
E.E., Παρ. I, 1001 Ν. 48,85 
Αρ. 2053, 31.5.85 

Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδί

δεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη

μοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 48 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΚΑΙ 1977 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μέτρων και Συνοπτικός 

Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα αναγινώσκηται τίτλος, 
ομού μετά των περί Μ'έτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 και 19του 1974 
1977 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο 73 του 1977. 
δασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι 
περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 έως 1985. 

2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού Τρσπσποίησις 
0 ω ς . του άρθρου 2 

, * » , , , „ , , ν, , του βασοκού 
(α) Διά της εις την παραγραφον (β) του ορισμού της λέξεως νόμου 

«επαλήθευσις» αντικαταστάσεως των λέξεων «περιεκτικό
τητος ή δυνατότητος» (πρώτη και τετάρτη γραμμαί) διά 
των λέξεων «χωρητικότητος ή ικανότητος»' 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού των λέξεων 
«πρότυπον μέτρον ή σταθμόν»* και 

(γ) διά της εκ του ορισμού των λέξεων «σωρός ή δέσμη» δια
γραφής των λέξεων «οιουδήποτε ζυγίσματος ή οιασδήποτε 
μετρήσεως, οσάκις η πώλησις γίνεται κατ' αριθμόν,» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) και αντικαταστάσεως των 
διά των λέξεων «οιασδήποτε ζυγίσεως ή μετρήσεως ή όπου 
η πώλησις γίνεται κατ' αριθμόν,». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια Τραπσποίησις 
γραφής της λέξεως «σταθμού» εκ του εδαφίου (1) (πέμπτη γροομ του άρθρου 4 
μή) και εδαφίου (2) (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως του*0*"*00 

της διά της λέξεως «βάρους». 
4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποι τροττοττοίησκ; 

είται διά της αντικαταστάσεως αυτού διά του ακολούθου νέου του εδαφίου 
εδαφίου: (2) του 

«(2) Η καντελα είναι η φωτοβολία, κατά ωρισμένην διεύ του δασικού 
θυνσιν, μιας πηγής η οποία εκπέμπει μονοχρωματικήν ακτινο νόμου, 
βολίαν συχνότητος 540X1012 χερτζ και της οποίας η έντασις 
ακτινοβολίας κατά την αυτήν διευθυνσιν είναι 1/683 βαττ ανά 
στερακτίνιον.». 

5. Το άρθρον 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού Τροπσποίηισις 
Ω ω _ . του άρθρου 14 

^ " του δασικού 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού νόμου, 

διαγραφής της λέξεως «σταθμού» (δευτέρα γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «'βάρους»' 

(β) διά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού 
διαγραφής των λέξεων «αρίθμησιν» (πρώτη γραμμή) και 
«αριθμήσεως» (δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
των, αντιστοίχως, διά των λέξεων «αριθμόν» και «αριθμού»' 

(γ) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«σταθμίσεως, μετρήσεως» (δεκάτη ενάτη γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «μέτρου, βάρους»' 
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Τροποποίησις 
του εδαφίου 
(3 ) του 
άρθρου· 1 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπσποίησις 
του εδαφίου 
( 1 ) τ ο υ 
άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

Γρσπσποίησις 
του εδαφίου 
(5) του 
άρθρου 20 
του δασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του εδαφίου 
(1 ) του 
άρθρου 21 
του δασικού 
νόμου:. 

"ΓροτΓΟΤΓοίησις 
του εδαφίου 
(2) του 
άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 
Τραποποίησις 
του εδαφίου 
(1) 'του 
άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

Γρσποπτοίησις 
του άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου: 

(δ) διά της δ ιαγραφής της λέξεως «σταθμού» εκ του εδαφίου 
(3) (πρώτη, τετάρτη; και πέμπτη; γ ρ α μ μ α ί ) και εδαφίου 
(4) (έκτη γ ρ α μ μ ή ) και της αντικαταστάσεως της διά της 
λέξεως «βάρους»" και; 

(ε) διά της εκ του εδαφίου (4)ι αυτού δ ιαγραφής της λέξεως 
«μέτρων» (ογδόη, γ ρ α μ μ ή ) και της αντικαταστάσεως της 
δ ι ά της λέξεως «μέτρου». 

6. Το εδάφιον (3) του άρθρου 15 του δασικού νόμου τροποποι
είται διά της εις αυτό αντ ικαταστάσεως των λέξεων «σταθμού» 
(δευτέρα γραμμή) και «του τοιούτου μέτρου, σταθμού» (τρίτη 
γ ρ α μ μ ή ) διά των λέξεων «'βάρους» και «μέτρου, βάρους», αντι
στοίχως. 

7 . Το εδάφιον (Τ) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποι
είται διά της εξ αυτού διαγραφής; των λέξεων «διά δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 
αυτού δημοσιευομένου εν τη: επισήμω εφηιμερίδι της Δημοκρατίας» 
(έκτη και εβ'δόμη γ ρ α μ μ α ί ) και της αντ ικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «διά Κανονισμών εκδιδομένων υπ* αυτού», 

8. Το εδάφιον (5) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποι
είται; διά της εξ αυτού δ ιαγραφής των λέξεων «διά δ ιατάγματος 
του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφη
μερίδι της Δημοκρατίας» (τρίτη, τετάρτη; και πέμπτη γ ρ α μ μ α ί ) και 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «διά Κανονισμών εκδι
δομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου». 

9. Το εδάφιον (1) του ά ρ θ ρ ο υ 21 του βασικού νόμου τροποποι
είται διά της εξ αυτού δ ι α γ ρ α φ ή ς της λέξεως «Διατάγματος» 
(πρώτη γ ρ α μ μ ή ) και της αντ ικαταστάσεως της διά των λέξεων 
«Κανονισμών εκδιδομένων υπ ' αυτού». 

10. Το εδάφιον (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποι
είται διά της εξ αυτού δ ι α γ ρ α φ ή ς της λέξεως «διορθωτής» (τρίτη 
γ ρ α μ μ ή ) και της αντ ικαταστάσεως της διά της λέξεως «επιδιορ
θωτής». 

11. Το εδάφιον (1) του άρθρου 44 του βασικού νόμου τροποποι
είται ως ακολούθως : 

(α ) Διά της εκ της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β) αυτού δ ιαγραφής της 
λέξεως «σταθμού» (τρίτη; γ ρ α μ μ ή ) και της αντικαταστά
σεως της διά της λέξεως «•βάρους»' και 

(β) διά της προσθήκης της ακολούθου νέας π α ρ α γ ρ ά φ ο υ , της 
εν τέλει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α) λέξεως «και» μεταφερομένης 
εις το τέλος της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β) :ι 

*(.Υ) τ ο υ πλήρους ονόματος και της πλήρους διευθύν
σεως του κατασκευαστού ή συσκευαστού ή εισα
γ ω γ έ ω ς του τοιούτου αγαθού.» . 

12. Το άρθρον 46 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια

γραφής τούτου και της αντ ικαταστάσεως του υπό του ακολούθου 
ά ρ θ ρ ο υ : 
«Εξουσίαι 46. Το Υπουργικών Συμβούλιον δύνοτται να καθορίζη 
Υπουργικού ς , ν , , , γ / 
Συμβουλίου ° ι ο : Κσνονισμων τα ανεκτά όρια σφαλμάτων εις το 
κα.καθορίζη καθαρόν περιεχόμενον συσκευασμένων αγαθών , λαμβα
ανεκτάόριο. νομένων υπ ' όψιν της μεθόδου συσκευασίας και της 
σφαλμάτων συνήθους εκθέσεως εις ην τα τοιαύτα α γ α θ ά υπόκεινται 
ε ι ς τ ο κ α θ α ρ ό ν ,' ■ » ■ ■ ' ■ ' '» 
περιεχόμενον \ ι ε τ α τ ψ ε ισαγωγήν των εις το ©μπόριον.». 
συσκευα
σμένων 
αγαθών. 
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13. Το ακόλσυθσν νέον άρθρον προστίθεται ευθύς μετά το τρο προσθήκη 
ποποιηθέν άρθρον 46 του βασικού νόμου:· νέου άρθρου. 
«Εξουοίαι 46Α. Ο Υπουργός δύναται, οσάκις κατά την γνώμην 
Υπουργού τ ο υ οιονδήποτε αγαθόν ή οιονδήποτε έτερον αγαθόν πά
να καθορίζη ρόμοιον ή συγκρινόμενον προς τούτο, πωλείται, συσκευ
ποσοτηττας άζεται, διανέμεται, παραδίδεται, προσφέρεται ή εκτί
κλπ. θεται προς πώλησιν εις τοιαύτην ποσότητα, βάρος ή 

αριθμόν ώστε να εμποδίζη την ικανότητα του κατανα
λωτού να κάμη συγκεκριμένην σύγκρισιν των τιμών, να 
ορίση:. διά διατάγματος όπως πας κατασκευαστής, 
συσκευαστής ή έμπορος κατασκευάζη, συσκευάζη, εισά
γη, πωλή, διανεμη ή παραδίδη τα τοιαύτα αγαθά εις 
τοιαύτας; προτύπους ποσότητας, δάρος ή αριθμόν ως 
ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι.». 

14. Το εδάφιον ( ΐ) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται διά της εν τη παραγράφω (α) αυτού ενθέσεως, ευθύς τ»̂ εδαφίου 
μετά τας λέξεις «να ζυγίση» (πρώτη γραμμή), της λέξεως ^ ™ 4 7 
«, μέτρηση». τοο&οκηκοό 

νόμου. 
15. Το άρθρον 49 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ Τροποποίησις 

αυτού διαγραφής της λέξεως «μέτρησις» (δευτέρα γραμμή) και τουάρθροα49 
της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «μέτρον»., ™ &ασΐκου 

16* Το άρθρον 51 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της εκ Τροποποίησις 
της παραγράφου (α) αυτού διαγραφής των λέξεων «σταθμού ή τ ο υ ^ ρ ο υ . 5 1 

αριθμήσεως» (πρώτη; γραμμή,) και της αντικαταστάσεως των διά ν6μου 
των λέξεων «δάρους ή, αριθμού»

17. Το άρθρον 67 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού Τρσποποίησις 
0 Q Q . του άρθρου 67 

. . . . , *■ %. , κ r του βαΐσυκού> 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (α) αυτού διαγραφής των νόμου: 

λέξεων «κατασκευής, επισκευής ή πωλήσεως οιουδήποτε 
μέτρου ή σταθμού» (πρώτη, δευτέρα και τρίτη γραμμαί) 
και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «κατα
σκευαστού, επιδιορθωτου, εισαγωγέως, εξαγωγέως, πωλη
τού ή καθ? οιονδήποτε έτερον τρόπον διεξάγοντος εμπο
ρίαν μέτρων και σταθμών»' και' 

(β) διά της εξ, αυτού διαγραφής των παραγράφων (δ) και 
(η), των υπολοίπων παραγράφων επαναριθμουμένων κατά 
την δέουσαν αλφαδητικήν σειράν. 

18. Το άρθρον 68 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού Τρσπσποίησις 
θ ω ς : του άρθρου 68 

(α) Διά τροποποιήσεως του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: '^}&αΙσΐκαύ 

(ι) διά της εις την παράγραφον (στ) αυτού αντικατα μου' 
στάσεως της, λέξεως «μέτρον» (δευτέρα γραμμή) 
διά της λέξεως «πρότυπον»' 

(ιι) διά της εις την παράγραφον (ζ) αυτού αντικατα
στάσεως των λέξεων «μέτρον» (δευτέρα και τρίτη 
γραμμαί) και «επαληθεύωνται και επισημοποιώνται» 
(τετάρτη γραμμή) διά των λέξεων «πρότυπον» και 

«επαληθεύηται και επισημοποιήται», αντιστοίχως' 
(ιιι) διά της εκ της παραγράφου (θ) αυτού διαγραφής 

της λέξεως «πρότυπα» (τετάρτη γραμμή)' και 
(ιν) διά της εξ αυτού διαγραφής των παραγράφων (ι), 

ι(ιδ), (ιε), (ιη) και (ιθ), των υπολοίπων παραγρά
φων επαναριθμουμένων κατά την δέουσαν αλφαβη
τικήν σειράν' και 
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Τροποποίησις 
του ΓΠνακος 
του δασικού 
νόμου. 

(β) διά της εις το εδάφιον (4) αυτού οτντικαταστάσεως των 
λέξεων «επί τη βάσει του παρόντος άρθρου» (πρώτη 
γραμμή) διά των λέξεων «δυνάμει του παρόντος Νόμου». 

19. Ο Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της αντικα
ταστάσεως αυτού διά του ακολούθου νέου Πίνακος: 

« Π Ι Ν Α Ξ 
(Αρθρον 64 ( Ι)) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Τ Ω Ν Ν Ο Μ Ι Μ Ω Ν Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Σ Τ Α Θ Μ Ω Ν 
ΠΡΟΣΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΟΙΑΥΓΑΣ KAl ΑΝΤΙΣΓΡΟΦΩΣ 

(Α) ΜΗΚΟΥΣ 
Ελήφθη η σχέσις : Ι πους = 0.304 80 μέτρα (ακριβώς) 

Παλαιά Μονάς 

Δάκτυλος (ίντσα) 
Πους 
Πήχυς 
Υάρδα 
Άλυσις 
Μίλιον 

Χιλιοστόμετρα 

25.400 00 

Μέτρα 

0.025 40 
0.304 80 
0.609 60 
0.914 40 

20.116 80 
Ι 609.344 00 

Χιλιόμετρα 

0.020 116 8 
1.609 344 

Μετρική Μονάς 

Χιλιοστόμετρον 

Μέτρον 

Χιλιόμετρο ν 

Δάκτυλοι 

0.039 370 078 74 

39.370 078 740 157 5 

Πόδες 

3.280 839 895 0131 

Πήχεις 

1.649 419 947 5066 

Μετρική Μονάς 

Χιλιοστόμετρον 

Μέτρον 

Χιλιόμετρον 

Υάρδαι 

1.093 613 298 337 7 

Αλυσεις 

49.709 695 378 986 7 

Μίλια 

0.621 371 192 2374 

(Β) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Ελήφθη η σχέσις : Ι τετρ. πους = 0.092 903 04 τετρ. μέτρα (ακριβώς) 

Παλαιά Μονάς 

Τετρ. δάκτυλος 
Τετρ. πους 
Τετρ. υάρδα 
Προστάθιον 
Σκάλα 
Τετρ. μίλιον 

Τετρ. εκατοστόμετρα 

6.451 6 
929.030 4 

Τετρ. μέτρα 

0.000 645 16 
0.092 903 04 
0.836 127 36 

334.450 944 
Ι 337.803 776 

2 589 988. Γ10 336 

Δεκάρια 

0.334 450 944 
1.337 803 776 
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Παλαιά Μονάς 

Τετρ. δάκτυλος 
Τετρ. πους 
Τετρ. υάρδα 
Προστάθιον 
Σκάλα 
Τετρ. μίλιον 

Εκτάρια 

0.133 780 377 6 
258.998 811 033 6 

Τετρ. Χιλιόμετρα 

2.589 988 110 336 

Μετρική Μονάς 

Τετρ. εκατοστόμετρον 
Τετρ. μέτρον 
Δεκάριον 
Εκτάριον 
Τετρ. χιλιόμετρον 

Τετρ. δάκτυλοι 

0.155 000 310 000 6 

Τετρ. πόδες 

10.763 910 416 709 72 

Τετρ. υάρδαι 

1.195 990 046 302 

Μετρική Μονάς 

Τετρ. εκατοστόμετρον 
Τετρ. μέτρον 
Δεκάριον 
Εκτάριον 
Τετρ. χιλιόμετρον 

Προστάθια 

2.989 975 116 

Σκάλαι 

0.747 493 778 938 18 
7.474 937 789 381 8 

Τετρ. μίλια 

0.386 102 158 542 5 

(Γ) ΟΓΚΟΥ 
Ελήφθη η σχέσις : Ι κυβικός πους = 0.028 316 846 592 κυβικά μέτρα (ακριβώς) 

Παλαιά Μονάς 

Κυβικός δάκτυλος 

Κυβικός πους 

Κυβική υάρδα 

Κυβικά εκατοστόμετρα 

16.387 064 

Κυβικά μέτρα 

0.000 016 387 064 

0.028 316 846 592 

0.764 554 857 984 

Μετρική Μονάς 

Κυβικόν εκατοστόμετρον 

Κυβικόν μέτρον 

Κυβικοί δάκτυλοι 

0.061 023 744 09 

ί 

Κυβικοί πόδες 

35.314 666 721 4 

Κυβικαί υάρδαι 

1.307 950 619 3 

(Δ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
Ελήφθη η σχέσις: Ι γαλόνιον (αυτοκρατορικόν) = 4.54S 091 879 λίτρα (ακριβώς) 

Παλαιά Μονάς 

Πίντα (pint) 
Κουάρτο (quart) 
Οκά 

Μέτρα στερεών και υγρών S· Κυπριακή λίτρα 
Γαλόνιον 

J Κοιλόν 

1 Κούζα 
Μέτρα υγρών 

Γομάριον 

Χιλιοστόλιτρα 

568.261 484 875 

Λίτρα 

0.568 261 484 875 
1.136 522 969 75 
1.272 905 726 12 
3.182 264 315 3 
4.546 091 879 

36.368 735 032 

10.228 706 727 75 

163.659 307 644 00 
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Μετρική Μονάς 

Χιλιοστόλιτρον 

Αίτρον 

Πίνται (pints) :Ι Κουάρτα (quarts) 

0.001 759 753 259 075 

1.759 753 259 075 0.879 876 629 52 

Οκάδες (δι* υγρά) 

0.785 604 133 57 

Μετρική Μονάς 

Χιλιοστόλιτρον 

Λίτρον 

Κυττριακαί λίτραι 

0.314 241 653 4 

Γαλόνια 

0.219 969 157 38 

Κοιλά 

0.027 496 144 67 

Μετρική Μονάς 

Χ ιλιοστόλιτρο ν 

Λίτρον 

Γομάρια 

0.006 110 254 371 6 

(Ε) ΒΑΡΟΥΣ 

Ελήφθη η σχέσις; Ι οκά = ,1.270 058 636 χιλιόγραμμα (ακριβώς) 

Παλαιά Μονάς 

Δράμιον 
Οκά 
Κυπριακή λίτρα 
Καντάριον 
Καντάριον {αλέτπτο) 

(διά χαρούπια) 
Τόννος 

Γραμμάρια 

3.175 146 59 
Ι 270.058 636 
2 286.105 544 8 

Χιλιόγραμμα 

0.003 175 146 59 
1.270 058 636 
2.286 105 544 8 

55.882 579 984 
228.610 554 48 

Ι 016.046 908 8 

Παλαιά Μονάς 

Δράμιον 
Οκά 
Κυπριακή Λίτρα 
Καντάριον 
Καντάριον (αλέτπτο) (διά χαρούπια) 
Τόννος 

Μετρικοί Τόννοι 

0.055 882 579 984 
0.228 610 554 48 
1.016 046 908 8 

Μετρική Μονάς 

Γραμμάριον 

Χιλιόγραμμον 

Τόννος 

Δράμια 

0.314 946 088 835 6 ; 

314.946 088 835 6 

Οκάδες 

0.787 365 222 083 9 

Κυπριακοί λίτραι 

0.437 425 123 382 7 
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Μετρική Μονάς 

Γραμμάριον 

Χιλιόγραμμο ν 

Τόννος 

Κοντάρια 

17.894 664 138 4 

Κοντάρια (αλέττττο) 

4.374 251 233 8 

Τόννοι 

0.984 206 527 612 

(ΣΤ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

θερμοκρασία εις "C = 5/9 (θερμοκρασία εις «F—32) 
θερμοκρασία εις «F = 32 + 9/5 (θερμοκρασία εις °C) 
θερμοκρασία εις Κ = 273.15 + θερμοκρασία εις °C 

°C = βαθμοί Κελσίου 
OF = βαθμοί Φάρεναΐτ 
Κ = κέλβιν». 

20. Η ισχύς του παρόντος Νόμου ά ρ χ ε τ α ι από της ημερομην ίας Εναρξις 
ενάρξεως της ισχύος του βασ ικού νόμου. ισχύος. 


