

 

'τύπος' σημαίνει την τελική φυσική παράσταση μέτρου ή σταθμού με βάση τον οποίο 
παράγονται μέτρα ή σταθμά με πανόμοια μετρολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά·». 

 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού 
και της αντικατάστασής του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

«(2) Το μέτρο είναι το μήκος του διαστήματος που διανύει το φως στο κενό σε χρόνο 
1/299 792 458 του δευτερολέπτου.». 

4. Το Μέρος IV του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
Μέρος IV: 

Αντικατάσταση του 
Μέρους IV του 
βασικού νόμου. 

«ΜΕΡΟΣ IV—ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ή ΣΤΑΘΜΩΝ 
Έγκριση τύπου 
μέτρου ή σταθμού 
αναγκαία 
προϋπόθεση της 
επαλήθευσης 
μέτρων ή σταθμών. 

22.—(1) Οι κατηγορίες μέτρων ή σταθμών για τις οποίες απαιτείται 
έγκριση τύπου καθορίζονται με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68. 

 

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), κανένα μέτρο ή σταθμό, του οποίου 
ο τύπος εμπίπτει στην κατηγορία που απαιτείται έγκριση τύπου δυνάμει του 
εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να επαληθευθεί ή σημανθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Μέρους VI, εκτός αν προηγουμένως ο τύπος του εν λόγω μέτρου 
ή σταθμού έχει εγκριθεί από τον Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Μέρους. 

 

 (3) Μέτρο ή σταθμό το οποίο φέρει οποιοδήποτε ισχύον σήμα που 
πιστοποιεί την έγκριση ΕΟΚ τύπου και /ή ισχύουσα σφραγίδα που πιστοποιεί 
την αρχική επαλήθευση ΕΟΚ, απαλλάσσεται της επαλήθευσης και σήμανσης 
δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI. 

 

 (4) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, «έγκριση ΕΟΚ τύπου» και «αρχική 
επαλήθευση ΕΟΚ» σημαίνουν, αντίστοιχα, τις διαδικασίες έγκρισης του τύπου 
και αρχικής επαλήθευσης μέτρου ή σταθμού, οι οποίες καθορίζονται με 
Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68. 
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Διαδικασία 
έγκρισης τύπου 
μέτρου ή σταθμού.

23.—(1) Κάθε τύπος μέτρου ή σταθμού, το οποίο προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή βιομηχανική παραγωγή 
και του οποίου ο τύπος επιδιώκεται να εγκριθεί, υποβάλλεται στον Έφορο, με 
σχετική αίτηση στον καθορισμένο τύπο μαζί με το καθορισμένο τέλος εξέτασης, 
από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και εξετάζεται 
από τον Έφορο, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 68, με σκοπό τη διαπίστωση της καταλληλότητας 
του συγκεκριμένου μέτρου ή σταθμού για χρήση σε σχέση με την εν λόγω 
συναλλαγή ή βιομηχανική παραγωγή. 

 (2) Κατά την εξέταση της αίτησης για έγκριση τύπου μέτρου ή σταθμού, ο 
Έφορος μπορεί να απαιτήσει από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του να παράσχει τέτοια βοήθεια ή να υποβάλει τέτοια 
συμπληρωματικά στοιχεία, περιλαμβανομένων κατασκευαστικών σχεδίων ή 
άλλων σχετικών πληροφοριών, τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη διενέργεια της 
εξέτασης. 

Έκδοση 
πιστοποιητικού. 

24.—(1) Όταν ο Έφορος, μετά από την εξέταση της σχετικής αίτησης, 
ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό, του οποίου ο τύπος έχει υποβληθεί 
για έγκριση δυνάμει του άρθρου 23, είναι κατάλληλο για χρήση σ' οποιαδήποτε 
συναλλαγή, ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής, εκδίδει επ' 
ονόματι του κατασκευαστή πιστοποιητικό έγκρισης του εν λόγω τύπου και, 
ταυτόχρονα, μεριμνά για τη δημοσίευση του πιστοποιητικού αυτού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (2) Το πιστοποιητικό έγκρισης εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο μετά την 
καταβολή του καθορισμένου τέλους και μπορεί να περιέχει τέτοιους όρους, όπως 
ο Έφορος κρίνει αναγκαίο. 

 (3) Σε περίπτωση άρνησης του Εφόρου να εκδώσει το αιτούμενο πιστοποιητικό 
έγκρισης, τότε αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει στον αιτητή τους λόγους για την 
εν λόγω απόφαση. 

Περίοδοι ισχύος 
πιστοποιητικού. 

25.—(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, εκτός αν έχει προηγουμένως ακυρωθεί, παύει να 
ισχύει στο τέλος δεκαετούς περιόδου, της περιόδου αυτής υπολογιζομένης από 
την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 

 (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2) του άρθρου 24, 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μπορεί να εκδίδεται με όρο σύμφωνα με τον οποίο 
το πιστοποιητικό παύει να ισχύει στο τέλος προκαθορισμένης περιόδου 
μικρότερης των δέκα ετών. 

 (3) Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μπορεί, κατόπιν αίτησης στον καθορισμένο 
τύπο, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την αναμενόμενη 
ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, να παρατείνεται από τον Έφορο για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη: 

 Νοείται ότι σε περίπτωση παράτασης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, ο 
Έφορος μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε νέους όρους κρίνει αναγκαίους πέραν 
των αρχικών. 

 (4) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα στον Έφορο 
αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (3) για την παράταση πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου και ο Έφορος δε γνωστοποιεί στον αιτητή 
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 την απόφαση του το αργότερο μέχρι την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της 
ισχύος του πιστοποιητικού, η παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ουδόλως 
επηρεάζει την ισχύ του εν λόγω πιστοποιητικού, μέχρις ότου ο Έφορος 
γνωστοποιήσει στον αιτητή την απόφασή του σε σχέση με την αίτηση. 

Ακύρωση 
πιστοποιητικού. 

26.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Έφορος μπορεί, για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) με γνωστοποίηση 
προς το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης 
τύπου, να ακυρώσει το πιστοποιητικό αυτό και ταυτόχρονα μεριμνά για τη 
δημοσίευση της εν λόγω γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 (2) Οι λόγοι ακύρωσης πιστοποιητικού έγκρισης είναι— 
 (α) Η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών σε σχέση με την αίτηση για 

έγκριση τύπου μέτρου ή σταθμού που υποβάλλεται από τον 
κατασκευαστή του μέτρου ή σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του· 

 (β) η παραβίαση οποιουδήποτε όρου που περιέχεται στο πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου που εκδόθηκε· 

 (γ) η κατασκευή ψευδών μέτρων ή σταθμών ή μέτρων ή σταθμών των οποίων 
οποιαδήποτε από τα τεχνικά ή μετρολογικά χαρακτηριστικά δεν είναι 
πανόμοια με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του τύπου μέτρου ή 
σταθμού που υποβλήθηκε, με βάση τον οποίο εκδόθηκε πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου· 

 (δ) η καταδίκη οποιουδήποτε κατόχου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για 
διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 (3) Καμιά ακύρωση δυνάμει του εδαφίου (1) δεν μπορεί να αποφασισθεί, εκτός 
αν προηγουμένως ο Έφορος ενημερώσει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει 
εκδοθεί το προς ακύρωση πιστοποιητικό, για την πρόθεσή του να ακυρώσει το 
πιστοποιητικό και παράσχει σ' αυτόν εύλογη ευκαιρία να ακουστεί και υποβάλει 
οποιεσδήποτε ενστάσεις έχει για την ενέργεια αυτή. 

Μέτρα και σταθμά 
σε χρήση δεν 
επηρεάζονται από 
μεταγενέστερη 
εκπνοή ισχύος ή 
ακύρωση 
πιστοποιητικού. 

27. Παρά τη λήξη της περιόδου ισχύος οποιουδήποτε πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου ή την ακύρωση αυτού από τον Έφορο, το εν λόγω πιστοποιητικό λογίζεται 
ότι παραμένει σε ισχύ αναφορικά με οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό του 
συγκεκριμένου τύπου, εφόσον το εν λόγω μέτρο ή σταθμό ήταν σε χρήση σε 
οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής 
κατά το χρόνο κατά τον οποίο το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ με βάση οποιαδήποτε 
πρόνοια άλλη από αυτήν του παρόντος άρθρου. 

Υποχρέωση 
κατασκευαστή 
για 
επισήμανση 
ταύτισης μέτρων ή 
σταθμών προς τον 
εγκεκριμένο τύπο. 

28. Κάθε μέτρο ή σταθμό, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τύπο σε σχέση 
με τον οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης, επισημαίνεται από τον 
κατασκευαστή του κατά τον καθορισμένο τρόπο ώστε το εν λόγω μέτρο ή σταθμό 
να ταυτίζεται με τον εγκεκριμένο αυτό τύπο. 
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 Αδικήματα 
σχετικά με 
εγκεκριμένους 
τύπους μέτρων ή 
σταθμών. 

29.—(1) Πρόσωπο το οποίο, γνωρίζοντας ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου έχει παύσει να ισχύει ή έχει ακυρωθεί από τον Έφορο— 

 (α) Χρησιμοποιεί, ή έχει στην κατοχή του για τέτοια χρήση ή μεριμνά ή 
ανέχεται ή επιτρέπει ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να 
χρησιμοποιήσει, σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς 
οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής, οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό 
του συγκεκριμένου τύπου, με εξαίρεση τα μέτρα ή σταθμά που 
εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 27, ή 

  (β) διαθέτει ή προμηθεύει οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο ή σταθμό σε άλλο 
πρόσωπο σε κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής 
παραγωγής, χωρίς να ενημερώσει το άλλο αυτό πρόσωπο για τη λήξη 
της ισχύος ή την ακύρωση του σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου, 

  είναι ένοχο αδικήματος. 
  (2) Πρόσωπο το οποίο, γνωρίζοντας την ύπαρξη οποιουδήποτε όρου που 

επιβλήθηκε για τη χορήγηση ή ανανέωση οποιουδήποτε πιστοποιητικού 
έγκρισης τύπου— 

  (α) Χρησιμοποιεί, ή μεριμνά ή ανέχεται ή επιτρέπει ώστε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο να χρησιμοποιήσει, οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό του 
συγκεκριμένου τύπου κατά παράβαση του εν λόγω όρου, ή 

  (β) διαθέτει ή προμηθεύει οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο ή σταθμό σε άλλο 
πρόσωπο σε κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής 
παραγωγής, χωρίς να ενημερώσει το άλλο αυτό πρόσωπο για την 
ύπαρξη του εν λόγω όρου, 

  είναι ένοχο αδικήματος. 
  (3) Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει οποιουδήποτε

εδαφίου του παρόντος άρθρου υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 
δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές· σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 37 του 
βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο τέλος αυτού της τελείας με διπλή τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:

 «Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που το εν λόγω 
μέτρο ή σταθμό φέρει οποιοδήποτε σήμα και/ή σφραγίδα όπως καθορίζεται στο εδάφιο (3) 
του άρθρου 22.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 38 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο τέλος αυτού της τελείας με διπλή τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:

 «Νοείται ότι η επαλήθευση ενός μέτρου ή σταθμού μπορεί να διεξάγεται με μέθοδο άλλη 
από τον κατά μονάδα έλεγχο, εφόσον καθορίζεται έτσι για το συγκεκριμένο μέτρο ή σταθμό 
με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68.». 
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       7. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου διαγράφεται. Διαγραφή του 
άρθρου 55 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: Αντικατάσταση 
του άρθρου 63 του 
βασικού νόμου. 

«Επιπρόσθετες 
εξουσίες 
Δικαστηρίου. 

63. Όταν ένα πρόσωπο έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα 
δυνάμει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του, 
επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή, να διατάξει την κατάσχεση 
οποιουδήποτε μέτρου ή σταθμού αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το 
αδίκημα.». 

9. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 67 του 
βασικού νόμου. «Τέλη και 

δικαιώματα. 
67. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ή η εξουσιοδοτημένη απ' αυτό αρχή, μπορεί 

με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68 να καθορίζει τέλη ή δικαιώματα τα 
οποία κρίνει αναγκαία— 

 (α) Για την εξέταση και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου 
μέτρων ή σταθμών 

 

 (β) για την εγγραφή επιδιορθωτών μέτρων και σταθμών, δημόσιων 
γεφυροπλαστιγγών και ζυγιστών δημόσιων γεφυροπλαστιγγών· 

 

 (γ) για την επαλήθευση οποιουδήποτε μέτρου ή σταθμού·  

 (δ) για την έκδοση αντιγράφου οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή 
οποιουδήποτε εγγράφου που δεν είναι έγγραφο εμπιστευτικής 
φύσης· 

 

 (ε) για κάθε ιεραρχική προσφυγή που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου.». 

 

10. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 68 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιε) του εδαφίου (2) με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

«(ιε) τον τύπο και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για έκδοση 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μέτρου ή σταθμού ή πιστοποιητικού εγγραφής 
επιδιορθωτών μέτρων και σταθμών, δημόσιων γεφυροπλαστιγγών και ζυγιστών 
δημόσιων γεφυροπλαστιγγών, καθώς, και τη μορφή με την οποία και τους όρους 
κάτω από τους οποίους μπορεί να εκδοθεί τέτοιο πιστοποιητικό.»· 

 

(β) με τη διαγραφή των παραγράφων (ια), (ιστ), (ιζ) και (ιη) του εδαφίου (2)· 
 

(γ) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου και με την 
αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) σε εδάφιο (5): 

 

 «(4) Στην άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου αυτού το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί— 

 

 (α) Να προβλέπει διατάξεις για τη μεταφορά και υλοποίηση διατάξεων 
οποιουδήποτε Κανονισμού, Οδηγίας ή άλλου σχετικού νομοθετήματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και 

 

 (β) να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε αποφάσεις ή συστάσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Νόμιμης Μετρολογίας.»· και 

 

(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της λέξης «Νόμου» (πρώτη γραμμή) 
με τη λέξη «άρθρου». 
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