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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ Άρ. 1331 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κυπριακών Προτύπων και 'Ελέγχου Ποιότητος (Τροποποιητι
κός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

* Αριθμός 6 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ^ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1975 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακών Προ- Συνοπτικός 
τύπων και Έλεγχου Ποιότητος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 τίτλος» 
και θά άναγινώσκηται δμοΰ μετά τοΰ περί Κυπριακών Προτύπων καΐ 
Έλεγχου Ποιότητος Νόμου τοΰ 1975 (έν τοις εφεξής αναφερομένου 68τοθΐ975. 
ώς «ό δασικός νόμος»), καΐ ό δασικός νόμος και δ παρών Νόμος 
θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οι περί Κυπριακών Προτύπων καΐ Έλεγχου 
Ποιότητος Νόμοι τοΰ 1975 και 1977. 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 5 του δασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά της έξ αύτοΰ διαγραφής τής λέξεως «καθορισμού» (δευτέρα τοϋ εδαφίου 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «κηρύξεως», g1*"^*?" 

βασικοί) 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 12 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού Τρσττσποίησις 
θως : τοΟ άρθρου 12 

(α) Διά τής έκ του εδαφίου (5) αύτοΰ διαγραφής των λέξεων ^μου. 
«κατ* οίκείαν κρίσιν» (πρώτη γραμμή)* 

(β) διά τής έν αύτω ένθέσεως ευθύς μετά τό εδάφιον (5) του 
ακολούθου νέου εδαφίου ώς εδαφίου (6), τοΟ νυν εδαφίου (6) 
άναριθμουμένου είς εδάφιον (7) : 

«(6) Τό Συμδούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως κατά πάντα 
χρόνον— 

(α) προδαίνη είς άνάκλησιν αδείας εΊς περίπτωσιν παρα
δόσεως ύπό τοΰ αδειούχου οιασδήποτε σχετικής προς 
αδείας ή τήν έφαρμογήν ή τους δρους αυτών διατά
ξεως τοΰ παρόντος Νόμου ή οίουδήποτε σχετικού 
προς αδείας Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, 

(17) 
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ή οίουδήποτε των δ ρω ν τών περιεχομένων έν τη αδεία 
ή έν τοιούτω σχετικώ Κανονισμώ, ή είς περίπτωσιν 
μή συμμορφώσεως προς οίανδήποτε τοιαύτην διάτα
ξιν ή ορον" 

(β) πρσδαίνη εις πρ.^σωρινήν άναστολήν αδείας διά περίο
δον μή ύπερδαίνουσαν εις έκαστη ν περίπτωσιν τάς 
ένενή κοντά ημέρας λόγω οιασδήποτε παραβάσεως ή 
μή συμμορφώσεως ώς αναφέρεται έν τη άνω παρα
γράφω (α), εφόσον ή τοιαύτη παράδασις ή μή συμ
μόρφωσις είναι προσωρινής φύσεως»' 

(γ) δια της διαγραφής του 'εδαφίου (7) αύτου (ώς τούτο άνη
ριθμήθη) και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου 
νέου εδαφίου : 

«(7) —(α) 'Πας αίτητής δι' άδειαν χρησιμοποιήσεως 
Προτύπου Σήματος υποχρεούται όπως καταδάλλη εις τον 
'Οργανισμόν πάσαν καθοριζσμένην δαπάνην ευλόγως 
γενσμένην ύπό του 'Οργανισμού διά και εν σχέσει 
προς τήν προκαταρκτικήν έξέτασιν του εμπορεύματος εις το 
'όποιον ή αίτησις αναφέρεται και τήν κατασκευήν, παρα
γωγήν, έπεξεργασίαν κάί κατεργασίαν του τοιούτου εμπο
ρεύματος προς τόν σκοπόν λήψεως αποφάσεως έπι της χορη
γήσεως, ή μή, της αιτουμένης αδείας. 

(β) Διά τήν έκδοσιν άδειας χρησιμοποιήσεως Προτύπου 
Σήματος και διά πάσαν άνανέωσιν αύτης θά καταδάλ
λωνται είς τόν Όργανισμόν ύπό του αίτητου ή του αδει
ούχου, αναλόγως της περιπτώσεως, πρό της εκδόσεως της 
αδείας ή της ανανεώσεως αύτης, τοιαύτα τέλη ώς ήθελον 
καθορισθή διά Κανονισμών. 

(γ) Πας αδειούχος υποχρεούται δπως καταδάλλη είς τόν 
Όργανισμόν πάσαν 'καθοριζομένη ν δαπάνην ευλόγως 
γενσμένην εκάστοτε ύπό του Όργανισμου κατά καΐ 
ίέν σχέσει προς τάς ενεργείας αύτου δυνάμει τών παρα
γράφων (α) , (β) καΐ (γ) τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 13 
και έν σχέσει προς οιανδήποτε δοκιμήν εμπορεύματος ή 
υλικού γενομένην προς έξακρίδωσιν κατά πόσον τοΟτο είναι 
σύμφωνον προς τό Κυπριακόν Πρότυπον άναφορικώς προς 
τό όποιον ό αδειούχος έχει έξουσιοδοτηθή νά χρησιμοποιή 
τό Πρότυπον Σήμα. 

(δ) Ό 'Οργανισμός δι* έγγραφου ειδοποιήσεως πληρο
φορεί τόν αΐτητήν ή άδειοΟχον, αναλόγως της περιπτώ
σεως, περί τών δαπανών τών 'καταδλητέων ύπ' αύτοϋ δυ
νάμει τών παραγράφων (α) καΐ (γ) του παρόντος εδαφίου 
•και ό αίτητής ή αδειούχος υποχρεούται δπως καταδάλλη 
ιείς τόν Όργανισμόν τάς τοιαύτας δαπανάς εντός τριάκοντα 
(ήμερων από τής ημερομηνίας της τοιαύτης θϊδοποιήσεως.». 

4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 23 του δασικού νόμου τροποποιεί
ται διά της έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράγραφαν (δ), 
της ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(ιδ1) του τρόπου τής κοινοποιήσεως αναίκλήαεως και αναστολής 
αδείας εκδοθείσης δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 12 
και του χρόνου άφ' οδ ή τοιαύτη άνάκλησις και αναστολή 
θά εχη Ισχύν». 

Έτυπώθη έν τφ Τίπτογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 

ΤροττοιτοΙησις 
τοΰ έόα<ρ[ου> 
( 2 ) τ ο 0 
άρθρου 23 
τοΟ βασικού 
νόμου» 


