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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1245 της 24ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό - περί Κυπριακών Προτύπων καΐ Έλεγχου Ποιότητος Νόμος του 1975 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίση'μον εφημερίδα τής 'Κυπριακής Δημο
κρατίας ουμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 68 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακών Προ Συνοπτικός 
τύπων και Έλεγχου Ποιότητος Νόμος του 1975. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«άδεια» σημαίνει τήν έν σχέσει προς τήν εφαρμογή ν «προτύπου» 
τινός ή «προτύπου σήματος» ή συστήματος τίνος προβλεπομένου 
εν τινι προτύπω έκδιδομένην άδειαν" 

«γνωστοποίησις» σημαίνει γνωστοποίησιν δημοσιευομένην έν τή 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας" 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του 'Οργανισμού τόν διο

ριζόμενον δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος νόμου' 
«εμπόρευμα» σημαίνει αγαθόν, προϊόν, ύλικόν, άντικείμενόν ή 

ούσίαν εμπορίου, βιομηχανίας ή γεωργίας' 
«Επιθεωρητής» σημαίνει τόν έπιθεωρητήν τόν διοριζόμενον 

δυνάμει του άρθρου 8' 
«κατάστημα» περιλαμβάνει— 
(α) τόπον ένθα διεξάγεται οιαδήποτε έπιχείρησις, βιομηχανία, 

παραγωγή ή έμπόριον ύπό τίνος προσώπου, εϊτε αυτοπρο
σώπως εϊτε μέσω αντιπροσώπου τινός, ύφ' οίοα/δήποτε 
έπωνυμίαν' 

(β) αποθήκη ν ή έτερον χώρον ένθα οιονδήποτε εμπόρευμα 
εναποθηκεύεται, φυλάττεται ή εκτίθεται' 

(γ) τόπον ένθα φυλάττονται οιαδήποτε λογιστικά βιβλία ή 
έτερα έγγραφα συναφή προς οιονδήποτε έμπόριον ή εμπο
ρική ν πραξιν 
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Κεφάλα ιο ν 1. 

Κυπριακός 
"Οργανισμός 
Προτύπων και 
Έλεγχου 
Ποιότητος. 
Σκοποί τοΰ 
'Οργανισμού. 

(δ) οίκημα χρησιμοποιούμενον δια κατοικίαν, έφ' δσον οιονδή
ποτε μέρος τούτου χρησιμοποιείται δια την! διεξαγωγήν 
οιασδήποτε επιχειρήσεως, βιομηχανίας, παράγωγης ή 
εμπορίου" 

«Λειτουργός» σημαίνει τον λειτουργόν τόν διοριζόμενον δυνάμει 
του άρθρου 8· 

«'Οργανισμός» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυό
μενον Κυπριακόν 'Οργανισμό ν Προτύπων και Έλεγχου Ποιότητος* 

«πρόσωπον» κέκτηται την είς τόν δρον τούτον άποδιδομένην 
εννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί Ερμηνείας Νόμου καΐ περι
λαμβάνει Κυβερνητικόν τμήμα ή γραφεΐον' 

«πρότυπον» σημαίνει— 
(α) τήν προδιαγραφήν ή περιγραφήν εμπορεύματος καλύπτου

σαν εν ή πλείονα των ακολούθων θεμάτων ήτοι, τήν όνομα
σίαν του εμπορεύματος, τήν ταξινόμησιν, διαβάθμισιν, σύν
θεσιν, βάρος, ποσότητα, διαστάσεις, Ιδιότητας, χρήσιν ή τά 
χαρακτηριστικά του έμπορεύμοπος ή των μερών τούτου' 

(β) τήν προδιαγραφήν μεθόδων δοκιμής ή μετρήσεως εμπο
ρεύματος ή των μερών τούτου, ώς καΐ τρόπων δειγματο
ληψίας και επιθεωρήσεως εν σχέσει προς τά έν παραγράφω 
(α) του παρόντος ορισμού θέματα' 

(γ) τήν προδιαγραφήν! της συσκευασίας εμπορεύματος τίνος 
ή της επισημάνσεως αύτου' 

(δ) τήν προδιαγραφήν (καλουμένην «κώδιξ πρακτικής») ενδε
δειγμένων μεθόδων διά τήν παραγωγήν, χρήσιν, διατήρησιν, 
έγκατάστασιν ή συναρμολόγησιν εμπορεύματος ή ομάδος 
εμπορευμάτων 

(ε) τήν προδιαγραφήν της φύσεως και μεθόδου σημάνσεως του 
εμπορεύματος' 

(στ) τήν προδιαγραφήν ενοποιημένων συστημάτων ή μεθόδων 
προς έπίτευξιν ύψηλοτέρας άποδοτικότητος είς τήν βισμη
χανίαν καΐ το έμπόριον 

«πρότυπον σήμα» σημαίνει το σήμα δπερ δυνάμει του εδαφίου 
(1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου κηρύσσεται ώς πρότυπον 
σήμα εμπορεύματος έν σχέσει προς τήν κατασκευήν, παραγωγήν, 
έπεξεργασίαν ή κατεργασίαν τούτου' 

«Συμβούλιον» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος 
Νόμου καθιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του 'Οργανισμού' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εμπορίου και Βιομη
χανίας. 

3. Διά του παρόντος καθιδρύεται 'Οργανισμός, δστις θά είναι 
γνωστός ύπό τό δνομα «Κυπριακός 'Οργανισμός Προτύπων και 
'Ελέγχου Ποιότητος». 

4. Οί σκοποί του 'Οργανισμού συνίστανται ε'ις— 
(α) τήν προετοιμασίαν και προαγωγήν της επί εθνικής καΐ 

διεθνούς βάσεως γενικής υίοθετήσεως προτύπων άφορώντων 
είς κατασκευάς, έμπορεύμοπα, υλικά, πρακτικήν, ενεργείας, 
επεξεργασίας, θέματα και πράγματα" 

(β) τήν προοτ/ωγήν της τυποποιήσεως του ποιοτικοΟ έλεγχου 
και τής απλοποιήσεως ε'ις τήν βιομηχο^/ίοα/ καΐ τό έμπόριον 
και τήν εκδοσιν Κυπριακών Προτύπων έπί σκοπώ βελτιώ
σεως τής ποιότητος τών εμπορευμάτων, της βιομηχανικής 
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αποδοτικοτητος και παραγωγικότητος και της προαγωγής 
του εμπορίου κατά τρόπον εξυπηρετούντα εις τό μέγιστον 
τό δημόσιον συμφέρον έν γένει, 'ιδία δε την ύγείαν, άσφά
λειαν και εύημερίαν του κοινού και την προστασίοα/ του 
καταναλωτού' 

(γ) την έτοιμασίαν, κατάρτια ιν, άναθεώρησιν, άλλαγήν ή τρο
ποποίησιν προτύπων προδιαγραφών καΐ κωδίκων πρακτικής' 

(δ) τόν καθορισμόν προτύπων σημάτων πιστοποιούντων συμ
μόρφωσιν προς πρότυπα, την εκδοσιν και ελεγχον άδειων 
χρήσεως ή τοποθετήσεως των τοιούτων σημάτων έπί εμπο
ρευμάτων, αγαθών ή υλικών και τόν κατ' άλλον τρόπον 
ελεγχον τής χρήσεως τοιούτων σημάτων ή έτερων διακρι
τικών σημάτων σχετιζομένων προς τάς απαιτήσεις τών 
προδιαγραφών 

(ε) τήν ένθάρρυνσιν ή άνάληψιν, τή βοήθεια εκπαιδευτικών και 
έτερων μέσων, εργασίας προαγούσης τήν τυποποίησιν ύφ' 
δλας αυτής τάς απόψεις, και τήν δημιουργίαν βιβλιοθήκης 
προτύπων και θεμάτων άφορώντων εις τήν τυποποίησιν. 

(στ) τήν λήψιν μέτρων ή τήν δημιουργία^ ή έξασφάλισιν εργα
στηρίων ή έτερων διευκολύνσεων διά τήν έξέτασιν, δοκιμήν 
και ποιοτικόν ελεγχον εμπορευμάτων και παντός ύλικου 
ή ουσίας έκ τής οποίας ή τή βοήθεια τής οποίας ταύτα 
δυνατόν νά κατασκευάζωνται, παράγωνται, τυγχάνουν έπε

* ξεργασίας ή κατεργασίας" 
(ζ) τήν λήψιν μέτρων ή τήν δημιουργίαν ή έξασφάλισιν διευκο

λύνσεων διά τήν δοκιμήν και διακρίβωσα/ τών οργάνων 
μετρήσεως, δεικτών και έτερων συσκευών μετρήσεως, έπί 
σκοπώ προσδιορισμού του βαθμού τούτων έν συγκρίσει προς 
τά ύπό του Υπουργού, κατόπιν συστάσεως του 'Οργανι
σμού, εγκεκριμένα πρότυπα, τήν Μκδοσιν1 πιστοποιητικών 
επαληθεύσεως και διακριβώσεως τών τοιούτων οργάνων ή 
συστημάτων μετρήσεως και τήν ύποστήριξιν και ένθάρρυν
σιν τής αναπτύξεως μεθόδων μετρήσεως' 

(η) τήν προμήθειοα/ ή δημιουργίαν προτύπων υλικών αναφοράς 
αναλόγως τών εκάστοτε αναγκών 

(θ) τήν άσκησιν τοιούτων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων έν 
σχέσει προς τήν ε'ισαγωγήν μετρικού τίνος συστήματος μέ
τρων καΐ σταθμών έν τή Δημοκρατία, ως δ Υπουργός ήθε
λεν εκάστοτε αναθέσει τω Όργανισμώ' 

(ι) τόν συντονισμόν και προαγωγήν προσπαθειών προς τόν 
σκοπόν βελτιώσεως τών εμπορευμάτων, υλικών, προϊόντων, 
οργάνων, επεξεργασιών και μεθόδων 

(ια) τήν έξασφάλισιν αναγνωρίσεως του 'Οργανισμού είς οιαν
δήποτε έτέροα/ χώραν, τόπον ή διεθνή όργανισμόν 

(ιβ) τήν έκπροσώπησιν τής Δημοκρατίας είς διεθνείς συσκέψεις 
έπί θεμάτων τυποποιήσεως και προώθησιν τής διεθνούς 

συνεργασίας είς τόν τομέα τών προτύπων 
(ιγ) τόν καθ' άπασαν τήν Δημοκρατίαν συντονισμόν δλων τών 

συναφών προς τους σκοπούς του Όργοη/ισμοΟ δραστηριο
τήτων και τήνι συνεργασίαν μεθ' έτερων υπηρεσιών και 
οργανισμών ασχολουμένων ε'ις τους συναφείς τομείς δρα
στηριότητος, ώστε νά έξασφαλίζηται ομοιόμορφος καΐ 
ενιαία προσέγγισις έπί τών θεμάτων τών άφορώντων είς 
τά πρότυπα και τήν τυποποίησιν 
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Αρμοδιότητες 
τοΰ 'Οργανι
σμού. 

Διοικητικόν 
Συμβούλιον. 
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(ιδ) την συγκρότησιν τοιαύτης υπηρεσίας ποιοτικού έλεγχου 
οία απαιτείται δια την προώθησιν τών σκοπών του παρόντος 
Νόμου και την λήψιν μέτρων προς προαγωγήν της σημα
σίας της ποιότητος καΐ της εκπαιδεύσεως εις θέματα ποιο
τικοΟ ελέγχου μεταξύ των διαφόρων επιπέδων του παρα
γωγικού 'προσωπι'κοΰ* 

(ιε) την διασφάλισα/ και την προαγωγήν διευθετήσεων δια τήν 
έφαρμογήν τών ύπό της Δημοκρατίας συναπτομένων διε
θνών συμφωνιών περί προτύπων 

(ιστ) τήν λήψιν παντός ετέρου νομίμου μέτρου δπερ δ 'Οργα
νισμός θεωρεί άναγκαΐον ή συμβάλλει ε'ις τήν έπίτευξιν 
οιουδήποτε τών σκοπών αύτοΰ. 

5.—(1) Ό 'Οργανισμός κέκτηται αποκλειστική ν αρμοδιότητα 
καθορισμού προδιαγραφής προτύπου τινός ώς Κυπριακού Προτύπου. 
Ό 'Οργανισμός δημοσιεύει το Πρότυπον και μέριμνα περί της έγ
γραφης τούτου ε'ις εύρετήριον και της προσιτότητος τούτου έκ 
μέρους του κοινοΟ. 

(2) Ό 'Οργανισμός κέκτηται έξουσίαν να έγκρίνη οιανδήποτε 
διεθνή ή έτερον άλλοδαπήν πρότυπον προδιαγραφήν ως υίοθετηθέν 
Κυπριακόν Πρότυπον. 

(3) Ό 'Οργανισμός κέκτηται έξουσίαν, τή έγκρίσει του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, να καταστή μέλος, ή αντεπιστέλλον μέλος οιου
δήποτε διεθνούς σώματος ή οργανισμού ενδιαφερομένου εις τους 
σκοπούς του 'Οργανισμού ή εις οιονδήποτε συναφές θέμα. 

(4) Ό 'Οργανισμός κέκτηται εξουσίας να προνοήση περί οιασ
δήποτε κατηγορίας μελών, κρινομένης όπό τούτου ώς επιθυμητής, 
και δύναται να έπιβάλλη τοιαύτα τέλη εν σχέσει προς τήν Ιδιότητα 
μέλους οία θέλουν τυγχάνει τής εγκρίσεως του Υπουργού. 

6.—(1) Ό 'Οργανισμός διοικείται ύπό και ένεργεΐ μέσω Συμβου
λίου απαρτιζόμενου έξ— 

(α) επτά πολιτών τής Δημοκρατίας περιλαμβανομένων προσώ
πων κρινόμενων ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς εκ
προσωπούντων μείζονα συμφέροντα επηρεαζόμενα έκ τής 
λειτουργίας του 'Οργανισμού καΐ τής εφαρμογής του πα
ρόντος Νόμου καΐ 

(β) εξ μελών τής δημοσίας υπηρεσίας έξ ών τό εν δέον δπως 
είναι νομικός. 

(2) Τά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου, δπερ ωσαύτως ορίζει μεταξύ τών μελών του Συμβου
λίου τον Πρόεδρον και Άντιπρόεδρον τούτου. 

(3) Ή θητεία τών μελών τοΰ Συμβουλίου είναι τριετής. Τό 
Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν, καθ' οιονδήποτε χρό
νον πρό τής λήξεως τής θητείας οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, 
να τερματίση τόν διορισμόν τούτου. Οιονδήποτε μέλος τοΰ Συμ
βουλίου, εξαιρουμένων εκείνων άτινα ανήκουν ε'ις τήν δημοσίαν 
ύπηρεσίαν, δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον πρό τής λήξεως τής 
θητείας αύτοΰ νά ύποβάλη εγγράφως τήν παραίτησα/ αύτοΰ προς 
τό Υπουργικόν Συμβούλιον. Τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν 
νομίμως να ενεργή ανεξαρτήτως χηρείας εις την σύνθεσιν αύτοΰ 
έφ' δσον τα εναπομείναντα μέλη αύτοΰ συνιστούν άπαρτίαν. 

(4) Ή απαιτουμένη δια τήν έγκυρον διεξαγωγήν τών εργασιών 
τοΰ Συμβουλίου απαρτία αποτελείται έξ επτά μελών, έξ ών τουλά
χιστον τρία δέον νά είναι μέλη τής δηιμοσίας υπηρεσίας καΐ έτερα 
τρία μή μέλη αυτής. 
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(5) Αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι ' απλής πλειο
ψηφίας, εν περιπτώσει όμως ισοψηφίας, δ Πρόεδρος του Συμβουλίου 
κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(6) Το Συμβούλιον. ρυθμίζει τα της διαδικασίας περί την διεξα
γωγήν των εργασιών αύτοϋ δι ' εσωτερικών κανονισμών εγκρινο
μένων ύπό του Υπουργού. 

(7) Εις τον Πρόεδρρν και τα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται 
τοιαύτη αμοιβή ή επίδομα, ή και αμφότερα, ως τό Υπουργικόν 
Συμβούλιον θέλει αποφασίσει. 

7.—(1) Προς έπίτευξιν τών σκοπών του 'Οργανισμού και τηρου Αρμοδιότητες 
μένων οιωνδήποτε γενικών οδηγιών εκδιδομένων ύπό του Ύπουρ τοϋ Συμβου
γου, τό Συμβούλιον—

 λίου
· 

(α) διασφαλίζει και διευθετεί τα της εφαρμογής τών ύπό της 
Δημοκρατίας συναπτομένων διεθνών συμφωνιών περί 
προτύπων 

(β) επεξεργάζεται προγράμματα τυποποιήσεως και τηρεί 
ταύτα ενημερωμένα' 

(γ) δέχεται εισηγήσεις και μεριμνά δια τήν διεξαγωγήν ερευ
νών και μελετών σχετικών προς τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου* 

(δ) διευθετεί τά της δημοσιεύσεως πιστοποιητικών, κωδίκων, 
εκθέσεων, δελτίων και εγγράφων άφορώντων εις πρότυπα' 

(ε)· προβαίνει εις τήν όργάνωσιν διευκολύνσεων ή Ιδρύει εργα
στήρια ή λαμβάνει έτερα επιθυμητά μέτρα δια τήν προαγω
γήν τών σκοπών του 'Οργανισμού περιλαμβανομένων τών 
άφορώντων εις τον ποιοτικόν ελεγχον, ως είναι ή δοκιμή, 
έξέτασις, έκτίμησις καΐ ταξινόμησις αγαθών και οι ' έτερα 
θέματα συνδεόμενα προς τήν εν τη πράξει έφαρμογήν τών 
προτύπων, περιλαμβανομένης της παροχής βοηθείας καΐ με
λετών ε'ις τον τόπον παραγωγής και ερευνών περί τών 
αναγκών του κοπαναλωτού' 

(στ) διευθετεί διευκολύνσεις ή παρέχει εργαστήρια καΐ ετέρας 
αναγκαίας υπηρεσίας προς ύποβοήθησιν της επακριβούς 
μετρήσεως και της αναπτύξεως μεθόδων μετρήσεως, της 
διακριβώσεως τών οργάνων και ετέρων συστημάτων με
τρήσεως και προς κάλυψιν έτερων γενικών αναγκών μετρο
λογικής τίνος υπηρεσίας' 

(ζ) καταρτίζει και προτείνει Κοα/ονισμούς δι ' εγκρισιν ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού, αναλόγως της 
περιπτώσεως' 

(η) προβαίνει είς τήν σύστασιν Επιτροπών διά τήν κατάρτισιν 
και υίοθέτησιν προτύπων και φέρει τήν εύθύνην της τεκμη
ριώσεως (docuinenitatioii) λειτουργίας και συντονισμού τών 
τοιούτων 'Επιτροπών, περιλαμβανομένης της λήψεως μέτρων 
διά τήν εκπροσώπησα/ τών ενδιαφερομένων Υπουργείων κα ι 
Τμημάτων ως και ετέρων σωμάτων απολαυόντων ύπολή
ψεως περί τήν έργασίαν ταύτην καΐ χειρίζεται εκθέσεις και 
εισηγήσεις τών ούτω συνιστώμενων Επιτροπών 

(θ) προβαίνει είς πάσαν έτέραν νόμιμον ένέργειαν συμβάλλου
σα^ είς τήν έπίτευξιν τών σκοπών και συμφερόντων του 
'Οργανισμού. 
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(2) Έ ν τη επιδιώξει των σκοπών του 'Οργανισμού και εν τη 
ασκήσει τών δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών αύτοΰ, τό 
Συμβούλιον— 

(α) ένεργεΐ έν διαβουλευθεί μεθ' οιασδήποτε αρχής, οργάνου 
ή υπηρεσίας άσκούσης αρμοδιότητα δυνάμει οιουδήποτε έν 
Ίσχύϊ Νόμου άναφορικώς προς οιαδήποτε πρότυπα* 

(β) λειτουργεί μέσω και ποιείται χρήσιν, κατά τό δυνατόν, 
τών υπηρεσιών και διευκολύνσεων τών έν τη Δημοκρατία 
υφισταμένων Κυβερνητικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή οργά
νων, ατινα ασχολούνται με τήν κατάρτισα/, έφαρμογήν και 
δοκιμήν προτύπων' και 

(γ) προάγει τήν συνεργασίαν και συντονισμόν μεταξύ τών έν 
ταΐς παραγράφοις (α) καΐ (β) του παρόντος εδαφίου ανα
φερομένων σωμάτων ώστε να έπιτυγχάνηται διά τών Κυ
πριακών Προτύπων μεγίστη ομοιομορφία και αρμονία προ
τύπων, κωδίκων και μεθόδων δοκιμής και ή εύθυγράμμισις 
της θέσεως τής Δημοκρατίας έν τω πεδίω τών διεθνών 
προτύπων. 

(3) Τό Συμβούλιον μέριμνα περί τής σφραγΐδος του 'Οργανισμού 
ως και περί τής ασφαλούς αυτής φυλάξεως. Ή σφραγίς του 'Οργα
νισμού" δέν δύναται να τίθηται έφ' οιουδήποτε έγγραφου, ε'ιμή μόνον 
τη εξουσιοδοτήσει του 'Οργανισμού κα ι έν τη παρουσία δύο μελών 
του Συμβουλίου ή τοιούτων έτερων προσώπων οία θέλει ορίσει προς ( 
τούτο τό Συμβούλιον' τά δύο ταύτα μέλη ή τα τοιαύτα έτερα πρό
σωπα θά υπογράφουν παν εγγραφον έφ' οδ τ ίθεται κατά τά άνω 
ή σφραγίς του 'Οργανισμού έν τη παρουσία των. 

(4) Τό Συμβούλιον ευθύς ως καταστή δυνατόν μετά τό πέρας έκα
στου έτους καταρτίζει και υποβάλλει εις τον Ύπουργόν εκθεσιν περί 
τών δραστηριοτήτων του 'Οργανισμού διαρκουντος του αμέσως προ
ηγουμένου έτους. Μετά τήν ύποβολήν τής ετησίας εκθέσεως του 
'Οργανισμού ε'ις τον Ύπουργόν, κατατίθεται άντίγραφον αυτής είς 
τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων προς ένημέρωσιν αυτής. 

8.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν, διά γνω
στοποιήσεως νά διορίση Διευθυντήν του 'Οργανισμού διά τήν άσκη
σιν τών εξουσιών και έκτέλεσιν τών καθηκόντων τών ανατιθεμένων 
είς αυτόν ύπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει 
τούτου ίέκ'δϋδομένων Κανονισμών. 

(2) Ό Διευθυντής επιλαμβάνεται, ύπό τήν έποπτείαν και ελεγχον 
του Συμβουλίου, τής ομαλής διεξαγωγής τών δραστηριοτήτων και 
τρεχουσών υποθέσεων του 'Οργανισμού δύναται δε, τη έγκρίσει του 
Συμβουλίου, νά μεταβιβάζη οιασδήποτε τών αρμοδιοτήτων του είς 
Λειτουργόν ή Έπιθεωρητήν. 

(3) Ό Διευθυντής είναι ό Γραμματεύς του Συμβουλίου ώς και 
δλων τών Επιτροπών ώς θέλει δώσει οδηγίας τό Συμβούλιον. Ό 
Διευθυντής δύναται νά συμμετέχη τών συζητήσεων του Συμβουλίου 
ή τών 'Επιτροπών, άλλ' άνευ δικαιώματος ψήφου. 

(4) Ό Υπουργός δύναται, διά γνωστοποιήσεως, νά διορίση— 
(α) εν ή πλείονα πρόσωπα ώς Λειτουργούς ή Έπιθεωρητάς 

του 'Οργανισμού διά τήν άσκησιν τών εξουσιών κα ι έκτέ
λεσιν τών καθηκόντων τών ανατιθεμένων ή επιβαλλομένων 
είς τούτους ύπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οίωνδή
.ποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κοα/ονισμών 

(β) οιονδήποτε έτερον; πρόσωπον διά τήν άσκησιν πασών ή 
οιασδήποτε τών αρμοδιοτήτων Λειτουργού ή 'Επιθεωρητού. 

(5) Λειτουργοί οΐτινες είναι ωσαύτως αξιωματούχοι ή ex officio 
μέλη ή γραμματείς 'Επιτροπής τίνος δύνανται νά συμμετέχουν τών 
συζητήσεων τής τοιαύτης 'Επιτροπής, άλλ' άνευ δικαιώματος ψήφου. 

Διευθυντής, 
Λειτουργός 
καΐ Προσω
πικόν. 
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(6) Ό Υπουργός μέριμνα δια την παροχήν προς το Συμδούλιον 
τοιούτων διευκολύνσεων και υπηρεσιών αΐτινες ήθελον θεωρηθή 
άνοτνκαΐαι δια την δέουσαν και αποτελεσματική ν άσκησιν τών δυνά
μει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου καΐ τήν 
όμαλήν διεξαγωγήν τών εργασιών αύτοϋ, περιλαμβανομένης της 
παροχής στέγης καΐ προσωπικού. 

(7) Ό Διευθυντής ώς και π α ς λειτουργός, 'Επιθεωρητής και υπάλ
ληλος του 'Οργανισμού, θα θεωρώνται δημόσιοι υπάλληλοι έν τη έν
νοια του Ποινικού (Κωδικός. ΚεΦ· 154 

3το0 1962 
43 του 1963 
41τοΰ1964 
69 του 1964 
70 του 1965 

5τοΰ 1967 
58τοΰ 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29τοΰ1973 
59 του 1974 

3 τοΟ 1975 
9. Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν, οσάκις παρίσταται ανάγκη Καθωρισμέ

χάριν τοΟ δημοσίου συμφέροντος ή της άποτελεσματικωτέρας άνα νον πρότυπον. 
πτύξεως της οικονομίας ή κατ* έφαρμογήν διεθνούς τίνος συμφωνίας 
ή δι' οιονδήποτε έτερον κρινόμενον ώς επαρκή λόγον, !διά Κανονι
σμού δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά 
καθορί'ση συγκεκριμένον τι Κυπριακόν Πρότυπον ώς Πρότυπον δπερ 
θα έφαρμόζηται άνευ εξαιρέσεως καθ' άπασαν τήν Δημοκρατίαν καΐ 
ουδείς θά δύναται, εκτός έάν τό εμπόρευμα ή τό ύλικόν συμμορφουται 
προς τους δρους του Προτύπου, νά κατασκευάζη, είσάγη, πωλη ή 
άλλως πως έμπορεύηται εμπόρευμα ή ύλικόν καλυπτόμενον υπό του 
τοιούτου καθωρισμένου Κυπριακού Προτύπου, έκτος καθ' ήν Μκτασιν 
ό Υπουργός δύναται νά διακήρυξη έν τω Κανονισμώ. 

"Ελεγχος 
κατάλληλο 
τητος δι* 
έξαγωγήν. 

10. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ έτε
ρου Νόμου, ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν οσάκις παρίσταται ανάγ
κη προς τό συμφέρον εδραιώσεως καλής φήμης εις τίνα έξωτερικήν 
άγοράν ή αγοράς, νά κηρύξη διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας δτι συγκεκριμένον τι εμπόρευμα 
εΐναι δυνατόν νά έξάγηται εις τοιαύτην άγοράν ή αγοράς, μόνον έφ' 
δσον συμμορφουται προς τό Κυπριακόν Πρότυπον τό σχετικόν προς τό 
έν λόγω εμπόρευμα ή τήν συσκευασίαν ή και προς αμφότερα, ουδείς δε 
θά έξάγη ή πωλή δι' έξαγωγήν έκ τής Δημοκρατίας τοιούτον εμπό
ρευμα ειμή έάν τούτο συμμορφουται προς τό συγκεκριμένον Πρότυ
πον ή Πρότυπα, έκτος καθ' ήν έκτασιν ό Υπουργός δύναται εις είδι
κάς περιπτώσεις νά έπιτρέψη άλλως. 

11.— (1) Ουδεμία εμπορική επωνυμία και ουδέν έμπορικόν σήμα περιορισμός 
περιέχον τήν λέξιν «Πρότυπον» δύναται νά έγγραφη δυνάμει οίουδή περί την 
πΟΤε ΝόΐΙΟυ. ' χρησιντης 

r λέξεως 
(2) Ουδέν πρόσωπον διεξάγει δραστηριότητας ύπό έπωνυμίαν ή Πρότυπον. 

χρησιμοποιεί οιονδήποτε έμπορικόν σήμα περιέχον τήν λέξιν «Πρότυ
πον» :ί 

Νοείται δτι ουδέν έν τω παρόντι έδαφίω εφαρμόζεται άναφορικώς 
προς έπωνυμίαν ή έμπορικόν σήμα έγγεγραμμένον δυνάμει οιουδή
ποτε Νόμου προ τής ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου. 

12.—(1) Ό 'Οργανισμός κέκτηται έξουσίαν διά γνωστοποιήσεως Πρότυπον 
δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τοι Σήμα. 
αύτης κοινοποιήσεως ώς ήθελε κριθή αναγκαία νά κηρύξη οιονδήποτε 
σήμα, υίοθετηθέν ύπ' αύτου έν σχέσει προς τι Κυπριακόν Πρότυπον 
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διά την κατασκευήν, παραγωγήν, έπεξεργασίαν ή κατεργασίαν, οιου
δήποτε εμπορεύματος, ώς Πρότυπον Σήιμα δια το εν λόγω εμπόρευ
μα, κα ΐά παρόμοιον δε τρόπον δύναται να κατάργηση ή τροποποίηση 
οιονδήποτε τοιούτο σήιμα. 

(2) Ουδέν σή>μα, δπερ είναι πανομοιότυπον προς οιονδήποτε εμπο
ρικόν σήμα ήδη έγγεγραμμένον δυνάμει οιουδήποτε έτερου Νόμου, 
ή δπερ προσομοιάζει προς οιονδήποτε τοιούτον εμπορικόν σήμα ώστε 
να εΐναι πιθανόν να έκληφθή ώς τοιούτο, δύναται να κηρυχθή ώς Πρό
τυπον Σήιμα. 

(3) Ουδέν Σήμα, δπερ εΐναι πανομοιότυπον προς οιονδήποτε σή,μα 
δεόντως κεκηρυγμένον ώς Πρότυπον Σήμα, ή δπερ προσομοιάζει 
προς τοιούτον Σήιμα ώστε να εΐναι πιθανόν να έκληφθή ώς τοιούτον 
εμπορικόν σήμα δύναται νά εγγραφή δυνάμει οιουδήποτε έτερου 
Νόμου. 

(4) Ουδείς δύναται νά θέτη Πρότυπον τ ι Σήμα έφ' οιουδήποτε 
εμπορεύματος ειμή μόνον κατόπιν αδείας εκδιδομένης υπό τοϋ 'Οργα
νισμού και εκτός εάν το εμπόρευμα συμμορφουται προς τό σχετικόν 
Κυπριακόν Πρότυπον. Δια τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, πρό
σωπον τ ι θα λογ.ίζηται δτι έχει θέσει Πρότυπον Σήμα έπι εμπορεύ
ματος τίνος εφ' δσον θέτει τούτο έφ' οιουδήποτε δοχείου, καλύμματος 
ή έτικέττας του εμπορεύματος τούτου ή ποιείται οίανδήποτε μνείαν 
εν συνδυασμω προς τήν πώλησιν του εμπορεύματος τούτου, ώς έκ τής 
οποίας θα ήδύνατο νά προκληθή ή έντύπωσις δτι τό εμπόρευμα συμ i 
μορφουται προς τό Κυπριακόν Πρότυπον μεθ' οδ σχετίζεται τό έν 
λόγω Πρότυπον Σήμα. 

(5) Τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν κατ' οίκείαν κρίσιν νά έκδί
δη ή νά άρνήται τήν έκδοσιν άδειας δυνάμει του εδαφίου (4), πάσα 
δε τοιαύτη άδεια δύναται νά έκδίδηται διά τοιαύτην περίοδον και ύπό 
τοιούτους δρους ώς τό Συμβούλιον δύναται νά καθορίζη. Διά τους 
σκοπούς του παρόντος εδαφίου, τό «Συμβούλιον» περιλαμβάνει παν 
πρόσωπον ενεργούν κατ' εξουσιοδότησα/ του Συΐμβουλίου. 

(6) Ή εκδοσις αδείας χρησιμοποιήσεως Προτύπου τινός Σήματος 
καΐ ή άνανέωσις αυτής υπόκεινται εις τοιούτον τέλος ώς ήθελε κα
θορισθή διά 'Κανονισμών. 

13.—(1) Προς τον σκοπόν εκτελέσεως των ύπό του παρόντος Νόμου 
ή των δυνάμει τούτου ανατιθεμένων αύτοΐς καθηκόντων, ό Διευθυντής 
καΐ έκαστος Λειτουργός ή 'Επιθεωρητής του 'Οργανισμού κέκτηνται 
έξουσίαν— 

(α) οποτεδήποτε κατά τήν διάρκειαν των συνήθων ωρών εργα
σίας νά ε'ισέρχωνται εντός οιουδήποτε καταστήματος έν τω 
σποίω οιονδήποτε εμπόρευμα, πρακτική ή επεξεργασία, ώς 
προς τά όποια έχει χορηγηθή άδεια δυνάμει του άρθρου 12 
κατασκευάζεται ή χρησιμοποιείται ύπό τοΟ αδειούχου, προς 
τον σκοπόν διαπιστώοεως κατά πόσον τό Πρότυπον Σήμα 
χρησιμοποιείται συμφώνως προς τους ύπό του 'Οργανισμού 
ικαθσρισθέντας δρους, και κατά πόσον τό ύπό του 'Οργα
νισμού καθορισθέν σύστη'μα συνήθους επιθεωρήσεως, εξετά
σεως, δοκιμής καΐ έλεγχου ποιότητος ακολουθείται πιστώς" 

(β) νά έπιθεωρώσι και λαμβάνωσι δείγματα οιουδήποτε εμπο
ρεύματος ή οιουδήποτε ύλικου χρησιμοποιουμένου ή προ
οριζομένου νά χρησιμοποιηθή έν τή κατασκευή του τοιούτου 
εμπορεύματος, δπερ σημαίνεται διά τίνος Προτύπου Σήμα
τος' 

. (γ) νά έπιθεωρώσιν οιανδήποτε έπεξεργασίαν έν σχέσει προς τήν 
οποίαν 6 αδειούχος έχει έξουσιοδοτηθή νά χρησιμοποιή τό 
Πρότυπον Σή>μα" 

Έξουσίαι 
Διευθυντού, 
Λειτουργών 
καΐ "Επιθεω
ρητών. 
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(δ) νά έξετάζωσι τά ύπό του αδειούχου τηρούμενα βιβλία κατα
χωρήσεως τα άφορώντα εις την χρησιμοποίηοιν τοΟ Προτύ
που Σήιματος' 

(ε) οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν τών συνήθων ωρών εργα
σίας, να ε'ίσέρχωνται εντός τών υποστατικών της επιχειρή
σεως οιουδήποτε μή αδειούχου προσώπου περί του οποίου 
ΐεχουσι λόγους να πιστεύωσιν δτι, κατά παράβασιν τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου 
ίέκδιδομένων Κανονισμών, ποιείται χρήσιν ή θέτει έφ' οίουδή
ποτε υπ* αύτου κατασκευαζόμενου, παραγομένου, έπεξερ
γαζομένου ή κατεργαζομένου εμπορεύματος οιονδήποτε Πρό
τυπον Σήμα καθορισθέν δι' οιονδήποτε εμπόρευμα ή δι' οιαν
δήποτε έπεξεργασίαν, νά έπιθεωρώσιν οιανδήποτε έκτελου
μένην έργασίαν εντός ή έπι του έν λόγω καταστήμοπος και 
νά ,λαμβάνωσι δείγματα τοιούτου εμπορεύματος ή ύλικου 
δπερ χρησιμοποιείται ή πιστεύεται δτι χρησιμοποιείται έν 
τη κατασκευή, παράγωγη, επεξεργασία ή κατεργασία του 
τοιούτου εμπορεύματος ή νά άνοίγωσιν οιονδήποτε δέμα ή 
κιΐβώτιον δπερ περιέχει ή πιστεύεται δτι περιέχει οιανδή
ποτε ποσότητα τοιούτου εμπορεύματος, ύλικου ή ουσίας. 

(2) Ό Διευθυντής και έκαστος Λειτουργός και 'Επιθεωρητής του 
'Οργανισμού, οσάκις παρίσταται ανάγκη νά είσέλθωσιν εντός οιου
δήποτε καταστήματος διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφο
διάζονται διά πιστοποιητικού περί του διορισμού αυτών ή δι' οιουδή
ποτε άλλου έγγραφου ή ταυτότητος πιστοποιούσης τόν τοιούτον διο
ρισμόν ως ήθελε καθορισθή τήν οποίαν και όφείλουσι νά έπιδει
κνύωσιν έφ' δσον και δταν ζητηθη παρ' αυτών νά πράξωσιν οϋτω. 

14. Πας δστις, ασκών έξουσίαν δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ή δυ Αδικήματα 
νάμει οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τούτου— διαπραττό

(α) έν γνώσει του ή σκοπίμως αποκαλύπτει, πλην διά σκοπούς ^ ^ ^ ° ν 
«εκτελέσεως τών καθηκόντων του, προς οιονδήποτε πρόσωπον ασκούντων 
οιανδήποτε ληψθεΐσοα/ 6π* αύτου πληροφορίαν έν σχέσει προς έξουσίαν 
οιονδήποτε έμπορι'κόν μυστικόν ή οιονδήποτε μυσΐυκόν έν σχέ δυνάμει τού 
σει προς οιονδήποτε πρότυπον, έπεξεργασίαν ή πρακτικήν' ^ 6 ^ * ^ 

(β) γνωρίζων δτι δεν υφίσταται εύλογος α'ιτία νά πράξη ούτως, 
έρευνα οιονδήποτε κατάστημα, μεταφορικά μέσα ή τόπον, 
ή κατάσχει οιονδήποτε εμπόρευμα ή οιανδήποτε κινητή ν πε
ριουσίαν* 

(γ) μέριμνα ή προκολεΐ ώστε νά διενεργηθη οιαδήποτε τοιαύτη 
πραξις ως έν ταΐς προηγούμέναις παραγράφοις αναφέρεται, 

είναι ένοχος άδϋκήματος κατά παράβασιν τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου και υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικήν περίόδον μή 
ύπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μή υπερ
βαίνουσα^ τάς τριακσσίας λίρας, ή και είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

1 5 . Π α ς δστ ίς— Παρακώλυσις 
(α)' εμποδίζει τήν εντός οιουδήποτε καταστήματος έν τω όποίω Διευθυντοθ, 

ακολουθείται οιαδήποτε πρακτική ή διεξάγεται επεξεργασία. 
δυνάμει άδειας, εΐσοδον του Διευθυντού, Λειτουργού ή 'Επι
θεωρητού τοΟ Όργοα/ισμοΰ προς τόν σκοπόν— 

(i) διοπτιστώοεως κατά πόσον τό Πρότυπον Σήιμα χρησι
μοποιείται συμφώνως προς τους ύπό του 'Οργανισμού 
επιβληθέντος δρους, καθώς επίσης κατά πόσον τό ύπό 
του 'Οργανισμού καθορισθέν σύστηιμα συνήθους επι
θεωρήσεως, εξετάσεως, δοκιμής και έλεγχου ποιότη
τος ακολουθείται πιστώς' 
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Προστασία 
τοΰ 'Οργα
νισμού: 

Γενικά έξοδα 
κα'ι έσοδα, 
κλπ. ·.!■ ■ 

'Αδικήματα'1 

καΐ ποίναί.'· 

,^.ν.  " (ii);. επιθεωρήσεως και λήψεως δειγμάτων'οιουδήποτε το ι
' ού'του εμπορεύματος ή οιουδήποτε ύλι!κού χρησιμοποι

ουμένου ή προοριζομένου να χρησιμοποιηθή εν τη κα
''\ τασκεύή τοιούτου εμπορεύματος δπερ σημαίνεται διά 

τίνος Προτύπου Σή.ματος" ' 
. : \ (iii) 'επιθεωρήσεως οιασδήποτε επεξεργασίας ή πρακτικής 

τών έν λόγω υποστατικών εν σχέσει προς τάς όποιας 
' έχει έξουσιοδοτηθή ό αδειούχος νά χρησιμόποιή τό 

Πρότυπον Σήμα' ή 
V'..' (iv) εξετάσεως τών ύπό του αδειούχου τηρουμένων βιβλίων 

καταχωρήσεως άφορώντων εις τήν χρησιμοποίησα/του 
Προ'τύπου Σήματος' 

· (β) παρακωλύει καθ' οιονδήποτε τρόπον την υπό του.Διευθυντού, 
αξιωματούχου ή Επιθεωρητού του 'Οργανισμού άσκησιν τών 

\., ικαθηΐκόντων αύτοΟ ."δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οίουδή
... , . ποτέ Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, 

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. · 

16. Τό γεγονός, δτι οιονδήποτε εμπόρευμα, επεξεργασία, κατεργα
σία, ή πρακτική συμμορφου'ται ή υπάρχει Ισχυρισμός δτι συμμορφου
ται προς τίνα πρότυπον προδιαγραφήν ή, τό γεγονός δτι Πρότυπον, 
Σή'μα χρησιμοποιείται εν σχέσει προς οιονδήποτε εμπόρευμα ή ύλι
κόν, δεν θά συνεπάγηται τήν δήμιουργίαν οιασδήποτε αξιώσεως κατά 
του 'Οργανισμού. 

17. "Απάντα τα αναγκαία διά τήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου 
έξοδα θα. καταβάλλωντα.ι εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας, 
άπαντα δε τά εισπραττόμενα χρηματικά ποσά έν σχέσει προς οίαδή : 
ποτέ τέλη ή δικαιώματα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή διά δωρεών 
ή άλλως, θά καΤαβάλλωνται εις τό Πάγιον Ταμεΐον της Δημό'κράτίας. 

18.; Πας δστις—< 
'(α) παραποι'εΐ όΐοα/δήποτε σφραγίδα ή οιονδήποτε πιστοποιούν 

'." σήμα καθορισθέν ύπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου' 
.. (β) χρησιμοποιεί, εγγράφει ή θέτει σήμα τι σπερ είναι πανομοιό

.τύπον προς οιονδήποτε σημά δεόντως Κεκηρυγμένόν ως Πρό
τυπον Σήμα ή δπερ προσομοιάζει εις τοιούτον Πρότυπον 
Σήμα ώστε νά είναι πιθανόν νά έκληφθή ώς τοιούτο' 

... (γ) παρέχει.πληροφορίαν προς τό Συμβούλιον ή τόν.Δίευθυντήν 
" ή προς οιονδήποτε Λειτουργόν ή Έπιθεώρητήν του 'Οργα

νισμού, τήν οποίαν ούτοι δύνανται νά ζητήσουν κατά' την 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των και τήν οποίαν ό παρέχων 
ταύτην εϊτε γνωρίζει είτε έχει λόγους νά πιστεύη δτι έΐνάι 
εσφαλμένη'' 

(δ) πωλεί, προσφέρει ή έικθέτει προς πώλησιν ή άλλως πως δια
θέτει οίονίδήποτε εμπόρευμα δπερ ούτος γνωρίζει: ή έχει λό

...........· γ,ους νά πιστεύη δτι φέρει έπ' αύτου παραπεποιη;μένον πιστό

., .,..! '. ποιούν σήμα' " . ' . . ' . . . 
. . ;(ε) τροποποιεί ή άλλως πως άλλοιοΐ οίοα/δήποτε άδειαν έκδο

θεΐσαν ή άνανεωθεΐσαν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οίου
.,,... δήποτε Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, άλλως ή συμ
,,..," . φώνώς προς οιανδήποτε έξουσιοδότησιν χορηγηθεΐσαν ύπό 

. . . . . του ..Συμβουλίου ή ύφ'. οιουδήποτε" προσώπου ενεργούντος 
. . ύπό τήν έξουσίαν τούτου,,^ . 

είναι .ενοχος.'άδϋκήματος.δ.υνάμ'ει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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19.—(1) Πας εργοδότης, όστις γνωρίζει ή έχειλόγους νά πιστεύη Ευθύνη Λ 
. ότι οίο,νδήποτε άπασχολούμενον υπ' αύτου πρόσωπον έχει παραβή ε ρ γ ο ο τ ο υ · ' 

κατά την διάρκειαν της τοιαύτης έργοδοτήσεως οιανδήποτε διάταξιν . "'"'. 
του.παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει Λ 
τούτου, θά.λογίζηται ώς παρακινήσας την παράβασιν της τοιαύτης ■ ;■· 

. διατάξεως : · . ' . . ' 
Νοείται δ·τι ουδεμία τοιαύτη παρακίνησις θά θεωρηται ώς γενο

,μένη,,.έάν ό εργοδότης, προ της παρελεύσεως επτά ήμερων από της 
ημερομηνίας καθ' ην— 

(α) έλαβε γνώσιν της παραβάσεως' ή> 
(β) έσχηιμάτισε τήν εϋλογον πεποίθησιν στ ι ή παράβασις έγέ

νετο, ..r . 
έγνωστοποίησε προς τον Όργοα/ισμόν τό όνομα του παραβάτου, τήν 

■ ή.μερομηνίαν και ετέρας λεπτομέρειας της τοιαύτης παραβάσεως.  .· . ,■ 
1 (2) .'Πας όστις λογίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) ώς πάρακινήσας 

τήν δίάπραξιν αδικήματος τίνος κοπά παράβασιν των οιοπάξεων του 
παρόντος Νόμου, υπόκειται εις τάς αύτάς κυρώσεις ώς έάν είχε 
•παραβή !τήν σχετικήν διάταξιν. . 

20.—(1) 'Οσάκις τό πρόσωπον όπερ διαπράττει άδίκηιμα κατά πα Αδικήματα 
ράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου εΐναι εταιρεία, πας ύπόΈται
όστι'ς κατά τον χρόνον διαπράξεως του άδικήιματός είχε τήν διεύθυν Pf1(?ν καί 
σιν και τήν εύθύνην έναντι της εταιρείας δ ιά τήν διεξαγωγή ν των άξ^ατού
έργασϊών αύτης, είναι ένοχος, αδικήματος και έν περιπτώσει κατά χων αύτης. 

■δίκης υπόκειται εις τάς έν τω "παρόντα Νόμωπρόνοουμένας ποινάς: 
"Νοείται ότι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων θέ

?λει καθιστά οιονδήποτε πρόσωπον ποινικώς ύπεύθυνον, έφ' όσον απο
δεικνύει ότι τό αδίκημα διεπράχθη έν αγνοία αύτου ή ότι κατέβαλε 
πάσαν έπιμέλειαν προς παρεμπόδισα/ της διαπράξεως του τοιούτου 
αδικήματος, ν 

(2) 'Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου έν τω έδαφίω (1), 
οσάκις εχη·· διαπραχθή αδίκημα τι κατά παράβασιν των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου υπό τίνος εταιρείας και έφ' όσον αποδεικνύεται 
ότι τούτο έχει δ ιαπραχθή τη συναινέσει ή τη συνεννοήσει, ή ότι τούτο 
οφείλεται εις οίάνδήπ'οτε άμέλειαν, οιουΌΤ\τχοτε Διευθυντού, Γραμμα

ντέως ή, ετέρου αξιωματούχου της τοιαύτης εταιρείας, ό τοιούτος Διευ
θυντής, Γραμματεύς ή έτερος αξιωματούχος είναι: ωσαύτως ένοχος 
του έν ..λόγω αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις 
τάς. έν τω. παρόντι Νόμω πρόνοουμένας ποινάς. , -/.-.. 

•■■Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) «εταιρεία» περιλαμβάνει οιανδήποτε ενωσιν προσώπων·'μετά 

ή άνευ νομικής·προσωπικότητος' και. 
(β) «διευθυντής», έν σχέσει προς όμόρρυ'θμον και έΐερόρρυθμον 

■;>. 'έταιρείαν περιλαμβάνει και τόν όμόρρυθμον έταΐρον. 

. ...21..Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει συμμόρφώσιν προς οίανδή Ποιναΐδ(άμή 
πότε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε διατάγματος ειδικώς προ
ή Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, διά τήν παράβασιν της 'βλεπομένην 
όποιας ουδεμία ειδικώς προβλέπεται ποινή, είναι ένοχος αδικήμα
τος και υπόκειται είς χρηματίκην ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δια
κοσίας λίρας ή' είς φυλάκισα/ διά χρονικήν περίσδον μή ύπερβαίνου
σαν τούς§ξ μήνας, ή καΐ εις άμφο'τέρας τάς ποινάς, έν περιπτώσει 
δε δευτέρας ή μεταγενεστέρας καταδίκης, εϊς χρηματίκην ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή εις φυλάκισιν διάχρονικήν 
περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη, ή καΐ είς άμφοτέρας τάς ποι
νάς ταύτας. 

παράβασιν. 
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Απαλλαγή 
τοΰ 'Οργανι
σμού έκ της 
φορολογίας 
καΐ των τελών 
χαρτοσήμου. 

Κανονισμοί. 
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22. Ό 'Οργανισμός άπαλλάττεται της καταβολής— 
(ά) παντός φόρου, τέλους ή δασμού πληρωτέου δυνάμει οίουδή

ποτε εκάστοτε έν Ίσχύ'ί Νόμου έπί μηχανικών εγκαταστά
σεων, οχημάτων, εξοπλισμού και έτερων πάσης φύσεως πε
ριουσιακών στοιχείων εισαγομένων προς χρήσιν υπό ή δια 
λογαριασμόν του Όργανισμοΰ και μη προοριζοιμένων προς 
πώλησιν εις το κοινόν" 

(β) παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε 
έν Ίσχύϊ Νόμου, τοΰ άφορώντος εις την καταβολήν τελών 
χαρτοσήμου* 

(γ) παντός φόρου τοπικής αρχής, πλην τών ύπό τοΰ Ύπουργι
•κου Συμβουλίου εγκεκριμένων τοιούτων. 

23.—(1) Το Ύπουργικσν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν νά έκδίδη 
Κανονισμούς δημοσιευόμενους έν τή έπισημω έφημερίδι της Δημο
κρατίας· προς καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ειδικώς και άνευ επηρεασμού τής γένικότητος του εδαφίου 
(1), οι Κανονισμοί οΰτοι δύνανται νά προνοούν περί πάντων ή τίνων 
τών ακολούθων θεμάτων, ήτοι περί— 

(α) τής εφαρμογής τών ύπό τής Δημοκρατίας συναπτομένων 
διεθνών συμφωνιών περί Προτύπων" 

(β) του ποσού τών τελών και επιβαρύνσεων άτινα δύνανται νά 
έπιβάλλωνται και είσπράττωνται δυνάμει τοΰ παρόντος Νό
μου ώς και του τρόπου πληρωμής και εισπράξεως τούτων" 

(γ) του τύπου, τών δρων και τών περιορισμών ύφ* οδς οιαδή
ποτε άδεια δύναται νά έκδίδηται, ώς και περί τής χρονικής 
'ισχύος τής τοιαύτης άδειας" 

(δ) τής χρονικής περιόδου διά την όποίοα/ δύναται νά άνανεοΰ
ται ή άδεια" 

(ε) τών δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών και καθηκόντων 
έν γένει τοΰ Διευθυντού" 

(στ) τών αρχείων και βιβλίων, άτινα δέον νά τηρώνται ύπό τών έν 
άρθρω 13 αναφερομένων προσώπων" 

(ζ) παντός έτερου θέμοττος δπερ επιβάλλεται ή δύναται νά κα
θορισθή. 

(3) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν νά έκδίδη Κοα/ονισμούς, δη
μοσιευόμενους έν τή έπισή!μω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, οΐτίνες δύ
νανται νά προνσοΰν περί πάντων ή τίνων τών ακολουθών θεμάτων, 
ήτοι περί— 

(α) τής καταρτίσεως και αναθεωρήσεως Προτύπων 
(β) τής επεξεργασίας προγραμμάτων τυποποιήσεως' 
(γ) τής συνθέσεως και τοΰ πεδίου ενεργείας τών Επιτροπών 

τών καθιδρυθησσμένων διά την έπεξεργασίαν Κυπριακών 
Προτύπων και την λειτουργίαν τών σχεδίων περί Προτύπων 
Σημάτων" ν 

(δ) τής λειτουργίας σχεδίων περί Προτύπων Σημάτων, περιλαμ
βανομένων τών διευθετήσεων περί τοΰ έλεγχου ποιότητος" 

(ε) τοΰ καθορισμοΰ συγκεκριμένων Κυπριακών Προτύπων ώς 
Κυπριακών Προτύπων εφαρμοζομένων ανεξαιρέτως καθ* 
άπασαν την Δημοκρατίαν. 

(στ) τών δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου εξουσιών και καθηκόντων 
έν γένει τών Λειτουργών, Επιθεωρητών και παντός έτερου 
υπαλλήλου, πλην τοΰ Διευθυντοΰ. 
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(4) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύ
νανται να προνοούν, εν περιπτώσει παραβάσεως αυτών, περί της επι
βολής χρηματικών ποινών μή υπερβαινουσών τάς διακοσίας λίρας. 

(5) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου κατατί
θενται είς την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριά
κοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους 
ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά την πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν ίσχύϊ από 
τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

24. Ό παρών Νόμος θέλει τεθή έν ίσχύϊ είς ήμερομηνίαν όρισθησο Ημερομηνία 
μένη ν ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δήμο ενάρξεως 
σιευομένης είς την έπίσημον έφηιμερίδα τής Δημοκρατίας. Ισχύος τοΰ 

Νόμου.' 


