Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002
――――

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο

ΜΕΡΟΣ I ― ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
2.

Συνοπτικός τίτλος
Ερµηνεία

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ― ΚΑΘΙ∆ΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
3.

Καθίδρυση

5.

Εξουσίες και αρµοδιότητες του Οργανισµού

4.

Σκοποί του Οργανισµού

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ― ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ KAΘHKONTA
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
6.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

8.

Πρόεδρος του Συµβουλίου

7.
9.

10.
11.

Εξουσίες και καθήκοντα Συµβουλίου
Σήµα Οργανισµού και Σήµα ∆ιαπίστευσης
Μέλη του Οργανισµού
Μητρώα

ΜΕΡΟΣ ΙV ― ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
12.

∆ιευθυντής

14.

Προϋπολογισµός και Έκθεση

13.
15.

Παροχή προσωπικού και διευκολύνσεων
Έξοδα και έσοδα

ΜΕΡΟΣ V ― ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
16.

∆ιαδικασία Πληροφόρησης

17.

Αδικήµατα

19.

Ευθύνη εργοδότη

ΜΕΡΟΣ VΙ ― ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
18.

Αδικήµατα από πρόσωπα που ασκούν εξουσία

20.

Αδικήµατα από εταιρείες και ευθύνη των αξιωµατούχων τους

22.

Ποινές

21.

Υπεράσπιση λόγω καλόπιστης ενέργειας υπαλλήλου

ΜΕΡΟΣ VII ― ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
23.

Ιεραρχική Προσφυγή

24.

Προστασία του Οργανισµού και του προσωπικού του

26.

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι

ΜΕΡΟΣ VIII ― ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
25.
27.

Περιορισµός στη χρήση της λέξης πρότυπο
Κανονισµοί

ΜΕΡΟΣ IX ― ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
28.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

30.

Ειδικές διατάξεις αναφορικά µε την τυποποίηση

29.
31.

Μεταβατική διάταξη
Έναρξη ισχύος.

O περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Nόµος του 2002,
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

――――

Aριθµός 156(I) του 2002

NOMOΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ,
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι ― ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής
Πληροφόρησης Νόµος του 2002.

2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια―

«αγαθό» σηµαίνει οποιοδήποτε εµπόρευµα, προϊόν, υπηρεσία, αντικείµενο, υλικό ή
ουσία,

«αναγνώριση» σηµαίνει την επιβεβαίωση της επάρκειας ενός εργαστηρίου να
διεξάγει δοκιµές προϊόντων ή ελέγχους µε βάση καθορισµένα κριτήρια,

«αξιολόγηση» σηµαίνει εξέταση ενός εργαστηρίου, φορέα πιστοποίησης, φορέα
ελέγχου ή περιβαλλοντικού επαληθευτή σε σχέση µε καθορισµένα κριτήρια,

«αξιολογητής» σηµαίνει πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητες αξιολόγησης,

«δηµόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
των περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας Νόµων του 1990 µέχρι 2001,

«διαπίστευση» σηµαίνει την επιβεβαίωση, σύµφωνα µε τα σχετικά Κυπριακά
Πρότυπα, ότι ένα εργαστήριο, φορέας ελέγχου, φορέας πιστοποίησης ή

περιβαλλοντικός επαληθευτής είναι ικανός να διεξάγει καθορισµένες δραστηριότητες
περιλαµβανοµένων

συγκεκριµένων

ελέγχων,

δοκιµών

ή

διακριβώσεων

καθορισµένων τύπων ελέγχων, δοκιµών ή διακριβώσεων ή πιστοποιήσεων,

ή

«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Οργανισµού ο οποίος διορίζεται µε βάση
το άρθρο 12,

«έλεγχος» σηµαίνει την εξέταση του σχεδιασµού ενός αγαθού, µιας διεργασίας ή
µιας µονάδας παραγωγής και προσδιορισµό της συµµόρφωσής τους προς ειδικές
απαιτήσεις ή, στη βάση επαγγελµατικής κρίσης, µε γενικές απαιτήσεις,

«επιθεωρητής» σηµαίνει πρόσωπο που διεξάγει επιθεώρηση ή επιτήρηση για την
εφαρµογή των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής,

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

«Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τυποποίησης CEN, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
CENELEC και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων ETSI,

«κανόνας σχετικά µε τις υπηρεσίες» σηµαίνει απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά µε

την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών και στην άσκησή τους,

ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ή τον αποδέκτη
των υπηρεσιών,

«Κανονισµοί» σηµαίνει κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 27,

«Κυπριακό Πρότυπο» σηµαίνει πρότυπο το οποίο εγκρίθηκε ή κηρύχθηκε ως
Κυπριακό εθνικό πρότυπο κατ΄ αποκλειστικότητα από το Συµβούλιο, µε βάση τις
διατάξεις του Νόµου αυτού,

«Μέλος» σηµαίνει νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται µέλος του Οργανισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 10,

«Οργανισµός» σηµαίνει τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Ποιότητας, που
καθιδρύεται µε βάση το άρθρο 3,

«Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική» σηµαίνει σύστηµα ποιότητας που αναφέρεται στην

οργανωτική λειτουργία και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαστηριακές µελέτες για
την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σχεδιάζονται,

διεξάγονται, ελέγχονται, καταγράφονται, αρχειοθετούνται και παρουσιάζονται στη
συντασσόµενη τελική έκθεση,

«περιβαλλοντικός επαληθευτής» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διεξάγει
περιβαλλοντικούς ελέγχους µε βάση καθοριζόµενα κριτήρια,

«προϊόν» περιλαµβάνει προϊόντα βιοµηχανικής κατασκευής, γεωργικά προϊόντα και
αλιευτικά προϊόντα,

«πρότυπο» σηµαίνει έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών ή άλλο έγγραφο το οποίο
περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
(α)

Προδιαγραφή ή περιγραφή αγαθού η οποία καλύπτει ένα ή

περισσότερα από τα ακόλουθα θέµατα δηλαδή ονοµασία, ταξινόµηση, διαβάθµιση,
σύνθεση, βάρος, ποσότητα, διαστάσεις, ιδιότητες, χρήση ή τα χαρακτηριστικά και
την ποιότητα του αγαθού ή των µερών του,
(β)

προδιαγραφή µεθόδων δοκιµής ή µέτρησης αγαθού ή των µερών του,

καθώς και τρόπων δειγµατοληψίας και επιθεώρησης σε σχέση µε τα θέµατα που
περιλαµβάνονται στην παράγραφο (α),
(γ)

(δ)

προδιαγραφή της συσκευασίας ενός αγαθού ή της σήµανσής του,

προδιαγραφή

(η

οποία

ονοµάζεται

«κώδικας

πρακτικής»)

ενδεδειγµένων µεθόδων για την κατασκευή, παραγωγή, χρήση, διατήρηση,
εγκατάσταση, συναρµολόγηση ή λειτουργία αγαθού, ή οµάδας αγαθών,
(ε)

προδιαγραφή συστηµάτων ή µεθόδων για επίτευξη µεγαλύτερης

αποδοτικότητας στη βιοµηχανία και το εµπόριο,

και το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού, ετοιµάστηκε σε συνεργασία µε όλα

τα επηρεαζόµενα µέρη, τυγχάνει γενικής αποδοχής από τα επηρεαζόµενα µέρη,
στηρίζεται στα αποτελέσµατα της επιστήµης, της τεχνολογίας και της εµπειρικής
γνώσης, έχει σαν στόχο την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διασφάλιση της

ευηµερίας του κοινωνικού συνόλου και εγκρίθηκε από οργανισµό, αναγνωρισµένο
σε εθνικό ή περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο,

«Σήµα ∆ιαπίστευσης» σηµαίνει σήµα, το οποίο υιοθετείται από το Συµβούλιο ως
Σήµα ∆ιαπίστευσης, µε βάση το άρθρο 9,

«Σήµα Οργανισµού» σηµαίνει σήµα, το οποίο υιοθετείται από το Συµβούλιο ως
Σήµα του Οργανισµού, µε βάση το άρθρο 9,

«Συµβούλιο» σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού που καθορίζεται
στο εδάφιο (1) του άρθρου 6,

«σχέδιο προτύπου» σηµαίνει το έγγραφο µε το κείµενο των τεχνικών προδιαγραφών
για καθορισµένο προϊόν, που σχεδιάζεται να εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία

εθνικής τυποποίησης, όπως το κείµενο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές
εργασίες και διανέµεται προς σχολιασµό ή δηµόσια έρευνα,

«τεχνικός κανόνας» σηµαίνει τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας

σχετικά µε τις υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων των οικείων διοικητικών διατάξεων,

των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική, de jure ή de facto, ή νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή,
εµπορία ή χρήση ενός προϊόντος ή την παροχή ή χρήση µιας υπηρεσίας ή την
εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών,

«τεχνική προδιαγραφή» σηµαίνει την προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο

οποίο ορίζονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα
ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των

διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία πώλησης, την
ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµής, τη συσκευασία, τη

σήµανση και το ετικετάρισµα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας

και περιλαµβάνει τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων,
προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων,

καθώς και φαρµάκων, καθώς επίσης και τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής

άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσµατα,

«τυποποίηση» σηµαίνει τη δραστηριότητα που αποτελείται από τις διεργασίες
εκπόνησης, έκδοσης και θέσης σε εφαρµογή προτύπων,

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού,
«φορέας ελέγχου» σηµαίνει το φορέα ο οποίος επιτελεί έλεγχο,

«φορέας πιστοποίησης» σηµαίνει φορέα που διενεργεί πιστοποιήσεις προϊόντων ή
υπηρεσιών ή διεργασιών σύµφωνα µε καθορισµένα κριτήρια.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ― ΚΑΘΙ∆ΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3. Με το Νόµο αυτό καθιδρύεται νοµικό πρόσωπο µε το όνοµα «Κυπριακός

Οργανισµός Προώθησης Ποιότητας» που ασκεί τις εξουσίες και αρµοδιότητες που
του χορηγούνται από το Νόµο αυτό.

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

Η προαγωγή της τυποποίησης και του ποιοτικού ελέγχου και η έκδοση

Κυπριακών Προτύπων, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών, 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,
(β)

η προώθηση της εφαρµογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής

(γ)

η προώθηση της διαπίστευσης εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης

(δ)

η ενθάρρυνση ή ανάληψη, µε τη βοήθεια εκπαιδευτικών και άλλων

Πρακτικής,

αγαθών και υπηρεσιών και εξέταση των ικανοτήτων του προσωπικού,

µέσων, εργασίας που προάγει την τυποποίηση ή διαπίστευση σε όλες τους τις
µορφές, και η δηµιουργία βιβλιοθήκης προτύπων και θεµάτων που σχετίζονται µε
την τυποποίηση,
(ε)

η προαγωγή της πληροφόρησης σε θέµατα προτύπων, και τεχνικών

(στ)

η εξασφάλιση αναγνώρισης του Οργανισµού σε οποιοδήποτε άλλο

(ζ)

η διασφάλιση της εφαρµογής διεθνών συµφωνιών που συνάπτονται

κανόνων,

Κράτος, τόπο ή διεθνή οργανισµό,

από τη ∆ηµοκρατία και που αφορούν την τυποποίηση, διαπίστευση ή άλλες συναφείς
δραστηριότητες.

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 υλοποίηση των
σκοπών του και ειδικότερα να―
(α)

Ετοιµάζει και εγκρίνει τα Κυπριακά εθνικά πρότυπα και διαχειρίζεται

(β)

εγκρίνει ή υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές, Ευρωπαϊκό ή πρότυπο άλλου

το εθνικό σύστηµα τυποποίησης,

Κράτους ως Κυπριακό Πρότυπο καθώς επίσης να παραπέµπει µε σχετική αναφορά σ΄
οποιοδήποτε διεθνές ή εθνικό πρότυπο άλλου Κράτους,

(γ)

δηµοσιεύει και φροντίζει για την εγγραφή σε µητρώο όλα τα

Κυπριακά εθνικά πρότυπα µε σκοπό την προσβασιµότητά τους από µέρους του
κοινού,

(δ)

ετοιµάζει, υιοθετεί, αναθεωρεί, αποσύρει ή τροποποιεί πρότυπα και

(ε)

προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης για θέµατα προτύπων και άλλων

(στ)

διαχειρίζεται το εθνικό σύστηµα διαπίστευσης, προσφέρει υπηρεσίες

(ζ)

ετοιµάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και εφαρµόζει σχέδια

κώδικες πρακτικής,

τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων,

διαπίστευσης ή άλλης µορφής αναγνώρισης και χορηγεί τα σχετικά πιστοποιητικά,

διαπίστευσης, αναγνώρισης και Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και χορηγεί τα
σχετικά πιστοποιητικά,
(η)

µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, γίνεται µέλος

οποιουδήποτε διεθνούς σώµατος ή οργανισµού που έχει σχέση µε τους σκοπούς,
εξουσίες ή αρµοδιότητες του Οργανισµού,
(θ)

λαµβάνει µέτρα ή δηµιουργεί ή εξασφαλίζει διευκολύνσεις για την

πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων και του κοινού γενικά για θέµατα προτύπων και
άλλων τεχνικών προδιαγραφών ή νοµοθεσιών,
(ι)

συµβουλεύει τη ∆ηµοκρατία σε θέµατα τυποποίησης ή διαπίστευσης,

την εκπροσωπεί σε διεθνείς συσκέψεις που σχετίζονται µε θέµατα τυποποίησης ή
διαπίστευσης και προωθεί διεθνείς συνεργασίες στους τοµείς αυτούς,
(κ)

συντονίζει, στην επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, τις δραστηριότητες που

σχετίζονται µε τους σκοπούς του Οργανισµού και συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες

και οργανισµούς που ασχολούνται σε συναφείς τοµείς δραστηριότητας, ώστε να
εξασφαλίζεται οµοιόµορφη και ενιαία προσέγγιση στα θέµατα που αφορούν την
τυποποίηση και διαπίστευση,
(λ)

λαµβάνει κάθε άλλο νόµιµο µέτρο, το οποίο ο Οργανισµός θεωρεί

σκόπιµο ή ότι συµβάλλει στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους σκοπούς του.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ― ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

6.―(1) Ο Οργανισµός διοικείται από και ενεργεί µέσω Συµβουλίου το οποίο
αποτελείται από―
(α)

Επτά πολίτες της ∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένων προσώπων που

κρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο ότι εκπροσωπούν µείζονα συµφέροντα τα

οποία επηρεάζονται από τη λειτουργία του Οργανισµού και την εφαρµογή του
Νόµου αυτού, περιλαµβανοµένων των συµφερόντων των εµποροβιοµηχάνων,
καταναλωτών και επιστηµονικών συνδέσµων, και
(β)

έξι µέλη της δηµόσιας υπηρεσίας, ένα από τα οποία πρέπει να είναι

Νοµικός Λειτουργός.

(2) Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο
ορίζει επίσης µεταξύ των µελών, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου. Το

Υπουργικό Συµβούλιο µεριµνά έτσι ώστε τα µέλη του Συµβουλίου να έχουν κατά το
δυνατό εµπειρίες στους τοµείς της τυποποίησης ή διαπίστευσης και γενικά σε θέµατα
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

(3) Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε
αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί να τερµατίσει το διορισµό οποιουδήποτε µέλους

του Συµβουλίου. Οποιοδήποτε µέλος µπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της
θητείας του, να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του στο Υπουργικό Συµβούλιο. Το

Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παραίτηση µέλους της δηµόσιας
υπηρεσίας.

(4) Το Συµβούλιο µπορεί νόµιµα να ενεργεί ανεξάρτητα από χηρεία στη σύνθεσή
του, εφόσον τα µέλη που εναποµένουν αποτελούν απαρτία.

(5) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση κένωσης θέσης στο
Συµβούλιο, αυτή συµπληρώνεται µέσα σε δύο µήνες, η θητεία όµως το νέου µέλους
λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία των υπόλοιπων µελών του Συµβουλίου.

(6) Όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις συνεδριάσεις και διαδικασίες του
Συµβουλίου ρυθµίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου.

(7) Κατά τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία αφού
εγκριθούν από το Συµβούλιο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

(8) Η απαιτούµενη απαρτία για την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών του Συµβουλίου

αποτελείται από εφτά παρόντα µέλη, από τα οποία τρία θα πρέπει να προέρχονται
από τη δηµόσια υπηρεσία.

(9) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση
όµως ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου έχει δεύτερη ή αποφασιστική ψήφο.

(10) Το Συµβούλιο ενεργεί, συνεδριάζει και αποφασίζει ως Σώµα Τυποποίησης για
τα θέµατα που αφορούν τη δραστηριότητα της τυποποίησης ή πληροφόρησης.

(11) Το Συµβούλιο ενεργεί, συνεδριάζει και αποφασίζει ως Σώµα ∆ιαπίστευσης για

τα θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητες της διαπίστευσης, αναγνώρισης ή Ορθής
Εργαστηριακής Πρακτικής.

(12) Το Συµβούλιο συνεδριάζει όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστο τρία
µέλη.

(13) Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, µέλη του Συµβουλίου και ∆ιευθυντή
καταβάλλεται αµοιβή ή επίδοµα όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.

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)

Εγκρίνει τα Κυπριακά εθνικά πρότυπα και υιοθετεί οποιοδήποτε

(β)

εγκρίνει προγράµµατα τυποποίησης και τηρεί τα προγράµµατα αυτά

(γ)

συστήνει τεχνικές ή άλλες επιτροπές για θέµατα ετοιµασίας και

διεθνές, Ευρωπαϊκό ή εθνικό πρότυπο άλλου Κράτους ως Κυπριακό,
ενηµερωµένα,

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

(ii)

(iii)
(δ)

πρόσβαση και συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών,

ανεξαρτησία και αµεροληψία των µελών, και

καθολική αποδοχή των προτύπων,

ετοιµάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και εφαρµόζει σχέδια

αναγνώρισης ή διαπίστευσης,
(ε)

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, την αµεροληψία,
ακεραιότητα και εχεµύθειά τους,
(στ)

καθορίζει, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 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 ακυρωθεί πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει χορηγηθεί µε
βάση το Νόµο αυτό,

(ζ)

χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης και δύναται να αναστέλλει ή

(η)

καθορίζει και δηµοσιοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης,

ακυρώνει πιστοποιητικό που έχει χορηγήσει,
(θ)

ετοιµάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και εφαρµόζει σχέδια

επιθεώρησης της εφαρµογής Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής σε εργαστήρια και
εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά,
(ι)

εγκρίνει Συµφωνίες Αµοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται

(κ)

ετοιµάζει προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του Οργανισµού τον

µεταξύ του Οργανισµού και άλλου εθνικού φορέα διαπίστευσης,

οποίο και υποβάλλει στον Υπουργό για να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου του,
(λ)

µεριµνά για την καθιέρωση και λειτουργία στον Οργανισµό ενός

συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα,

(µ)

διευθετεί όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη δηµοσίευση

πιστοποιητικών, κωδίκων, εκθέσεων, δελτίων, εγγράφων και µητρώων τα οποία
αφορούν πρότυπα, τη δραστηριότητα της διαπίστευσης και εγγραφή µελών,
(ν)

φροντίζει για τη διεξαγωγή ερευνών και µελετών που σχετίζονται µε

(ξ)

µεριµνά για την παροχή διευκολύνσεων ή λαµβάνει άλλα επιθυµητά

τους σκοπούς του Νόµου αυτού,

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

αναγνώρισης, διαπίστευσης και ορθής εργαστηριακής πρακτικής,

της

τυποποίησης,

(ο)

εισηγείται προς το Υπουργικό Συµβούλιο τα τέλη για τις υπηρεσίες

(π)

λαµβάνει κάθε άλλο νόµιµο µέτρο το οποίο συµβάλλει στην

που προσφέρει ο Οργανισµός,

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 της

τυποποίησης, διαπίστευσης, αναγνώρισης ή επιθεώρησης της εφαρµογής της Ορθής
Εργαστηριακής Πρακτικής.

(2) Το Συµβούλιο µπορεί µε εσωτερικούς κανονισµούς να καθορίζει τις διαδικασίες
ετοιµασίας και έγκρισης προτύπων, τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους V.

(3) Για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισµού και την άσκηση των εξουσιών που

του παρέχει ο Νόµος αυτός, το Συµβούλιο ενεργεί ύστερα από συνεννόηση µε
οποιαδήποτε αρχή, όργανο ή υπηρεσία, η οποία ασκεί αρµοδιότητα µε βάση
οποιοδήποτε ισχύοντα νόµο που έχει σχέση µε την τυποποίηση.

(4) Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας του
Οργανισµού.

(5) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις του
άρθρου 30.

8.―(1) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισµό σ’ όλες τις σχέσεις
του µε τρίτους, εξώδικα και δικαστικά, υπογράφει εκ µέρους του Οργανισµού κάθε

σύµβαση που συνάπτεται από τον Οργανισµό, καλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις
του Συµβουλίου, καταρτίζει και κοινοποιεί την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
του Συµβουλίου και υπογράφει τα πρακτικά, αφού εγκριθούν από το Συµβούλιο.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες
τις εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου, που καθορίζονται στο Νόµο αυτό.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου και Αντιπροέδρου του

Οργανισµού, το αρχαιότερο σε ηλικία µέλος ασκεί όλες τις εξουσίες και καθήκοντα
του Προέδρου, που καθορίζονται στο Νόµο αυτό, εκτός εάν το Συµβούλιο
αποφασίσει διαφορετικά.

9.―(1) Το Συµβούλιο έχει εξουσία, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να υιοθετεί οποιοδήποτε σήµα ως Σήµα του
Οργανισµού ή ως Σήµα ∆ιαπίστευσης και µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να καταργεί ή
τροποποιεί οποιοδήποτε τέτοιο ή τέτοια σήµατα.

(2) Κανένα σήµα, το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε οποιοδήποτε εµπορικό σήµα που
είναι ήδη εγγεγραµµένο µε βάση οποιοδήποτε άλλο νόµο ή το οποίο µοιάζει µε
τέτοιο σήµα, ώστε να είναι πιθανό να εκληφθεί ως τέτοιο, δεν µπορεί να κηρυχθεί ως
Σήµα του Οργανισµού ή ως Σήµα ∆ιαπίστευσης.

(3) Κανένα σήµα, το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε οποιοδήποτε σήµα που έχει
δεόντως κηρυχθεί ως Σήµα του Οργανισµού ή ως Σήµα ∆ιαπίστευσης ή το οποίο
µοιάζει µε τέτοια σήµατα, ώστε να είναι πιθανόν να εκληφθεί ως τέτοιο, δεν µπορεί
να εγγραφεί ή να χρησιµοποιείται ως εµπορικό σήµα.

(4) Κανένας δεν µπορεί να θέτει το Σήµα του Οργανισµού ή Σήµα ∆ιαπίστευσης σε

οποιοδήποτε έγγραφο ή να κάνει οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σηµάτων παρά µόνο
ύστερα από άδεια που εκδίδεται από τον Οργανισµό.

(5) Το Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει ή να αρνείται να εκδίδει άδεια για χρήση

σήµατος διαπίστευσης µε βάση το εδάφιο (4) και κάθε τέτοια άδεια µπορεί να
εκδίδεται για τέτοια περίοδο και µε τέτοιους όρους, όπως το Συµβούλιο µπορεί να
καθορίσει.

(6) Ο Οργανισµός έχει εξουσία να προβαίνει σε ανάκληση της άδειας ή σε

προσωρινή αναστολή άδειας σε περίπτωση παράβασης από τον αδειούχο
οποιασδήποτε διάταξης του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών ή οποιουδήποτε από
τους όρους που τυχόν να περιέχονται στην εν λόγω άδεια.

10. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο µπορεί να γίνεται µέλος του Οργανισµού
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισµούς.

11. Το Συµβούλιο τηρεί τόσα και τέτοια µητρώα κατά τύπο που κρίνει σκόπιµο, τα

οποία αφορούν την τυποποίηση, διαπίστευση των Μελών και µπορεί να δηµοσιεύει
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αντίγραφο των εν λόγω µητρώων.
ΜΕΡΟΣ ΙV ― ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

12.―(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας διορίζει ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας

και Τουρισµού, ως ∆ιευθυντή του Οργανισµού για την άσκηση των εξουσιών και

εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται σ’ αυτόν µε βάση το Νόµο αυτό ή των
Κανονισµών.

(2) Ο ∆ιευθυντής προΐσταται των Υπηρεσιών του Οργανισµού και επιλαµβάνεται

υπό την εποπτεία και έλεγχο του Συµβουλίου της οµαλής διεξαγωγής των
δραστηριοτήτων και τρεχουσών υποθέσεων του Οργανισµού και µπορεί, µε την

έγκριση του Συµβουλίου, να µεταβιβάζει οποιαδήποτε αρµοδιότητά του σε
επιθεωρητή ή λειτουργό του Οργανισµού.

(3) Ο ∆ιευθυντής είναι ο Γραµµατέας του Συµβουλίου, ως και όλων των επιτροπών,

που συστήνονται µε βάση το Νόµο αυτό, και µπορεί να συµµετέχει στις συζητήσεις
του Συµβουλίου ή των εν λόγω επιτροπών, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

13.―(1) Ο Οργανισµός υποβοηθείται από το προσωπικό του Υπουργείου Εµπορίου,

Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή άλλων υπαλλήλων αποσπασµένων στο εν λόγω
Υπουργείο, που ορίζονται από τον Υπουργό µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως λειτουργοί, αξιολογητές ή επιθεωρητές του

Οργανισµού, και από άλλους συνεργάτες, µε συµβόλαιο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας ή
του Οργανισµού και του εν λόγω συνεργάτη.

(2) Ο Υπουργός µεριµνά για την παροχή προς τον Οργανισµό τέτοιων
διευκολύνσεων και υπηρεσιών που θεωρούνται αναγκαίες για την αποτελεσµατική
άσκηση των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου και την οµαλή διεξαγωγή των εργασιών
του, περιλαµβανοµένης στέγης και προσωπικού.

(3) Το Συµβούλιο µπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για τη στελέχωση
του Οργανισµού.

14.―(1) Το Συµβούλιο, πριν από την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, καταρτίζει

τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του Οργανισµού, εξαιρουµένης της
µισθοδοσίας του ∆ιευθυντή και του µόνιµου προσωπικού που διορίζονται από το

Υπουργικό Συµβούλιο και τον Υπουργό µε βάση τα άρθρα 12 και 13, τον οποίο

υποβάλλει στον Υπουργό για συµπερίληψη στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
του.

(2) Η διαχείριση του εγκεκριµένου σκέλους του προϋπολογισµού, που αναφέρεται
στο εδάφιο (1), ασκείται από το Συµβούλιο.

(3) Το ταχύτερο δυνατό µετά τη λήξη έκαστου έτους, το Συµβούλιο οφείλει να
υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση αναφορικά µε την παροχή των υπηρεσιών
και την άσκηση των καθηκόντων του Οργανισµού κατά το τελευταίο έτος.

15.―(1) Τα αναγκαία για την εφαρµογή του Νόµου και τη λειτουργία του
Οργανισµού έξοδα καταβάλλονται από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.

(2) Τα έσοδα του Οργανισµού καταβάλλονται στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ V ― ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

16.―(1) Το Συµβούλιο υποχρεούται να ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους
Ευρωπαϊκούς

Οργανισµούς

Τυποποίησης

και

τους

εθνικούς

οργανισµούς

τυποποίησης άλλων Κρατών, που καθορίζονται σε διάταγµα του Υπουργού, σχετικά

µε τα νέα θέµατα για τα οποία αποφασίζει, εντάσσοντάς τα στο πρόγραµµα
τυποποίησης, να θεσπίσει ένα Κυπριακό Πρότυπο ή να τροποποιήσει ήδη
υφιστάµενο πρότυπο, εκτός εάν πρόκειται για αυτούσια ή ισοδύναµη µεταφορά ενός
διεθνούς ή Ευρωπαϊκού προτύπου.

(2) Στις πληροφορίες του εδαφίου (1) αναφέρεται ιδίως εάν το πρότυπο―
(α)
(β)
(γ)

Αποτελεί µη ισοδύναµη µεταφορά ενός διεθνούς προτύπου,

αποτελεί νέο εθνικό πρότυπο,

αποτελεί τροποποίηση ενός εθνικού προτύπου.

(3) Το Συµβούλιο γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους οργανισµούς,

που αναφέρονται στο εδάφιο (1), κατόπιν αιτήσεώς τους, τα σχέδια προτύπων και

τους ενηµερώνει για τη συνέχεια που δίνεται στις τυχόν παρατηρήσεις τους επί των
σχεδίων αυτών.

(4) Το Συµβούλιο δίνει στη δηµοσιότητα τα σχέδια προτύπων, έτσι ώστε να

συγκεντρώνονται και παρατηρήσεις από ενδιαφερόµενα µέρη εγκατεστηµένα σε
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποιοσδήποτε οργανισµός, που αναφέρεται στο
εδάφιο (1), µπορούν να συµµετέχουν παθητικά ή ενεργά, µε την αποστολή
παρατηρητού, στις προγραµµατιζόµενες εργασίες του Οργανισµού.

(6) Το Συµβούλιο δεν αντιτίθεται στην εξέταση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σύµφωνα

µε τους κανόνες των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Τυποποίησης, ενός θέµατος

τυποποίησης του προγράµµατος εργασίας τους και δεν πραγµατοποιεί ενέργειες που
θα µπορούσαν να προδικάσουν τη λήψη σχετικής απόφασης.

(7) Κυπριακό πρότυπο, το οποίο έχει εγκριθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού,
καθίσταται άκυρο.

(8) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις του
άρθρου 30.

ΜΕΡΟΣ VΙ ― ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

17. Κάθε πρόσωπο διαπράττει αδίκηµα εάν―
(α)

Παραποιεί οποιοδήποτε πρότυπο, πιστοποιητικό ή έγγραφο που

(β)

παραποιεί οποιαδήποτε σφραγίδα ή Σήµα που καθορίστηκε µε βάση

(γ)

εµποδίζει ή παρακωλύει το ∆ιευθυντή ή οποιοδήποτε λειτουργό,

εγκρίθηκε µε βάση το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς,
το Νόµο αυτό,

αξιολογητή ή επιθεωρητή ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Οργανισµό ή τον

Υπουργό κατά την άσκηση των εξουσιών ή καθηκόντων του ή σκόπιµα δε
συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε παρέκκλιση ή απαίτηση του εν λόγω προσώπου,
(δ)

παραβαίνει οποιαδήποτε απαγόρευση ή όρο που καθορίζεται στο

(ε)

δίνει πληροφορία στο Συµβούλιο ή σ’ οποιοδήποτε λειτουργό,

εδάφιο (3) ή (4) του άρθρου 9,

αξιολογητή και επιθεωρητή, την οποία το Συµβούλιο ή λειτουργός ή αξιολογητής ή

επιθεωρητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του µπορεί να ζητήσουν, και την

οποία το πρόσωπο που δίνει την πληροφορία είτε γνωρίζει, είτε έχει λόγους να
πιστεύει ότι είναι εσφαλµένη ή ανακριβής ή ψευδής,
(στ)

άρθρου 25.

παραβαίνει την απαγόρευση που περιέχεται στο εδάφιο (2) του

18. Τα µέλη του Συµβουλίου, ο ∆ιευθυντής, οι αξιολογητές, οι επιθεωρητές και

πρόσωπα που ασκούν εξουσία µε βάση το Νόµο αυτό, υπόκεινται στις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα, που αφορούν τους δηµόσιους λειτουργούς.

19.―(1) Εργοδότης ο οποίος γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν έχει παραβεί κατά τη διάρκεια τέτοιας

εργοδότησης οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου αυτού ή τους Κανονισµούς, οφείλει
µέσα σε εφτά ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία―
(α)
(β)

Έλαβε γνώση της παράβασης, ή

είχε λόγο να πιστεύει ότι έγινε η παράβαση,

να γνωστοποιήσει στον Οργανισµό το όνοµα του παραβάτη, την ηµεροµηνία και
άλλες λεπτοµέρειες της παράβασης αυτής.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει
αδίκηµα.

20.―(1) Όταν το πρόσωπο που διαπράττει αδίκηµα κατά παράβαση των διατάξεων

του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που έχουν εκδοθεί µε βάση τον παρόντα Νόµο
είναι εταιρεία εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους περί Εταιρειών Νόµους ή µε τους περί

Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών και Εµπορικών Επωνυµιών Νόµους,
εκτός από την ίδια την εταιρεία, διαπράττει το εν λόγω αδίκηµα και οποιοσδήποτε

είχε τη διεύθυνση και την ευθύνη έναντι της εταιρείας για τη διεξαγωγή των
εργασιών της κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν καθίσταται ποινικά υπεύθυνο µε βάση τις διατάξεις του
εδαφίου (1), εάν αποδείξει ότι το αδίκηµα διαπράχθηκε χωρίς να το γνωρίζει ή ότι
επέδειξε κάθε επιµέλεια για να παρεµποδίσει τη διάπραξή του.

(3) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαµβάνεται στο εδάφιο (1), όταν κατά παράβαση
των διατάξεων του Νόµου αυτού έχει διαπραχθεί αδίκηµα από εταιρεία και

αποδεικνύεται ότι το αδίκηµα αυτό έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, ανοχή ή

συνέργια ή ότι τούτο οφείλεται σε αµέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντα συµβούλου,
διευθυντή, γραµµατέα ή άλλου αξιωµατούχου της εταιρείας, ο εν λόγω διευθύνων

σύµβουλος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος αξιωµατούχος επίσης διαπράττει το εν
λόγω αδίκηµα.

21. Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών

αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του
αδικήµατος―
(α)
(β)

εργοδότη,

Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη,

ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές του εν λόγω

και ότι παρέσχε πλήρεις λεπτοµέρειες για τον εργοδότη του όταν του ζητήθηκαν από
την κατηγορούσα αρχή ή για λογαριασµό της.

22. Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει αδίκηµα µε βάση το άρθρο 17 ή 19, υπόκειται σε

φυλάκιση για χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο
ποινές µαζί.

ΜΕΡΟΣ VΙΙ ― ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

23.―(1) Κάθε πρόσωπο, του οποίου το έννοµο συµφέρον προσβλήθηκε λόγω
απόφασης, πράξης ή παράλειψης του Οργανισµού, µπορεί να προσφύγει ενώπιον
αναθεωρητικής επιτροπής, που διορίζεται µε βάση το εδάφιο (2).

(2) Ο Υπουργός διορίζει αναθεωρητική επιτροπή προς εξέταση της προσφυγής, η

οποία αποτελείται από τρία µέλη, τα οποία δεν µπορούν να είναι µέλη του
Συµβουλίου.

(3) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα ηµερών
από την επίδοση της απόφασης ή πράξης του Οργανισµού ή, σε περίπτωση
παράλειψης, από την ηµέρα που η παράλειψη περιήλθε στη γνώση του
προσφεύγοντος.

(4) Η αναθεωρητική επιτροπή εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους
ενδιαφεροµένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους,
αποφασίζει για την τύχη της σύµφωνα µε το εδάφιο (5).
(5) Η αναθεωρητική επιτροπή µπορεί να―
(α)

Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, πράξη ή

(β)

τροποποιήσει την απόφαση, πράξη ή παράλειψη ή εκδώσει νέα

(γ)

παραπέµψει την υπόθεση στο Συµβούλιο για επανεξέταση υπό το φως

παράλειψη,

απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης, πράξης ή παράλειψης, ή
τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.

(6) Όποιος δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της αναθεωρητικής επιτροπής δύναται
να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, αλλά µέχρι να εκδοθεί η απόφασή της, σε

περίπτωση προσφυγής σε αυτή ή, σε περίπτωση µη προσφυγής σε αυτή, µέχρι να

παρέλθει άπρακτη η προβλεπόµενη στο εδάφιο (3) προθεσµία καταχώρησης
προσφυγής, η απόφαση του Συµβουλίου δεν καθίσταται εκτελεστή.
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ― ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

24. Καµία αγωγή ή αξίωση δεν µπορεί να εγερθεί για οποιεσδήποτε ζηµιές

προκύψουν από οποιαδήποτε υπηρεσία που προσέφερε ο Οργανισµός ή οποιοδήποτε
πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, κατά του Οργανισµού ή οποιουδήποτε
προσώπου που εργοδοτείται από αυτόν, νοουµένου ότι τόσο ο Οργανισµός όσο και

οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν ενεργούσαν µέσα στα πλαίσια
των νοµίµων καθηκόντων τους και µε καλή πίστη.

25.―(1) Καµιά εµπορική επωνυµία και κανένα εµπορικό σήµα που περιέχει τη λέξη

«πρότυπο» ως ουσιαστικό ή οποιαδήποτε κλίση της λέξης αυτής, δεν µπορεί να
εγγραφεί µε βάση οποιοδήποτε νόµο.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες κάτω από επωνυµία η

οποία, ή να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε εµπορικό σήµα, το οποίο περιέχει τη λέξη
«πρότυπο» ως ουσιαστικό ή οποιαδήποτε κλίση της λέξης αυτής:

Νοείται ότι τίποτε που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε

επωνυµία ή εµπορικό σήµα το οποίο ήταν εγγεγραµµένο µε βάση οποιοδήποτε νόµο
πριν από την 24η ∆εκεµβρίου 1975.
26.―(1)

Τηρουµένων

των

διατάξεων

του

εδαφίου

(2),

κάθε

πρόσωπο

εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό µπορεί κατά οποιαδήποτε εργάσιµη ώρα και
επιδεικνύοντας πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εάν του ζητηθεί, να―
(α)

Εισέρχεται για επιθεώρηση ή έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό, εάν

υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε αδίκηµα µε βάση το Νόµο αυτό ή τους
Κανονισµούς ή για να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι όροι χρήσης οποιουδήποτε
πιστοποιητικού που χορηγήθηκε από τον Οργανισµό,
(β)

επιθεωρεί, ελέγχει, λαµβάνει ή κατάσχει δείγµατα, έγγραφα, βιβλία ή

αγαθά που πιστεύεται ότι µπορεί να χρειασθούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε
ποινική διαδικασία για αδίκηµα µε βάση το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς ή για να

διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι όροι χρήσης οποιουδήποτε πιστοποιητικού που
χορηγήθηκε από τον Οργανισµό.

(2) Η είσοδος σε κατοικία, παρά την άρνηση του ενοίκου, επιτρέπεται µόνο µε
δικαστικό ένταλµα.

27.―(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, αφού λάβει τη γνώµη του Οργανισµού,
να εκδίδει κανονισµούς για καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού και
ειδικότερα να καθορίζει―
(α)
(β)

Τα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισµός,

τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των Υπουργείων και του Οργανισµού

και τις διαδικασίες που απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας σε
θέµατα πληροφόρησης για τεχνικούς κανόνες και να καθορίζει τους τεχνικούς
κανόνες de facto, τις άλλες απαιτήσεις και τις υπηρεσίες,
(γ)

(δ)

τις διαδικασίες και όρους για εγγραφή Mελών,

µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή και υλοποίηση διεθνών

συµφωνιών, που έχουν συνοµολογηθεί από τη ∆ηµοκρατία και σχετίζονται µε
θέµατα που εµπίπτουν στους σκοπούς, εξουσίες ή αρµοδιότητες του Οργανισµού,
(ε)

τις διαδικασίες επιθεώρησης ελέγχου και επιβεβαίωσης της εφαρµογής

(στ)

τις εξουσίες λειτουργών, αξιολογητών και επιθεωρητών.

των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής,

(2) Κανονισµοί, που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό, µπορεί να προνοούν ότι η

παράβαση οποιασδήποτε διάταξης αποτελεί αδίκηµα και να προβλέπουν για κάθε

αδίκηµα ποινή φυλάκισης, που να µην υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή χρηµατική
ποινή, που να µην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και τις δύο ποινές µαζί.

(3) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό µπορεί να προβλέπουν ότι

τίθενται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει ο Υπουργός µε γνωστοποίηση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
IΧ ― ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

28.―(1) Τηρουµένων των υπόλοιπων διατάξεων του άρθρου αυτού, οι περί
Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµοι του 1975 έως 1996
καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισµοί, γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που

έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάµει των καταργηθέντων νόµων και που ίσχυαν αµέσως πριν
από την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν

δυνάµει του Νόµου αυτού και θα συνεχίσουν να ισχύουν εκτός στην έκταση που
αντιφάσκουν µε το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς, µέχρις ότου καταργηθούν µε
γνωστοποίηση του Υπουργού.

(3) Οποιοδήποτε πρότυπο που εγκρίθηκε δυνάµει των καταργηθέντων νόµων και που

ήταν έγκυρο και ίσχυε αµέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού
θεωρείται ότι εγκρίθηκε δυνάµει των αντίστοιχων διατάξεων του Νόµου αυτού και

θα συνεχίσει να είναι έγκυρο, εκτός αν και µέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει
δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού.

(4) Κάθε πιστοποιητικό για συµµόρφωση µε τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κυπριακών

προτύπων, που εκδόθηκε µε βάση τους καταργηθέντες νόµους, εξακολουθεί να
ισχύει και οι επιτηρήσεις, µέχρι τη λήξη του εν λόγω πιστοποιητικού, θα αναληφθούν

από την εταιρεία που θα συσταθεί από τη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να προσφέρει
υπηρεσίες πιστοποίησης.

(5) Το δυνάµει των καταργηθέντων νόµων υφιστάµενο, αµέσως πριν από την έναρξη
ισχύος του Νόµου αυτού, Συµβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις

αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του Συµβουλίου που καθιδρύεται δυνάµει του
άρθρου 6 του Νόµου αυτού, τα δε υφιστάµενα µέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν

τη θέση τους ως αν είχαν διοριστεί δυνάµει του Νόµου αυτού µέχρι να λήξει η θητεία
τους για την οποία είχαν διοριστεί.

(6) Οποιοδήποτε µητρώο, το οποίο ετηρείτο δυνάµει των καταργηθέντων νόµων,
λογίζεται ότι αποτελεί µέρος του αντίστοιχου µητρώου που τηρείται δυνάµει του
Νόµου αυτού.

(7) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων
νόµων, ερµηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του Νόµου
αυτού.

(8) Όλοι οι δυνάµει των καταργηθέντων νόµων διορισµοί, διευθυντή, επιθεωρητών

και λειτουργών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν αµέσως πριν από την έναρξη ισχύος του

Νόµου αυτού, θεωρούνται ότι έγιναν δυνάµει του Νόµου αυτού και θα συνεχίσουν
να έχουν ανάλογη ισχύ.

29. Αιτήσεις προς το Συµβούλιο των οποίων η εξέταση εκκρεµεί κατά την έναρξη

ισχύος του Νόµου αυτού τυγχάνουν χειρισµού και αποφασίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου αυτού.

30.―(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του Νόµου αυτού, οι εξουσίες και
αρµοδιότητες, που αφορούν τη δραστηριότητα της τυποποίησης και τη διαδικασία

πληροφόρησης στον τοµέα της τυποποίησης ανήκουν στην Εταιρεία και µπορούν να
ασκούνται από τον Οργανισµό, περιλαµβανοµένου και του Συµβουλίου, µόνο εάν
τούτο ανατεθεί στον Οργανισµό, µε απόφαση της Εταιρείας:

Νοείται ότι, η Εταιρεία µπορεί µε απόφασή της να τερµατίσει, οποτεδήποτε, τέτοια
ανάθεση.

(2) Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν αναθέσει στον Οργανισµό την αρµοδιότητα της

τυποποίησης και τη διαδικασία πληροφόρησης στον τοµέα της τυποποίησης ή εάν
τέτοια ανάθεση τερµατιστεί―
(α)

Η λέξη «Συµβούλιο», οποτεδήποτε απαντάται σε διάταξη του Νόµου

αυτού, η οποία αφορά τη δραστηριότητα της τυποποίησης και τη διαδικασία

πληροφόρησης στον τοµέα της τυποποίησης, θα διαβάζεται ως «∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας»,
(β)

η λέξη «Οργανισµός», οποτεδήποτε απαντάται σε διάταξη του Νόµου

αυτού, η οποία αφορά τη δραστηριότητα της τυποποίησης και τη διαδικασία
πληροφόρησης στον τοµέα της τυποποίησης, θα διαβάζεται ως «η Εταιρεία».

(3) Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο Οργανισµός δύναται να ασκεί
αυτοδικαίως τις εν λόγω εξουσίες και αρµοδιότητες.
(4) Στο άρθρο αυτό―

«Εταιρεία» σηµαίνει την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, η οποία συστάθηκε
βάσει του περί Εταιρειών Νόµου στις 22 Μαΐου 2002, µε αρ. εγγραφής ΗΕ 130280.

31. Ο Νόµος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα ορίσει ο Υπουργός µε
γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός µπορεί να ορίσει διαφορετικές ηµεροµηνίες για την έναρξη
της ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόµου αυτού.

