
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 2002  
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.E.:  L 114, 
07.05.2009, 
σ. 10. 

«Οδηγία 2009/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις 
μονάδες μέτρησης»,  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

  19 του 1974 
  73 του 1977 
48 του 1985 

89(Ι) του 1995 
  150(Ι) του 2000 

      16(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων και Σταθμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μέτρων 
και Σταθμών Νόμους του 1974 μέχρι 2002 (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 2010. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή 
συμπληρωματικαί» (τρίτη γραμμή)∙ και 

  
  (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3), αμέσως μετά 

το εδάφιο (2) αυτού: 
  
  «(3) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εδάφια (1) και (2) 

αφορούν τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεως, τις 
πραγματοποιούμενες μετρήσεις και τις ενδείξεις μεγέθους που 
εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως.».  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της 
ακόλουθης φράσης στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού: 
  

  «Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στο ύδωρ που έχει ισοτοπική σύνθεση 
οριζόμενη από τις ακόλουθες αναλογίες ποσότητας ύλης: 0,000 155 76 
γραμμομόρια 2Η ανά γραμμομόριο 1Η, 0,000 379 9 γραμμομόρια 17Ο ανά 
γραμμομόριο 16Ο και 0,002 005 2 γραμμομόρια 18Ο ανά γραμμομόριο 
16Ο.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο (α): 

  
  «(α) παράγωγες ή άλλες μονάδες ή πρότυπα σύμβολα ή ορισμούς σε 

σχέση με τις βασικές μονάδες βάρους ή μέτρησης: 
 
       Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 
“παράγωγες μονάδες” σημαίνει μονάδες οι οποίες παράγονται από τις 
βασικές μονάδες.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (6)∙ αυτού και 
  
  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «των 

εδαφίων (5) και (6)» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «του εδαφίου 
(5)». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
απ’ αυτό των λέξεων «συμπληρωματικών ή» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).  
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