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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3451 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 
ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Αριθμός 330 
Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθη

καν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 68 των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων 
του 1974 μέχρι 2000, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν 
από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον 
περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμο (99/89 όπως τροποποιήθηκε από το 227/90). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 2000 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 68 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 

από το άρθρο 68 των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2000, ]9τον 1974 
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 73 του 1977 

48 του 1985 
89(1) του 1995 
150(1) του 2000. 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Συνοπτικός 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί ^ ° ς ' 
Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς του 1981 και 1993 (που στο εξής θα ανα- Εφημερίδα, 
φέρονται ως "οι βασικοί κανονισμοί") και οι βασικοί κανονισμοί και οι παράρτημα 
Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών ΐ4.4.ΐ98ΐ 
Κανονισμοί του 1981 μέχρι 2000. is:6J993. 

(1475) 
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Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 2 
των βασικςον 
κανονισμών. 

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροπο
ποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή του ορισμού «αξία διαβαθμίσεως» και την αντικατά

σταση του με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
«αξία διαβάθμισης» σημαίνει τη διαφορά μεταξύ των αξιών που αντι

στοιχούν σε δύο διαδοχικές γραμμές διαβάθμισης»· 
(β) με τη διαγραφή του ορισμού «δημόσια γεφυροπλάστιγξ»· 

(γ) με τη διαγραφή από τον ορισμό «διαβάθμισις» των λέξεων «την αύξη
σιν» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «τη δια
φορά»

Αντικα
τάσταση του 
Μέρους III 
των βασικών 
κανονισμών. 

(δ) με τη διαγραφή από τον ορισμό «έλεγχος» των λέξεων «η σφραγίς» 
(δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «το σήμα»· και 

(ε) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού αμέσως μετά τον ορι
σμό «ταλαντευόμενον ζυγιστικόν όργανον»: 

«χρήση στο εμπόριο», σε σχέση με μέτρο ή σταθμό, σημαίνει, μαζί 
με τις γραμματικές του παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις, χρήση 
του μέτρου ή σταθμού σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς 
οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής». ' 

3. Το Μέρος III των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο νέο Μέρος III: 

«ΜΕΡΟΣ III—ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

, Έγκριση, τύπου μέτρου ή σταθμού 
.. 5.—(1) Κάθε αίτηση για εξέταση τύπου μέτρου ή σταθμού δυνάμει του 

άρθρου 23 του Νόμου πρέπει να. υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του 
μέτρου ή σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του (στο εξής ανα
φερόμενος στον Κανονισμό αυτό ως «ο αιτητής») στον πιο κάτω Τύπο Β: 

ΤΥΠΟΣ Β 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 2000 
(ΑΡΘΡΟ 23) 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Ή ΣΤΑΘΜΟΥ 
Πλήρες όνομα αιτητή: 
Διεύθυνση: 
Περιγραφή του μέτρου ή σταθμού: 
(α) Κατηγορία στην οποία ανήκει: 

(β) Προοριζόμενες χρήσεις: ; : 

(γ) Τελικό εμπορικό όνομα: 

Ημερομηνία: Υπογραφή: 
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(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (1) πρέπει 
να συνοδεύεται από— 

(α) Τον τΰπο του μέτρου ή σταθμού· 
(β) λεπτομερή περιγραφή των τεχνικών και μετρολογικών χαρακτη

ριστικών του τύπου του μέτρου ή σταθμού· 
(γ) περιγραφή της διαδικασίας δοκιμής που ακολουθήθηκε από τον 

κατασκευαστή του μέτρου ή σταθμού· 
(δ) σχέδιο, σε δύο αντίγραφα, σε μια ή περισσότερες όψεις, της γενι

κής διάταξης και τοποθέτησης των διάφορων μερών του μέτρου ή 
σταθμού, το οποίο να δίδει τις λεπτομέρειες κατασκευής του με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται σαφής αντίληψη του μέτρου 
ή σταθμού στην ολοκληρωμένη του μορφή· 

(ε) έγγραφο, σε δύο αντίγραφα, το οποίο να περιγράφει

(ΐ) τις αρχές κατασκευής και τη μέθοδο λειτουργίας του μέτρου 
ή σταθμού

(ii) τον τρόπο με τον οποίο και το βαθμό στον οποίο το μέτρο ή 
σταθμό μπορεί να ρυθμιστεί ή αναπροσαρμοστεί· 

(iii) τους μηχανισμούς ασφαλείας με τους οποίους είναι εφοδια

σμένο το μέτρο ή σταθμό, ώστε να αποτρέπεται οποιαδή

ποτε δόλια ή ανακριβής λειτουργία του· 
(iv) τις θέσεις στις οποίες το σήμα ή και η σφραγίδα επαλήθευ

σης μπορούν να τοποθετηθούν 
(ν) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ο αιτητής κρίνει χρή

σιμη για την αξιολόγηση της απόδοσης και τη διευκόλυνση 
της έγκρισης του τύπου του μέτρου ή σταθμού. 

(3) Ο Υπουργός μπορεί με γνωστοποίηση να διορίσει οποιοδήποτε πρό
σωπο, για να διεξαγάγει εξέταση και δοκιμές σε σχέση με οποιαδήποτε 
αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (1), που ο Έφορος 

' δυνατό να ζητήσει. 
(4) Σε περίπτωση που ο Υπουργός έχει προβεί σε διορισμό δυνάμει της 

παραγράφου (3), το πρόσωπο, μετά τη συμπλήρωση της εξέτασης και των 
δοκιμών, πρέπει να αποστέλλει στον Έφορο έκθεση των διαπιστώσεων 
του, η οποία να υποδεικνύει κατά πόσο ο τύπος του μέτρου ή σταθμού που 
υποβλήθηκε, ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν στο εν λόγω μέτρο ή 
σταθμό. 

(5) Η εγκατάσταση και μετακίνηση του τύπου μέτρου ή σταθμού που 
υποβάλλεται πρέπει να γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αιτητή. 

(6) Ο Έφορος ή το διοριζόμενο πρόσωπο δυνάμει της παραγράφου (3), 
ή και οι δύο μαζί, δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που 
μπορεί να υποστεί ο τύπος μέτρου ή σταθμού κατά τη διάρκεια της εξέτα
σης και των δοκιμών, νοουμένου ότι ο Έφορος ή το διοριζόμενο πρόσωπο, 
ή και οι δύο μαζί, ενεργούσαν χωρίς αμέλεια και με καλή πίστη. 

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε τύπος μέτρου ή σταθ
μού που υποβλήθηκε για εξέταση δε μετακινείται από τον αιτητή μετά από 
παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ή άρνησης έκδοσης 
πιστοποιητικού έγκρισης σε σχέση με τον εν λόγω τύπο, ο τύπος αυτός πρέ
πει να κατάσχεται και ο Έφορος πρέπει να το διαθέτει κατά τον τρόπο που 
κρίνει κατάλληλο. 

(8) Η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μέτρου ή σταθμού δυνάμει 
του άρθρου 24 πρέπει να γίνεται στον πιο κάτω Τύπο Γ, μετά από την κατα
βολή από τον αιτητή του καθορισμένου τέλους έκδοσης τέτοιου πιστοποιητικού: 
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ΤΥΠΟΣ Γ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 2000 

(Άρθρο 24) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΥΠ' ΑΡ. 

Εκδίδεται προς: (Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημέ
νου αντιπροσώπου του) 

Σύμφωνα με: (Σχετικοί Κανονισμοί) 

Σε σχέση με: (Όνομα, τύπος, κατηγορία ακριβείας και βασικά χαρα
κτηριστικά του μέτρου ή σταθμού) 

Ισχύει μέχρι: (Ημερομηνία) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά, όροι έγκρισης και ειδικοί όροι, αν υπάρχουν, 
περιγράφονται στο Παράρτημα του Πιστοποιητικού αυτού, το οποίο είναι 
αναπόσπαστο μέρος του και αποτελείται από σελίδες. 

Ημερομηνία έκδοσης:. 

Υπογραφή: 
'Εφορος Μέτρων και Σταθμών 
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(9) Το Παράρτημα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τον πιο κάτω Τύπο Δ: 

ΤΥΠΟΣ Δ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ ΥΠ'ΑΡ 

1. Όνομα και'τύπος του μέτρου ή σταθμού 
2. Περιγραφή της λειτουργίας του μέτρου ή σταθμού (περιλαμβανο

μένων φωτογραφιών, σχηματικών όψεων, καταλόγου μηχανι
σμών, κλπ.) 

3. Μετρολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 
4. Όροι έγκρισης (π.χ. ειδικές επισημάνσεις) 
5. Ειδικοί όροι 
6. Θέση σφραγίδων και σημάτων επαλήθευσης 
7. Θέση επισημάνσεων : 

(10) Ο αριθμός του πιστοποιητικού έγκρισης του τύπου μέτρου ή σταθ

μού πρέπει να αποτελείται από τα λατινικά γράμματα CY, ακολουθούμενα· 
από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρι

σης τύπου και ένα αναγνωριστικό αριθμό για τον τύπο του μέτρου ή σταθ

μού. 
(11) Κάθε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδίδεται δυνάμει του 

Κανονισμού αυτού καθίσταται έγκυρο από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(12) Σε περίπτωση ακύρωσης του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δυνά

μει του άρθρου 26 του Νόμου, πρέπει να διενεργείται.απογραφή των υφι

στάμενων αποθεμάτων μέτρων ή σταθμών και η θέση σε κυκλοφορία στην 
αγορά των μέτρων ή σταθμών πρέπει να τερματίζεται, εκτός αν είναι σύμ

φωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. 
Επιδιόρθωση μέτρων και σταθμών 

6. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να απασχολείται ως ιδιοκτήτης εργασίας 
επιδιορθώσεων μέτρων και σταθμών που χρησιμοποιούνται, ή προορίζο

νται για χρήση, στο εμπόριο, εκτός αν είναι εγγεγραμμένο ως τέτοιο δυνά

μει των Κανονισμών αυτών. 
7. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να εργοδοτείται από ιδιοκτήτη εργασίας 

για σκοπούς επιδιορθώσεων μέτρων και σταθμών τα οποία χρησιμοποιού

νται, ή προορίζονται για χρήση, στο εμπόριο, εκτός αν το πρόσωπο αυτό 
είναι εγγεγραμμένο ως επιδιορθωτής μέτρων και σταθμών δυνάμει των 
Κανονισμών αυτών. 

8. Κάθε αίτηση για εγγραφή δυνάμει των Κανονισμών 6 και 7 πρέπει να 
υποβάλλεται στον Έφορο στον πιο κάτω Τύπο Ε ή Τύπο ΣΤ, ανάλογα με 
την περίπτωση: 
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ΤΥΠΟΣ Ε 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ 1981 ΜΕΧΡΙ 2000 

(Κανονισμός 8) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Πλήρες όνομα προσώπου, εταιρείας, συνεταιρισμού, κλπ (ανάλογα με την 
περίπτωση) , 

Διεύθυνση 

Τύποι μέτρων ή σταθμών αναφορικά με τους οποίους ζητείται εγγραφή: 

Δηλώνω ότι— 
(α) Γνωρίζω καλά τις διατάξεις των περί Μέτρων και Σταθμών 

Νόμων του 1974 μέχρι 2000 και των Κανονισμών που εκδόθηκαν 
δυνάμει των Νόμων αυτών, οι οποίοι αναφέρονται σΐους τύπους 
μέτρων ή σταθμών σε σχέση με τους οποίους ζητείται εγγραφή· 

(β) όλες οι επιδιορθώσεις αναφορικά με τις οποίες θα εκδίδονται 
πιστοποιητικά δυνάμει των περί Μέτρων και Σταθμών Κανονι
σμών του 1981 μέχρι 2000 θα πραγματοποιούνται από πρόσωπο 
εγγεγραμμένο ως Επιδιορθωτής Μέτρων και Σταθμών δυνάμει 
των Κανονισμών αυτών ή κάτω από την προσωπική εποπτεία 
τέτοιου προσώπου· 

(γ) έχω/ο αιτητής έχει τον αναγκαίο εξοπλισμό για την πραγματο
ποίηση των πιο πάνω επιδιορθώσεων. 

Ημερομηνία: Υπογραφή: 

(Όταν ο αιτητής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά εταιρεία, συνεταιρι
σμός κλπ., η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται εκ μέρους της εται
ρείας, συνεταιρισμού, κλπ από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). 
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ΤΥΠΟΣ ΣΤ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ 1981 ΜΕΧΡΙ 2000 

(Κανονισμός 8) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ 
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Πλήρες όνομα αιτητή: 

Διεύθυνση: 

Τύποι μέτρων ή σταθμών αναφορικά με τους οποίους ζητείται εγγραφή: 

Δηλώνω ότι— 
(α) Γνωρίζω καλά τις διατάξεις των περί Μέτρων και σταθμών 

Νόμων του 1974 μέχρι 2000 και των Κανονισμών που εκδόθηκαν 
δυνάμει των Νόμων αυτών, οι οποίοι αναφέρονται στους τύπους 
μέτρων ή σταθμών σε σχέση με τους οποίους ζητείται εγγραφή· 

(β) είμαι τεχνίτης δεσμευμένος με σύμβαση και έχω την αναγκαία 
εκπαίδευση και πείρα, ώστε να μπορώ να εκτελώ επιδιορθώσεις 
στους πιο πάνω αναφερόμενους τύπους μέτρων ή σταθμών σύμ
φωνα με τους περί Μέτρων, και Σταθμών Κανονισμούς του 1981 
μέχρι 2000. 

Ημερομηνία: Υπογραφή:' 

9.—(1) Άν ο Έφορος το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να διεξαγάγει έρευνες 
και να ζητήσει πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση που υπο
βάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 και μετά από καταβολή του καθορι
σμένου τέλους, μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής. 

(2) Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με τον 
πιο κάτω Τύπο Ζ ή Τύπο Η, ανάλογα με την περίπτωση: 
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ΤΥΠΟΣ Ζ 
Αρ. Πιστοποιητικού 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 1981 ΜΕΧΡΙ 2000 
(Κανονισμός 9) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Εκδιδόμενο σε Ιδιοκτήτη Εργασίας 
Επιδιορθώσεων Μέτρων και Σταθμών 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο/η 

από εγγράφεται ως 
Ιδιοκτήτης εργασίας επιδιορθώσεων των ακόλουθων μέτρων και σταθμών: 

Ημερομηνία: 
Έφορος Μέτρων και Σταθμών 

ΤΥΠΟΣ Η 
Αρ. Πιστοποιητικού 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ 1981 ΜΕΧΡΙ 2000 

(Κανονισμός 9) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Εκδιδόμενο σε Επιδιορθωτή Μέτρων και Σταθμών 
Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο/η 

από εγγράφεται ως 
επιδιορθωτής των ακόλουθων μέτρων και σταθμών: 

Ημερομηνία: 
Εφορος Μέτρων και Σταθμών 
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(3) Ο Έφορος μπορεί να καθορίζει τους τύπους μέτρων ή σταθμών σε 
σχέση με τους οποίους εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον 
Κανονισμό αυτό. 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία μέτρο ή σταθμό χρήζει επιδιόρθωσης, 
αυτό μπορεί να επιδιορθωθεί από — 

(α) Τον ιδιοκτήτη του μέτρου ή σταθμού ή προσώπου εργοδοτούμε
νου από τον ιδιοκτήτη, αλλά το μέτρο ή σταθμό δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο μέχρι να επαληθευθεί και σημανθεί 
από Επιθεωρητή ή 

(β) μαθητευόμενο επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών κατά τη διάρ
κεια της εκπαίδευσης του κάτω από την προσωπική εποπτεία 
εγγεγραμμένου επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών. 

11. Κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο δυνάμει του Κανονισμού 9, ή σε περί
πτωση μη εγγεγραμμένου προσώπου όπως προνοείται από τον Κανονισμό 
10, το οποίο προτίθεται να επιδιορθώσει οποιοδήποτε σημασμένο μέτρο ή 
σταθμό, πρέπει, προτού αρχίσει την επιδιόρθωση, να το καταστήσει αχρη
σιμοποίητο με απάλειψη του σήματος επαλήθευσης και του σήματος ημερο
μηνίας που φέρει και αμέσως μετά την επιδιόρθωση να καλέσει τον Επιθε
ωρητή να το επανεπαληθεύσει και επανασημάνει. 

12.—(1) Κάθε μέτρο ή σταθμό που έχει επιδιορθωθεί από εγγεγραμμένο 
επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο, 
νοουμένου ότι— 

(α) Ο εγγεγραμμένος επιδιορθωτής παραδίδει στον ιδιοκτήτη του εν 
λόγω μέτρου ή σταθμού ακριβές αντίγραφο ή αντίγραφο του αρχικού 
πιστοποιητικού επιδιόρθωσης σύμφωνα με τον πιο κάτω Τύπο Θ: 

ΤΥΠΟΣ Θ 
(Όνομα Ιδιοκτήτη εργασίας) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ Ή ΣΤΑΘΜΟΥ 

(1) Το πιο κάτω μέτρο ή σταθμό έχει σήμερα επιδιορθωθεί από εμέ ή 
κάτω από την προσωπική μσυ εποπτεία: 
Περιγραφή του μέτρου ή σταθμού (περιλαμβανομένου του 
αύξοντος αριθμού) 

Ιδιοκτησία 

Διεύθυνση 

(2) Το μέτρο ή σταθμό είναι τώρα σύμφωνο με τις διατάξεις των 
περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2000 και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών. 

(3) Το εν λόγω μέτρο ή σταθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποια
δήποτε συναλλαγή μέχρι να επαληθευθεί και σημανθεί από Επιθε
ωρητή Μέτρων και Σταθμών. 
Ημερομηνία: Υπογραφή: 

Εγγεγραμμένος Επιδιορθωτής 
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Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 27 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 30 
των βασικών 
κανονισμών. 

(β) μέσα σε εφτά μέρες ο εγγεγραμμένος επιδιορθωτής ή μεριμνά ώστε 
να παραδοθεί στον Έφορο το αρχικό πιστοποιητικό επιδιόρθωσης 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α)· και 

(γ) ο ιδιοκτήτης του μέτρου ή σταθμού παρουσιάζει, όποτε του ζητηθεί 
από Επιθεωρητή, το αντίγραφο του αρχικού ή ακριβές αντίγραφο 
του εν λόγω πιστοποιητικού. 

(2) Το πιστοποιητικό και κάθε αντίγραφο του αρχικού και ακριβές αντί
γραφο πρέπει να ακυρώνεται αμέσως, αν ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι 
το μέτρο ή σταθμό δεν είναι σύμφωνο με το Νόμο, του παρόντες Κανονι
σμούς ή οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
Νόμου αυτού. 

13. Ο Έφορος μπορεί να αναστείλει ή ακυρώσει το πιστοποιητικό 
εγγραφής οποιουδήποτε εγγεγραμμένου επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών, 
αν αυτός, κατά τη γνώμη του Εφόρου, έχει παραλείψει να εκτελέσει κατά 
τρόπο ικανοποιητικό οποιαδήποτε επιδιόρθωση η αναπροσαρμογή ή 
υπήρξε υπεύθυνος ή συνεργός. ή ενεχόμενος σε οποιαδήποτε ανέντιμη 
πράξη που σχετίζεται με μέτρα ή σταθμά. 

14. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής πρέπει να θεωρείται έγκυρο μέχρι να 
ανασταλεί ή ακυρωθεί από τον Έφορο ή, στην περίπτωση προσώπου που 
κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής επιδιορθωτή εργοδοτουμένου από ιδιο
κτήτη εργασίας, μέχρι να τερματίσει το πρόσωπο αυτό την απασχόληση του 
με τον εργοδότη του, και το πιστοποιητικό πρέπει να παραδίδεται στον 
Έφορο μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την αναστολή, ακύρωση ή τερμα
τισμό της απασχόλησης.». 
4. Ο Κανονισμός 27 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντι

κατάσταση— 
(α) Στην παράγραφο (1) των λέξεων «άδεια κατασκευής ή εισαγωγής» 

(τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»· 
(β) στην παράγραφο (2) των λέξεων— 

(i) «άδεια κατασκευής ή εισαγωγής αυτού» (τρίτη γραμμή) με τις 
λέξεις «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του μέτρου ή σταθμού»· 
και 

(ii) «υπό του κατασκευαστού ή εισαγωγέως ή και τα αναφερόμενα εν 
τη αδεία» (πέμπτη και έκτη γραμμές) με τις λέξεις «από τον κατα

σκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή και τα ανα

φερόμενα στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου». 
5. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 30 των βασικών κανονισμών τροπο

ποιείται με τη διαγραφή του γράμματος «Ζ» (δεύτερη και τρίτη γραμμές) και 
την αντικατάσταση του με το γράμμα «Ι». 

Τροποποίηση 6. Ο Κανονισμός 31 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προ

σμού 3ΐ σθήκη αμέσως μετά τη λέξη «επαληθεύεται» (δεύτερη γραμμή) xcov λέξεων «και 
των βασικών σημαίνεται». 
κανονισμών. 

7. Ο Κανονισμός 56 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντιΤροποποίηση 
του Κανόνι , π , . , . _ , _ , 
σμού56 κατάσταση του Πίνακα 4 με τον ακόλουθο νεο Πίνακα 
των βασικών 
κανονισμών. 



1485 Κ.Δ.Π. 330/2000 

"Πίνακας 4 
Μέτρα Χωρητικότητας Υγρών 

Ονομαστική 
Αξία 

mL 
20 
50 

100 
200 
500 

Μέγιστα 
Επιτρεπτά 
Σφάλματα 

(Πλέον μόνο) 
Α Β 

mL 
— 
2 
3 
4 
8 

mL 
1 
3 
5 
8 

15 

Ονομαστική 
Αξία 

L 
1 
2 
5 

10 
20 

50 και άνω 

Μέγιστα 
Επιτρεπτά 
Σφάλματα 

(Πλέον μόνο) 
Α Β 

mL 
10 
15 
30 
50 

100 
0,3% 

mL 
20 
30 
— 

■ — 

= 
8. Ο τίτλος του Μέρους VII των βασικών κανονισμών αντικαθίστα

ται με τον ακόλουθο νέο τίτλο: 
«ΜΕΡΟΣ VII. —ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΖΥΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ». 
9. Ο Κανονισμός 243 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με 

την αντικατάσταση των λέξεων «κάτοχος αδείας ζυγιστού» (δεύτερη 
και τρίτη γραμμές) με τις λέξεις «εγγεγραμμένος ζυγιστής» και των 
λέξεων «άδεια ζυγιστού.» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις 
«πιστοποιητικό εγγραφής ζυγιστή». 

10. Ο Κανονισμός 244 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «ή ανανέωσιν αδείας» (πρώτη γραμμή) 
με τις λέξεις «πιστοποιητικού εγγραφής», του γράμματος «Η» (τρίτη 
και τέταρτη γραμμές) με το γράμμα «ΙΑ» και των λέξεων «Ή ΑΝΑΝΕ

ΩΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ». 

11. Ο Κανονισμός 245 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με 
την αντικατάσταση της λέξης «άδειαν» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις 
«πιστοποιητικό εγγραφής». 

12. Ο Κανονισμός 246 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «πάσα άδεια» (πρώτη γραμμή) με τις 
λέξεις «κάθε πιστοποιητικό εγγραφής», του γράμματος «Θ» (πρώτη 
και δεύτερη γραμμές) με το γράμμα «IB», της λέξης «Αδείας» (τρίτη 
γραμμή) με τη λέξη «Πιστοποιητικού», της λέξης «ΑΔΕΙΑ» (έβδομη 
γραμμή) με τις λέξεις «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», της λέξης 
«άδεια» (ένατη γραμμή) με τις λέξεις «πιστοποιητικό εγγραφής», των 
λέξεων «η παρούσα άδεια» (δωδέκατη γραμμή) με τις λέξεις «το πιστο

ποιητικό αυτό» και με τη διαγραφή των λέξεων «Διάρκεια αδείας» 
(δέκατη τρίτη γραμμή). 

Αντικα
τάσταση του 
τίτλου του 
Μέρους VII 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 243 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 244 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 245 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 246 των 
βασικών 
κανονισμών. 
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Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 247 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 248 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 249 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 254 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 256 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 263 
των βασικών 
κανονισμών. 
Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 264 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 266 
των βασικών 
κανονισμών. 

13. Ο Κανονισμός 247 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων «Πάσα άδεια ζυγιστού εκδοθείσα» (πρώτη 
γραμμή) με τις λέξεις «Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής ζυγιστού που εκδό
θηκε». 

14. Ο Κανονισμός 248 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων «οιανδήποτε άδειαν ζυγιστού εκδοθείσαν» (δεύ
τερη γραμμή) με τις λέξεις «οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής ζυγιστού 
που εκδόθηκε» και των λέξεων «την τοιαύτην άδειαν» (έκτη γραμμή) με τις 
λέξεις «το εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής». 

15. Η παράγραφος (ι) του Κανονισμού 249 των βασικών κανονισμών τρο
ποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «την άδειαν» (πρώτη γραμμή) 
με τις λέξεις «το πιστοποιητικό εγγραφής». 

16. Ο Κανονισμός 254 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακο

λούθως: 
(α) Με τη διαγραφή των λέξεων «ή ανανέωσιν» (πρώτη γραμμή)· 
(β) με την αντικατάσταση του γράμματος «Ι» (τέταρτη και πέμπτη γραμ

μές) με το γράμμα «ΙΓ»· και 
(γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «ΔΓ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΙΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (δέκατη γραμμή) με τις λέξεις «ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ». 
17. Ο Κανονισμός 256 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του γράμματος «Κ» (πέμπτη και έκτη γραμμές) με το γράμμα 
«ΙΔ» και τη διαγραφή των λέξεων «Διάρκεια πιστοποιητικού» (εικοστή πρώτη 
γραμμή). 

18. Η παράγραφος (ε) του Κανονισμού 263 των βασικών κανονισμών τρο
ποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «αδειούχον» (πρώτη γραμμή) με 
τη λέξη «εγγεγραμμένο». 

19. Ο Κανονισμός 264 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
αντικατάσταση— 

(α) Στην παράγραφο (α) του γράμματος «Α» (έκτη και έβδομη γραμμές)· 
(β) στην παράγραφο (γ) του γράμματος «Α» (δέκατη τρίτη γραμμή)· και 
(γ) στην παράγραφο (γ) του γράμματος «Λ» (δέκατη έβδομη και εικοστή 

γραμμές), 
με το γράμμα «ΙΕ». 

20. Ο Κανονισμός 266 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακο
λούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγρά

φου (1) με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (β), (γ), (δ) και (ε): 
«(β) Για την εγγραφή Ιδιοκτήτη εργασίας επιδιορθώσεων μέτρων και 

σταθμών, επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών, ζυγιστών και δημό

σιων γεφυροπλαστιγγών είναι αυτά που καθορίζονται στο Μέρος 
II του Τρίτου Παραρτήματος των Κανονισμών αυτών 

(γ) για την έκδοση αντιγράφου οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή 
άλλου εγγράφου είναι αυτά που καθορίζονται στο Μέρος III του 
Τρίτου Παραρτήματος των Κανονισμών αυτών 

(δ) για την υποβολή ιεραρχικής προσφυγής είναι αυτά που καθορίζο

νται στο Μέρος IV του Τρίτου Παραρτήματος των Κανονισμών 
αυτών και 
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(ε) για την εξέταση τύπου και έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου, μέτρου ή σταθμού, όπως ο Έφορος θέλει κατά περίπτωση 
αποφασίσει εύλογα λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη— 

(i) της φύσης και έκτασης των εκτελουμένων δοκιμών 
(ii) του χρόνου που θα απαιτείται για τις πιο πάνω δοκιμές· 

(iii) των προτύπων και πρότυπου εξοπλισμού που θα χρησιμο

ποιούνται στις δοκιμές· 
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) με την ακόλουθη νέα παρά

γραφο: 
"(2) Τα τέλη καταβάλλονται— 

(α) Σε περίπτωση εξέτασης και έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου μέτρου ή σταθμού, από τον κατασκευαστή του μέτρου 
ή σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του· 

(β) σε περίπτωση επαλήθευσης και σήμανσης οποιουδήποτε 
μέτρου ή σταθμού, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του μέτρου ή 
σταθμού· 

(γ) σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής ιδιοκτήτη 
εργασίας επιδιορθώσεων μέτρων και σταθμών και επιδιορ
θωτή μέτρων και σταθμών, από τον ιδιοκτήτη της εργασίας· 

(δ) σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής δημόσιας 
γεφυροπλάστιγγας και ζυγιστή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας, 
από τον ιδιοκτήτη της γεφυροπλάστιγγας· και 

(ε) σε περίπτωση ιεραρχικής προσφυγής, από τον προσφεύγο
ντα.». 

21. Ο Κανονισμός 267 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον Αντικα

ακόλουθο νέο Κανονισμό: ^α™νιτ°υ 

«267. Ο Έφορος πρέπει να τηρεί μητρώο στο οποίο να φαίνονται οι σμ°υ267 

Γ Λ η
 τ ω ν βασικών 

λεπτομέρειες κάθε αίτησης που υποβάλλεται και κάθε πιστοποιητικού που κανονισμών. 
εκδίδεται, αναστέλλεται, ακυρώνεται, παρατείνεται ή λήγει δυνάμει των 
Κανονισμών αυτών.». 
22. Ο Κανονισμός 268 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την Τροποποίηση 

αντικατάσταση των λέξεων «αδείας» και «αδειούχος» (Πρώτη γραμμή) με τις σμού268°νΐ~ 
λέξεις «πιστοποιητικού εγγραφής» και «εγγεγραμμένος» αντίστοιχα. των βασικών 

κανονισμών. 
23. Ο Κανονισμός 269 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την Τροποποίηση 

αντικατάσταση της λέξης «Επιθεωρητής» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «Έφο σμού^δ™ 
ρος». 

24. Ο ακόλουθος νέος Κανονισμός προστίθεται αμέσως μετά τον Κανόνι Προσθήκη νέου 
. ~~.r. r, . · Κανονισμού. 

σμο 270 των βασικών κανονισμών: 
«270Α.(1) Τα δυνάμει του άρθρου 22 του Νόμου σήματα έγκρισης ΕΟΚ 

τύπου και οι σφραγίδες αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ είναι όπως καθορίζο

νται από το Τέταρτο Παράρτημα των Κανονισμών αυτών. 
(2) Η σφραγίδα αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ την οποία φέρουν μέτρα ή 

σταθμά ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου που ακολουθεί εκείνο στη διάρ

κεια του οποίου τέθηκε η σφραγίδα αυτή, εκτός αν προνοείται διαφορε

τικά. 
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Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 274 
των βασικών 
κανονισμών. 
Τροποποίηση 
• του Τρίτου 
Παραρτήματος 
των βασικών 
κανονισμών. 

(3) Μετά τη λήξη της ισχύος της σφραγίδας αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2), τα μέτρα ή σταθμά που φέρουν τη 
σφραγίδα αυτή υπόκεινται σε επαλήθευση σύμφωνα με τις σχετικές διατά

ξεις του Νόμου.». 
25. Ο Κανονισμός 274 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «αδειούχον» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 
«εγγεγραμμένο». 

26. Το Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακο

λούθως: 
(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου 6(1 )(ε) «Ζυγιστικά όργανα» του 

Μέρους Ι με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «Άνω των 750 kg», 
των λέξεων «αλλά όχι άνω των 5000 kg»· και 

(β) με την αντικατάσταση των Μερών Π, III και IV με τα ακόλουθα νέα 
Μέρη: 

"ΜΕΡΟΣ II 
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής ιδιοκτήτη εργασίας επιδιορ
θώσεων μέτρων και σταθμών 

2. Πιστοποιητικό εγγραφής επιδιορθωτή μέτρων .και 
σταθμών 

3. Πιστοποιητικό εγγραφής ζυγιστή δημόσιας γεφυρο
πλάστιγγας 

4. Πιστοποιητικό εγγραφής δημόσιας γεφυροπλάστιγγας 

Τέλη 
£ σεντ 
10,00 

5,00 

10,00 

10,00. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου 

Τέλη 
£ σεντ 

2,00. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΤΕΛΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Υποβολή ιεραρχικής πρσφυγής 

Τέλη 
£ σεντ 

25,00". 
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27. Το ακόλουθο νέο Παράρτημα προστίθεται αμέσως μετά το Τρίτο Προσθήκη 
Παράρτημα των βασικών κανονισμών: 

«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 270Α(1)) 

ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΟΚ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Σήματα σχετικά με την έγκριση ΕΟΚ τύπου. 

" 1. Σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου: 
(1) Το σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου έχει τη μορφή του γράμματος ε σχη

ματοποιημένου, το οποίο περιέχει— 
(α) Στο πάνω μέρος, το διακριτικό κεφαλαίο λατινικό γράμμα ή γράμ

ματα του Κράτους Μέλους που χορήγησε την έγκριση (Α για 
Αυστρία, Β για Βέλγιο, D για Γερμανία, DK για Δανία, Ε για Ισπα

νία, EL για Ελλάδα, F για Γαλλία, FI για Φιλανδία, Ι για Ιταλία, IRL 
για Ιρλανδία, IS για Ισλανδία, L για Λουξεμβούργο, Ν για Νορβηγία, 
NL για Ολλανδία, Ρ για Πορτογαλία, S για Σουηδία, UK για Ηνω

μένο Βασίλειο) και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους έγκρισης· και 
(β) στο κάτω μέρος, έναν αναγνωριστικό αριθμό τον οποίο καθορίζει η 

μετρολογική υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση. 
(2) Το πιο κάτω είναι παράδειγμα του σήματος έγκρισης ΕΟΚ τύπου 

και αφορά στην περίπτωση χορήγησης τέτοιας έγκρισης από τη μετρολο

γική υπηρεσία της Γαλλίας: 

νέου 
Παραρτή

ματος. 

Σήμα περιορισμένης έγκρισης ΕΟΚ τύπου: 
(1) Το σήμα περιορισμένης έγκρισης ΕΟΚ τύπου είναι το ίδιο όπως το 

σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου, με την προσθήκη του γράμματος Ρ πριν από 
το σχηματοποιημένο γράμμα ε που περιγράφεται στην παράγραφο 1 πιο 
πάνω, το οποίο έχει τις ίδιες διαστάσεις όπως το γράμμα ε. 

(2) Το πιο κάτω είναι παράδειγμα του σήματος περιορισμένης έγκρισης 
ΕΟΚ τύπου και αφορά στην περίπτωση χορήγησης τέτοιας έγκρισης από 
τη μετρολογική υπηρεσία της Γαλλίας: 

Ρ 
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3. Σήμα απαλλαγής από έγκριση ΕΟΚ τύπου: 
(1) Το σήμα απαλλαγής από έγκριση ΕΟΚ τύπου είναι το ίδιο όπως το 

σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου, με τη διαφορά ότι το σχηματοποιημένο 
γράμμα ε είναι συμμετρικά ανεστραμμένο γύρω από κάθετο άξονα και το 
κάτω μέρος του δε φέρει καμιά ένδειξη, εκτός αν καθορίζεται διαφορε
τικά από τις ειδικές Οδηγίες που αφορούν σε συγκεκριμένα όργανα 
μέτρησης. 

(2) Το πιο κάτω είναι παράδειγμα του σήματος απαλλαγής από έγκριση 
ΕΟΚ τύπου και αφορά στην περίπτωση χορήγησης τέτοιας απαλλαγής 
από τη μετρολογική υπηρεσία της Γαλλίας: 

4. Σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου και απαλλαγής από αρχική επαλήθευση ΕΟΚ: 
(1) Το σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου και απαλλαγής από αρχική επαλή

θευση ΕΟΚ είναι το ίδιο όπως το σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου σε εξάγωνο. 
(2) Το πιο κάτω είναι παράδειγμα του σήματος έγκρισης ΕΟΚ τύπου 

και απαλλαγής από αρχική επαλήθευση ΕΟΚ και αφορά στην περίπτωση 
χορήγησης τέτοιας έγκρισης από τη μετρολογική υπηρεσία της Γαλλίας: 

<¥> 
ΜΕΡΟΣ II 

Σφραγίδες σχετικές με την αρχική επαλήθευση ΕΟΚ 
1. Σφραγίδες αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ:' 

(1) Η σφραγίδα αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ αποτελείται από δύο σφρα
γίδες που περιγράφονται αντίστοιχα στις υποπαραγράφους (2) και (3) πιο 
κάτω, ή στην περίπτωση μέτρων μήκους υπαλλακτικά από μία απλή σφρα
γίδα που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (5) πιο κάτω. 

(2) Η πρώτη σφραγίδα αποτελείται από το μικρό λατινικό γράμμα ' e ' 
που περιέχει— 

(α) Στο πάνω μέρος, το διακριτικό κεφαλαίο λατινικό γράμμα ή γράμ
ματα του Κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η επα?.ήθευση (Α 
για Αυστρία, Β για Βέλγιο, D για Γερμανία, DK για Δανία, Ε για 
Ισπανία, EL για Ελλάδα, F για Γαλλία, νΠ για Φιλανδία, Ι για Ιτα
λία, IRL για Ιρλανδία, IS για Ισλανδία, L για Αουξεμβούργο, Ν για 
Νορβηγία, NL για Ολλανδία, Ρ για Πορτογαλία, S για Σουηδία, UK 
για Ηνωμένο Βασίλειο) μαζί, αν χρειάζεται, με ένα αναγνωριστικό 
μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό της γεωγραφικής ή διοικητικής υπο
διαίρεσης του Κράτους· και 
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(β) στο κάτω μέρος, τον αναγνωριστικό αριθμό του λειτουργού ή του 
γραφείου που διεξάγει την επαλήθευση. 

(3) Η δεύτερη σφραγίδα αποτελείται από τα δύο τελευταία ψηφία του 
έτους της επαλήθευσης, περικλεισμένα σε εξάγωνο. 

(4) Τα πιο κάτω είναι παραδείγματα της πρώτης και της δεύτερης σφρα

γίδας που περιγράφονται αντίστοιχα στις υποπαραγράφους (2) και (3) πιο 
πάνω και αφορούν στην περίπτωση εφαρμογής των σφραγίδων αυτών από 
τη μετρολογική υπηρεσία της Γαλλίας: 

(5) Η απλή σφραγίδα αποτελείται από το μικρό λατινικό γράμμα 'e ' σε 
εξάγωνο, το οποίο περιέχει— 
(α) Στο πάνω μέρος, το διακριτικό κεφαλαίο γράμμα ή γράμματα του 

Κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η επαλήθευση, όπως περιγρά

φεται στην υποπαράγραφο 2(α) πιο πάνω· και 
(β) στο κάτω μέρος, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους της επαλή

θευσης. 
(6) Το πιο κάτω είναι παράδειγμα της απλής σφραγίδας που περιγρά

φεται στην υποπαράγραφο (5) πιο πάνω και αφορά στην περίπτωση εφαρ

μογής τέτοιας σφραγίδας από τη μετρολογική υπηρεσία της Γαλλίας: 

2. Σφραγίδα μερικής επαλήθευσης ΕΟΚ: 
(1) Η σφραγίδα μερικής επαλήθευσης ΕΟΚ αποτελείται αποκλειστικά 

από την πρώτη σφραγίδα αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ που περιγράφεται 
στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 1 πιο πάνω. 

(2) Η σφραγίδα μερικής επαλήθευσης ΕΟΚ εφαρμόζεται σε όργανο 
μέτρησης σε οποιαδήποτε φάση πριν από την τελική φάση επαλήθευσης 
του, όταν η αρχική επαλήθευση ΕΟΚ του οργάνου αυτού διεξάγεται σε 
περισσότερες από μία φάσεις. 
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ΜΕΡΟΣ III 
Ορισμοί 

Για σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος: 
(α) Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος σημαίνει το χώρο που καλύπτεται 

από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και 
Νορβηγίας· 

(β) Κράτος Μέλος σημαίνει Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου.». 


