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Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 24(1) του 1996 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακών Προτύπων και Συνοπτικός 

Ελέγχου Ποιότητος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί τιτλος· 
με τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμους του 1975 68 του 1975 
έως 1983 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός J™^ \Hl 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακών Προ

τύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμοι του 1975 έως 1996. 
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ' αυτό, τροποποίηση 

στη δέουσα αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: του βασικοί)2 

«σήμα συμμόρφωσης συστήματος» σημαίνει το σήμα το οποίο κήρυσσε νόμου. 
ται από τον Οργανισμό, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του παρό

ντος Νόμου· 
«σύστημα» σημαίνει τις υπηρεσίες ή/και διεργασίες μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού δημόσιου δικαίου οι οποίες σχετίζονται με τη διασφάλιση και 
διαχείριση της ποιότητας, της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλο

ντος· 
«πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος» σημαίνει πιστοποιητικό με 

το οποίο υποδηλούται η συμμόρφωση συστημάτων με τις απαιτήσεις των 
σχετικών Κυπριακών Προτύπων ή άλλων προτύπων. 
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως Τροποποίηση 

μετά την παράγραφο (γ) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ) και (ε), του βασικού* 
των υφιστάμενων παραγράφων (δ) έως (ιστ) αναριθμουμένων ως παραγρά νόμου. 
φων (στ) έως (ιη)· 

«(δ) την ετοιμασία, κατάρτιση, αναθεώρηση, αλλαγή, τροποποίηση και 
εφαρμογή σχεδίων πιστοποίησης συστημάτων και τη χορήγηση πι

στοποιητικών συμμόρφωσης συστημάτων κατόπιν καταβολής στον 
Οργανισμό τελών καθορισμένων με Κανονισμούς· 

(ε) τον καθορισμό σημάτων συμμόρφωσης συστημάτων που να πιστο

ποιούν τη συμμόρφωση συστημάτων με τις απαιτήσεις των σχετι

κών Κυπριακών Προτύπων ή άλλων προτύπων, και την έκδοση και 
έλεγχο αδειών χρήσης ή τοποθέτησης των πιο πάνω σημάτων πάνω 
σε εμπορεύματα, αγαθά ή υλικά ή τον με άλλο τρόπο έλεγχο της 
χρήσης αυτών των σημάτων». . 



Ν. 24(Ι)/96 104 

τροποποίηση 4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου 
νόμου· νέου εδαφίου, των υφιστάμενων εδαφίων (2) έως (7) αναριθμουμέ

νων ως εδαφίων (3) έως (8): 
«(2) Ο Οργανισμός έχει εξουσία, με γνωστοποίηση που δημο

σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει 
οποιοδήποτε σήμα που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό σε σχέση με 
την πιστοποίηση συμμόρφωσης συστημάτων με τις απαιτήσεις των 
σχετικών Κυπριακών Προτύπων ή άλλων προτύπων, ως Σήμα Συμ

μόρφωσης Συστήματος, και δύναται με τον ίδιο τρόπο να καταργεί 
ή να τροποποιεί αυτό.»· 

(β) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του αναριθμημένου εδαφίου 
(3) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «Σήμα» στο τέλος 
του εν λόγω εδαφίου (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή Σήμα Συμ

μόρφωσης Συστήματος.»· 
(γ) με τη διαγραφή του κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «Σήμα» (δεύτερη 

γραμμή) στο αναριθμημένο εδάφιο (4) αυτού και την προσθήκη αμέ

σως μετά, των λέξεων «ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος,»· 
(δ) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του αναριθμημένου εδαφίου 

(5) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «Πρότυπον 
Σήμα», στο τέλος του εν λόγω εδαφίου, των λέξεων «ή Σήμα Συμ

μόρφωσης Συστήματος.»· 

(ε) με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «Πρότυπον τι Σήμα» και 
«Πρότυπον Σήμα» (πρώτη και πέμπτη γραμμή, αντίστοιχα) στο ανα

ριθμημένο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «ή Σήμα Συμμόρφωσης Συ

στήματος»· 
(στ) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αδείας» (δεύτερη γραμμή) 

στο αναριθμημένο εδάφιο (6) αυτού, των λέξεων «Πρότυπου Σήμα

τος»· 
(ζ) με τη διαγραφή του αριθμού «(4)» (δεύτερη γραμμή) στο αναριθμη

μένο εδάφιο (6) αυτού και την αντικατάσταση του με τον αριθμό 
«(5)»· 

(η) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αδείας» (πρώτη γραμμή) 
στην παράγραφο (α) του αναριθμημένου εδαφίου (7) αυτού, των λέ

ξεων «χρησιμοποίησης Πρότυπου Σήματος»· και 
(θ) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αδείας» (πρώτη γραμμή) 

στην παράγραφο (β) του αναριθμημένου εδαφίου (7) αυτού, των λέ

ξεων «χρησιμοποίησης Πρότυπου Σήματος». 
Τροποποίηση 5. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 
του άρθρου 13 τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «άδεια» (τέταρτη γραμ

νόμου. μή), των λέξεων «χρησιμοποίησης Πρότυπου Σήματος». 

Τροποποίηση 6. Η παράγραφος (β) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του βασικού18 τ η ν π ο ο σθήκ ιΊ αμέσως μετά τις λέξεις «Σήμα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), των 
νόμου. λέξεων «ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος». 
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7. Το εδάφιο (3) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο τροποποίηση 
ι ~ν.α^ ^ . τον άρθρου 23 
Λ,ουοως. του βασικου 

(α) Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) νόμου· 
αυτού και της προσθήκης στο τέλος αυτής αμέσως μετά τη λέξη 
«Προτύπων», των λέξεων «και συστημάτων»· 

(β) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) 
αυτού και της προσθήκης στο τέλος αυτής αμέσως μετά τη λέξη 
«Σημάτων» (τέταρτη γραμμή»), των λέξεων «και Σημάτων Συμμόρ
φωσης Συστημάτων·»· 

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού των ακό
λουθων νέων παραγράφων (ε), (στ) και (ζ), των υφιστάμενων παρα
γράφων (ε) και (στ) αναριθμουμένων ως παραγράφων (η) και (θ), 
αντίστοιχα: 
«(ε) της λειτουργίας σχεδίων περί Σημάτων Συμμόρφωσης Συστη

μάτων* 
(στ) της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών συμμόρφωσης συ

στημάτων 
(ζ) της διαδικασίας λειτουργίας πιστοποίησης συστημάτων και 

αξιολόγησης αυτών προς το σκοπό χορήγησης πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης·». 


