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ΕΠΕΙΓΟΝ - KAI ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 

 

Πρόεδρο, 

Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

Τ.Θ. 21657 

1511, Λευκωσία 

Κύπρος 

  

Αρ. Τηλεομοιότυπου:  22 669459 

 

Κύριε,  

Θέμα: Οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 μέχρι 2010 

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί 

του 2000 και 2005  

Oι Περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) Κανονισμοί του 1990 μέχρι 

2010 

-Δήλωση Διαστάσεων στα Αγαθά που οι Διαστάσεις έχουν Σχέση με την Τιμή του 

Αγαθού και Σύμβολα Μονάδων Μέτρησης- 

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του 

Υπουργείου αυτού, σε συσκευασμένα αγαθά έχουν διαπιστωθεί τα πιο κάτω: 

 

1. Σε μεγάλο αριθμό κορδελών, χαρτοταινιών, κολλητικών ταινιών, κλωστών, 

μαλλιών πλεξίματος και άλλων παρόμοιων ειδών που διατίθενται στην αγορά σε 

συσκευασίες και των οποίων οι διαστάσεις έχουν σχέση με την τιμή του αγαθού, 

δεν υπάρχει δήλωση που να αφορά τη διάμετρο, μήκος, πλάτος, ύψος ή πάχος των 

αγαθών, όπως προνοείται από το άρθρο 4.-(4) των περί Μέτρων και Σταθμών 

(Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμών του 2000 και 2005.  
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2. Σε μεγάλο αριθμό Συσκευασμένων Αγαθών, δεν γίνεται χρήση των βασικών 

μονάδων SI και των συμβόλων τους, όπως καθορίζονται στην πρώτη παράγραφο 

του Μέρους Ι, του Πρώτου Παραρτήματος των περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες 

Μέτρησης) Κανονισμών του 1990 μέχρι 2010. 

  

 

 

Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό έντυπο ‘Κανόνες για τη γραφή αριθμών και 

συμβόλων των μονάδων SI’, το οποίο ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Μέτρων και 

Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

Πρόσθετα, σας ενημερώνω ότι παράβαση των εν λόγω Άρθρων, συνιστά παράβαση 

της σχετικής Νομοθεσίας. 

  

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε ανάλογα τα μέλη σας για λήψη των απαραίτητων 

ενεργειών.  

 

Σημειώνεται ότι ο Έφορος Μέτρων και Σταθμών, προτίθεται να προβεί στα 

απαραίτητα μέτρα εναντίον των εταιρειών που θα εξακολουθήσουν να 

συσκευάζουν ή / και εισάγουν Συσκευασμένα Αγαθά στα οποία δεν γίνεται σωστή 

χρήση των πιο πάνω.  

   

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις. 

  

Με τιμή, 

 

 

(Μάτθια Βαλανίδου) 

για Γενικό Διευθυντή 


