
Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 Αριθμός 16(Ι) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

«Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και 
καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ» (EE L 39 της 15.02.1980, σ. 40), όπως 
τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 99/103/ ΕΚ (EE L 34 της 09.02.2000, σ. 17), 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μέτρων και Σταθμών Νόμους του 
1974 μέχρι 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι 
του 1974 μέχρι 2002. 

Συνοπτικός τίτλος.

19 του 1974  

73 του 1977  

48 του 1985 

 89(Ι) του 1995  

150(Ι) του 2000. 

2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου.(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί, σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά που 
πωλούνται, μεταβιβάζονται, διανέμονται, παραδίδονται ή φυλάσσονται, 
κατέχονται ή προσφέρονται για πώληση ή για υπηρεσίες που παρέχονται 
στη Δημοκρατία— 

 (α) Να αναφέρει ή αναγγέλλει, είτε προφορικά, είτε με άλλο τρόπο, 
οποιαδήποτε τιμή ή επιβάρυνση· ή 

 (β) να εκδίδει ή εκθέτει οποιοδήποτε τιμοκατάλογο, τιμολόγιο, 

υπενθύμιση είσπραξης ή πληρωμής μετρητών ή άλλο έγγραφο· ή 

 (γ) να ετοιμάζει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε διαφήμιση, αγγελία ή άλλο 
παρόμοιο έγγραφο· ή 

 (δ) να υποδεικνύει το μέτρο, βάρος ή αριθμό του περιεχομένου 
οποιουδήποτε κουτιού, είτε πάνω στο ίδιο το κουτί, είτε πάνω σε 
οποιαδήποτε ετικέτα, χαρτόνι ή άλλο πράγμα· ή 

 (ε) να εκφράζει, σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς χρήσης 
σε οποιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή, οποιαδήποτε ποσότητα ή 
διάσταση, 

 παρά μόνο σύμφωνα με τις πρότυπες μονάδες μέτρου, βάρους ή 
αρίθμησης.»· και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά από το εδάφιο (4), των ακόλουθων νέων 
εδαφίων: 

 «(5) Τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στο παρόν άρθρο ή σε οποιοδήποτε 
άλλο άρθρο του παρόντος Νόμου δεν εμποδίζει τη 
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 χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συμπληρωματικής ένδειξης, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων σταθμών και συσκευών μέτρησης ή ζύγισης όπου η ένδειξη του 
μετρούμενου μεγέθους πρέπει να εκφράζεται αποκλειστικά στη νόμιμη μονάδα 
μέτρου, βάρους ή αρίθμησης, εφόσον— 

 (α) Η συμπληρωματική ένδειξη συνοδεύει ένδειξη ενός μεγέθους 
εκφραζομένου στη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους ή αρίθμησης· και 

 (β) η ένδειξη ενός μεγέθους εκφραζομένου στη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους 
ή αρίθμησης είναι προεξάρχουσα, της συμπληρωματικής ένδειξης 
εκφραζομένης, ιδιαίτερα, με χαρακτήρες διαστάσεων το πολύ ίσων με εκείνες 
των χαρακτήρων της αντίστοιχης ένδειξης που εκφράζεται στη νόμιμη μονάδα 
μέτρου, βάρους ή αρίθμησης. 

 (6) Η χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ενδείξεων επιτρέπεται μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2009. 

 (7) Για τους σκοπούς των εδαφίων (5) και (6), 'συμπληρωματική ένδειξη' 
σημαίνει μία ή περισσότερες ενδείξεις ενός μεγέθους εκφραζομένου σε 
μονάδες μέτρου, βάρους ή αρίθμησης άλλες από τη νόμιμη μονάδα μέτρου, 
βάρους ή αρίθμησης.». 
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