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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και
Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται
156(Ι) του 2002 μαζί με τους περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης
10(Ι) του 2010. Νόμους του 2002 και 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός
νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμοι του
2002 έως 2011.

Συνοπτικός
τίτλος.

Τροποποίηση
του άρθρου 1
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’
αυτό της φράσης «Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Διαπίστευσης, Τυποποίησης και
Τεχνικής Πληροφόρησης».

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό
του ορισμού του όρου “διαπίστευση” με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«“διαπίστευση” σημαίνει τη βεβαίωση από τον Οργανισμό, υπό την
ιδιότητά του ως εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, ότι ένας
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις
που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι
εφαρμοστέο,
τις
τυχόν
πρόσθετες
απαιτήσεις,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα
συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·».
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά τη λέξη «Ποιότητας» (δεύτερη γραμμή) και πριν το σημείο των
εισαγωγικών, της συντομογραφίας «(CYS-CYSAB)».

Αντικατάσταση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 4:

«Σκοποί του
Οργανισμού.

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, οι σκοποί του
Οργανισμού είναι(α)

η προώθηση της διαπίστευσης,

(β)

να ενεργεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης της
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Δημοκρατίας για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008, να εφαρμόζει το Κεφάλαιο ΙΙ και το
Άρθρο 39 του Κανονισμού αυτού και να
συμμορφώνεται εκ μέρους της Δημοκρατίας με τις
υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός
αυτός στις εθνικές αρχές της Δημοκρατίας,

Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

(γ)

η προώθηση της εφαρμογής των αρχών Ορθής
Εργαστηριακής Πρακτικής,

(δ)

η εξασφάλιση αναγνώρισης του Οργανισμού σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος, τόπο ή διεθνή οργανισμό,

(ε)

η προαγωγή της τυποποίησης και του ποιοτικού
ελέγχου και η έκδοση Κυπριακών Προτύπων, με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και
των
υπηρεσιών,
της
αποδοτικότητας
και
παραγωγικότητας
στη
βιομηχανία
και
στις
επιχειρήσεις, και την προαγωγή του εμπορίου κατά
τρόπο που να εξυπηρετείται στο μέγιστο το δημόσιο
συμφέρον γενικά και ιδιαίτερα η υγεία, ασφάλεια και
ευημερία του κοινού και η προστασία του καταναλωτή
και του περιβάλλοντος,

(στ)

η ενθάρρυνση ή ανάληψη, με τη βοήθεια
εκπαιδευτικών και άλλων μέσων, εργασίας που
προάγει τη διαπίστευση και την τυποποίηση και η
δημιουργία βιβλιοθήκης προτύπων και θεμάτων που
σχετίζονται με την τυποποίηση,

(ζ)

η προαγωγή της πληροφόρησης
προτύπων και τεχνικών κανόνων,

(η)

η διασφάλιση της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών
που συνάπτονται από τη Δημοκρατία και που
αφορούν τη διαπίστευση, τυποποίηση και άλλες
συναφείς δραστηριότητες.».

σε

θέματα

6. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 5:

«Εξουσίες και
αρμοδιότητες
του Οργανισμού.

5.
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, ο
Οργανισμός έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει σε
όλες τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή
εφαρμογή του Νόμου αυτού και των Κανονισμών και η
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υλοποίηση των σκοπών του και ειδικότερα να (α)

διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα διαπίστευσης, να
προσφέρει υπηρεσίες διαπίστευσης ή άλλης μορφής
αναγνώρισης
και
να
χορηγεί
τα
σχετικά
πιστοποιητικά,

(β)

ετοιμάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και
εφαρμόζει σχέδια διαπίστευσης, αναγνώρισης και
Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και να χορηγεί τα
σχετικά πιστοποιητικά,

(γ)

ετοιμάζει και να εγκρίνει τα Κυπριακά εθνικά πρότυπα
και διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα τυποποίησης,

(δ)

εγκρίνει ή να υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές ή
Ευρωπαϊκό πρότυπο ή πρότυπο άλλου κράτους ως
Κυπριακό Πρότυπο, καθώς επίσης να παραπέμπει με
σχετική αναφορά σ’ οποιοδήποτε διεθνές ή εθνικό
πρότυπο άλλου κράτους,

(ε)

δημοσιεύει και να φροντίζει για την εγγραφή σε
μητρώο όλων των Κυπριακών εθνικών προτύπων με
σκοπό την προσβασιμότητά τους από μέρους του
κοινού,

(στ)

ετοιμάζει, να υιοθετεί, να αναθεωρεί, να αποσύρει ή
να τροποποιεί πρότυπα και κώδικες πρακτικής,

(ζ)

προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα
προτύπων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών ή
κανόνων,

(η)

με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, γίνεται
μέλος οποιουδήποτε διεθνούς σώματος ή οργανισμού
που έχει σχέση με τους σκοπούς, τις εξουσίες ή τις
αρμοδιότητες του Οργανισμού,

(θ)

λαμβάνει μέτρα ή να δημιουργεί ή να εξασφαλίζει
διευκολύνσεις
για
την
πληροφόρηση
των
ενδιαφερομένων και του κοινού γενικά για θέματα
διαπίστευσης και τυποποίησης,

(ι)

συμβουλεύει τη Δημοκρατία σε θέμα διαπίστευσης ή
τυποποίησης, να την εκπροσωπεί σε διεθνείς
συσκέψεις που σχετίζονται με θέματα διαπίστευσης ή
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τυποποίησης και να προωθεί διεθνείς συνεργασίες
στους τομείς αυτούς,

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

(ια)

συντονίζει, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς του
Οργανισμού και να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες
και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς τομείς
δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη
και ενιαία προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τη
διαπίστευση και τυποποίηση· και

(ιβ)

λαμβάνει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο, το οποίο ο
Οργανισμός θεωρεί σκόπιμο ή ότι συμβάλλει στην
επίτευξη οποιουδήποτε από τους σκοπούς του.».

7. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «στους τομείς
της τυποποίησης ή» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «στον τομέα της»·
(β) με την προσθήκη, στο ίδιο εδάφιο, αμέσως μετά τη λέξη «θέματα»
(πέμπτη γραμμή) της λέξης «διασφάλισης»·
(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (10) αυτού και την αναρίθμηση των εδαφίων
(11), (12) και (13) σε εδάφια (10), (11) και (12), αντίστοιχα·
(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε
σε εδάφιο (10), των λέξεων «Σώμα Διαπίστευσης», (πρώτη και δεύτερη
γραμμή), με τις λέξεις «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης».
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«Εξουσίες και
καθήκοντα
Συμβουλίου.

7. (1) Για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, το
Συμβούλιο επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες
και καθήκοντα που παρέχονται σ’ αυτό με βάση τις
διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε γενικών
οδηγιών που μπορεί να εκδίδονται από τον Υπουργό (α)

ετοιμάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και
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εφαρμόζει σχέδια αναγνώρισης ή διαπίστευσης,
(β)

συστήνει τεχνικές ή άλλες επιτροπές για τη
διαπίστευση, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι
κατά τομέα εμπειρογνώμονες στη βάση κριτηρίων
που καθορίζει το ίδιο και που διασφαλίζουν την
τεχνική επάρκεια, αμεροληψία, ακεραιότητα και
εχεμύθειά τους,

(γ)

καθορίζει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κριτήρια
διαπίστευσης, τα οποία ορίζουν τα σχετικά Κυπριακά
Πρότυπα και τους λόγους ή όρους και τη διαδικασία
για τους οποίους μπορεί να ανασταλεί ή ανακληθεί
πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει χορηγηθεί με
βάση τον παρόντα Νόμο,

(δ)

χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης και δύναται να
αναστέλλει ή ανακαλεί πιστοποιητικό το οποίο έχει
χορηγήσει,

(ε)

καθορίζει και δημοσιοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης,

(στ) ετοιμάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και
εφαρμόζει σχέδια επιθεώρησης της εφαρμογής
Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής σε εργαστήρια και
εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά,
(ζ)

εγκρίνει Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι
οποίες συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού και
άλλου εθνικού φορέα διαπίστευσης,

(η)

ετοιμάζει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του
Οργανισμού τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό,

(θ)

μεριμνά για την καθιέρωση και λειτουργία στον
Οργανισμό ενός συστήματος διαχείρισης της
ποιότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα,

(ι)

διευθετεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη
δημοσίευση πιστοποιητικών, κωδίκων, εκθέσεων,
δελτίων, εγγράφων και μητρώων τα οποία αφορούν
τη δραστηριότητα της διαπίστευσης, τα πρότυπα και
την εγγραφή μελών,
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(ια) φροντίζει για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών που
σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
(ιβ) μεριμνά για την παροχή διευκολύνσεων ή λαμβάνει
άλλα επιθυμητά μέτρα για την προαγωγή των
σκοπών του Οργανισμού, ειδικότερα δύναται να
χρησιμοποιεί
έναντι
αμοιβής
τις
υπηρεσίες
εξωτερικών
συνεργατών,
συμβούλων
και
αξιολογητών και επιθεωρητών για τις δραστηριότητες
της
αναγνώρισης,
διαπίστευσης,
ορθής
εργαστηριακής πρακτικής και τυποποίησης,
(ιγ) εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο τα τέλη για
τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός,
(ιδ) λαμβάνει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο το οποίο συμβάλλει
στην προαγωγή των σκοπών και συμφερόντων του
Οργανισμού, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της
ανεξαρτησίας του προσωπικού του Οργανισμού από
οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που
μπορεί
να
επηρεάσει
τις
δραστηριότητες
διαπίστευσης, αναγνώρισης ή επιθεώρησης της
εφαρμογής της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής ή
τυποποίησης.»·
(β) με την αναρίθμηση των εδαφίων (2) έως (5) αυτού σε εδάφια (3) έως (6),
αντίστοιχα, και την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, το Συμβούλιο (α)

εγκρίνει τα Κυπριακά Πρότυπα και υιοθετεί
οποιοδήποτε διεθνές ή Ευρωπαϊκό πρότυπο ή εθνικό
πρότυπο άλλου κράτους ως Κυπριακό Πρότυπο,

(β)

εγκρίνει προγράμματα τυποποίησης και τηρεί τα
προγράμματα αυτά ενημερωμένα,

(γ)

συστήνει τεχνικές ή άλλες επιτροπές για θέματα
ετοιμασίας και υιοθέτησης προτύπων και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία και το συντονισμό τέτοιων
επιτροπών, στη βάση κριτηρίων που καθορίζει το ίδιο
και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα εξής:
(i)

πρόσβαση
και
συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών,

όλων

των
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(ii)
(iii)
(γ)

Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

ανεξαρτησία και αμεροληψία των μελών, και
καθολική αποδοχή των προτύπων.»· και

με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, όπως αυτό
έχει αναριθμηθεί, αμέσως μετά τη φράση «που έχει
σχέση με» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «τη
διαπίστευση».

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (1) έως (3) αυτού σε
εδάφια (2) έως (4), αντίστοιχα, και την προσθήκη του ακόλουθου νέου
εδαφίου (1):
«(1)
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με εσωτερικό κανονισμό τα
προσόντα για διορισμό στη θέση του Διευθυντή και εισηγείται στον
Υπουργό για διορισμό ως Διευθυντή, άτομα που πληρούν τα προσόντα
αυτά.»· και
(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί,
της φράσης «ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού, ως Διευθυντή του Οργανισμού» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) με τη λέξη «Διευθυντή» και της φράσης «των Κανονισμών»
(Πέμπτη γραμμή) με τη φράση «τους Κανονισμούς».
Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

10.-(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης «εξαιρουμένης» (δεύτερη και
τρίτη γραμμή) με τη λέξη «συμπεριλαμβανομένης»∙

(β)

με τη διαγραφή σ’ αυτό της λέξης «μόνιμου» (τρίτη γραμμή)·

(γ)

με τη διαγραφή της φράσης «για συμπερίληψη στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου του» (πέμπτη και έκτη γραμμή).

(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη στο τέλος αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Συμβούλιο», (δεύτερη
γραμμή) και πριν το σημείο της τελείας, της φράσης «και ελέγχων λειτουργός
είναι ο Διευθυντής».
Τροποποίηση
του άρθρου 17

11. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
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του βασικού
νόμου.

τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού με κόμμα και την προσθήκη,
αμέσως μετά την παράγραφο αυτή, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):
«(ζ) επικαλείται καθεστώς διαπίστευσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
αναφέρεται σε ένα τέτοιο καθεστώς σε σχέση με τις υπηρεσίες που
παρέχει χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται με έγκυρο και εν ισχύι
πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό ή
άλλο ομότιμο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης αναγνωρισμένο από την
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

12. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’
αυτό των λέξεων «πέντε χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «εννέα
χιλιάδες ευρώ (€9.000)».

Τροποποίηση
του άρθρου 27
του βασικού
νόμου.

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «πέντε χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή)
με τις λέξεις «εννέα χιλιάδες ευρώ (€9.000)».

Αντικατάσταση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο 30:

«Ειδικές
διατάξεις
αναφορικά με
την τυποποίηση.

30.-(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του Νόμου
αυτού, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες, που αφορούν τη
δραστηριότητα της τυποποίησης και τη διαδικασία
πληροφόρησης στον τομέα της τυποποίησης ανήκουν στον
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.
(2) Στο άρθρο αυτό -

Κεφ. 114.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
51(Ι) του 2000

«Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει τον
Οργανισμό, ο οποίος συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών
Νόμου, στις 14 Δεκεμβρίου 2004, με αρ. εγγραφής ΗΕ
130280.».
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76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
41(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(Ι) του 2011.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.092-2011
ΚλΧ/ΝΑ

