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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ 

 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

156(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2010 

57(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαπίστευσης, 

Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης 

Νόμους του 2002 έως 2011 (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 2012. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  

 
  «“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού· 

 
 Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L93, 

 31.03.2006, 

σ.12. 

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006” σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου 

της 20ης Μαρτίου 2006, για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίμων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται·». 
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Τροποποίηση 

του βασικού  

νόμου με την 

προσθήκη σ’ 

αυτόν νέων 

άρθρων. 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 17 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 17Α και 

17Β: 

 «Επιβολή 

διοικητικού 

προστίμου. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

12.07.1985. 

17A.-1(α)  Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής 

διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει 

να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγορευτική ή 

επιτακτική διάταξη του περί Κυπριακών Προτύπων 

και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - 

Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 ή με 

οποιαδήποτε διάταξη Διατάγματος, το οποίο έχει 

εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 17Β, ενημερώνει την 

τριμελή επιτροπή της οποίας προΐσταται και στην 

οποία συμμετέχουν επίσης ο Διευθυντής Εμπορίου 

και Βιομηχανίας (Ανταγωνισμού και Προστασίας 

Καταναλωτών) και ο Διευθυντής Εμπορίου και 

Βιομηχανίας (Βιομηχανική Ανάπτυξη) του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.   

Διευθυντής Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και 

Προστασίας Καταναλωτών και ο Διευθυντής 

Εμπορίου και Βιομηχανίας (Βιομηχανική Ανάπτυξη) 

του ίδιου υπουργείου.   

    (β)  Η τριμελής αυτή επιτροπή δύναται να 

επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(€150.000,00), για κάθε παράβαση ή παράλειψη 
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συμμόρφωσης που συντελείται, ανάλογα με τη 

βαρύτητα της παράβασης ή παράλειψης 

συμμόρφωσης.   
   
  (2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του 

εδαφίου (1), η τριμελής επιτροπή ειδοποιεί το 

επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να 

επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το 

για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να 

ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το 

δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 

πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της 

ειδοποίησης. 
   
  (3) Η τριμελής επιτροπή επιβάλλει διοικητικό 

πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη 

απόφασή της - 

 

   (α) η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης. και 

 

   (β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο 

πρόσωπο. 
   
  (4) Η τριμελής επιτροπή έχει εξουσία να καθορίζει, με 

γραπτές οδηγίες της, τα κριτήρια υπολογισμού του 

κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού 

προστίμου, χωρίς αυτό να περιορίζει τη διακριτική 

της ευχέρεια να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους 

του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά 
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περίπτωση πραγματικά περιστατικά. 
   
  (5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό 

πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης 

περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να 

προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την 

αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. 
   
  (6) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή που ασκείται 

δυνάμει του εδαφίου (5), αφού ακούσει τον 

προσφεύγοντα ή του δώσει την ευκαιρία να 

υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους 

στηρίζεται η προσφυγή του, και αποφασίζει και 

διαβιβάζει την απόφασή του σε αυτόν, η οποία 

δύναται να - 

 

   (α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 

   (β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 

   (γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 

   (δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

 
  (7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται 

από την τριμελή επιτροπή, εάν περάσει άπρακτη η 

προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 
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Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε 

ημερών (75) από την κοινοποίηση της απόφασης για 

επιβολή του διοικητικού προστίμου στο 

επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που 

ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα 

με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της 

προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 
   
  (8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού 

προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, η τριμελής επιτροπή λαμβάνει 

δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό 

ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.  
   
 Μεταβατική 

διάταξη: 

Εξουσία 

έκδοσης 

Διατάγματος 

από τον 

Υπουργό. 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (I): 

12.07.1985. 

 

17Β.  Μέχρι την καταχώριση της ονομασίας 

«χαλλούμι» στο μητρώο των προστατευόμενων 

ονομασιών προέλευσης δυνάμει του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 510/2006 ή, σε περίπτωση που η εν λόγω 

καταχώριση συνοδευθεί με μεταβατική περίοδο, 

μέχρι τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου,  ο 

Υπουργός, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του περί 

Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας 

(Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμού 

του 1985, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και 

αφού διαβουλευθεί με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης αυτών, 

να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο να 

καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου 

γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4338, 8/6/2012 69(I)/2012



6 

 

για την παρασκευή χαλλουμιού, κατά συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους, που καθορίζονται στο 

Διάταγμα.». 
 

 

 

 

 

 

KX/MΓ/KM 

(23.01.053.090-2012) 
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