Λευκωσία, 19 Νοεμβρίου 2015

Προς: Όλες τις Βιομηχανίες
Θέμα: Ετοιμασία Κανονισμών για αναθεώρηση τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών

Κυρία/ε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του Γενικού
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και
Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει ώστε να καλύπτονται τα πραγματικά έξοδά της,
ετοιμάστηκε προσχέδιο Κανονισμών το οποίο επισυνάπτεται και που τιτλοφορείται ως «Οι περί
Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015». Τα εν λόγω τέλη, τα οποία
περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά προσχέδιο, αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του Γενικού Λογιστηρίου της ∆ημοκρατίας και έχουν εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή
Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και ∆ικαιωμάτων.
Παρακαλώ όπως μελετήσετε τo επισυναπτόμενο προσχέδιο και οποιεσδήποτε απόψεις,
εισηγήσεις ή παρατηρήσεις σας θα πρέπει να υποβληθούν, γραπτώς στην ηλεκτρονική
διεύθυνση lloizides@mcit.gov.cy μέχρι τις 4 ∆εκεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που
δεν σταλούν οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις θα θεωρηθεί ότι δεν διαφωνείτε
με το περιεχόμενο του προσχεδίου των Κανονισμών.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον
αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Λοΐζο
Λοϊζίδη (Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών – Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών), τηλ:
22369846, φάξ: 22369859, e-mail: lloizides@mcit.gov.cy)
Με εκτίμηση
Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Λειτουργός
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΣΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1974 ΜΕΥΡΙ 2010
Κανονιζμοί δυνάμει ηου άρθρου 68
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη
19 ηνπ 1974

από ην άξζξν 68 ησλ πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκώλ Νόκσλ ηνπ 1974 κέρξη

73 ηνπ 1977

2010, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο.

48 ηνπ 1985
89(Η) ηνπ 1995
150(Η) ηνπ 2000
16(Η) ηνπ 2002
90(I) ηνπ 2010.

πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Μέηξσλ θαη
ηαζκώλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα

κε ηνπο πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκώλ Καλνληζκνύο ηνπ 1981 κέρξη 2011

Σξίην (Η):

(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη

14.04.1981

βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο

18.06.1993

νη πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκώλ Καλνληζκνί ηνπ 1981 κέρξη 2015.

24.11.2000
02.05.2003
25.02.2005
22.05.2009
29.07.2011.

Αληηθαηάζηαζε ηνπ

2. Οη βαζηθνί Καλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ

Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο

Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο κε ην αθόινπζν λέν Σξίην Παξάξηεκα:

ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.
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«ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
(Καλνληζκόο 266)
ΜΔΡΟ Η
ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΜΔΣΡΩΝ ΚΑΗ ΣΑΘΜΩΝ
Σέιε γηα επαιήζεπζε
θαη ζήκαλζε
Μέηξα ή ηαζκά
ην Γξαθείν ηνπ
Δθόξνπ
€ επξώ

Δπί
ηόπνπ
€ επξώ
πκπεξηιακβάλνληαη ην
θόζηνο θαπζίκσλ θαη
εξγαηνσξώλ γηα κεηάβαζε κε
εμαίξεζε ηηο
γεθπξνπιάζηηγγεο-Καη. IV,
4.(5)

Υξέσζε γηα
θάζε πξόζζεην
ηεκάρην
€ επξώ
Δθαξκόδεηαη
γηα ηηο
παξαγξάθνπο
1, 2, 3, 4(1),
4(2), 4(3),
4(4), 5(4), 5(5)

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Η
1.

Μέηξα κήθνπο:
(α) Μέρξη 1 m .. .. .. .. .. ..
(β) Άλσ ηνπ 1 – 10 m .. .. ..
(γ) Άλσ ησλ 10 m .. .. .. .. ..

16,25
32,50
48,75

56,25
-

16,25
32,50
48,75

65,00
97,50
130,00
65,00

105,00
137,50
170,00
105,00

65,00
97,50
130,00
65,00

(2) Μέηξα ρσξεηηθόηεηαο
θαξκαθείνπ (εθηόο από
ζηθώληα):
(α) Μέρξη 100 mL .. .. ..
(β) Άλσ ησλ 100 mL – 2 L

16,25
32,50

56,25
72,50

16,25
32,50

(3) ηθώληα, ην θαζέλα .. .. .

16,25

56,25

16,25

32,50

72,50

32,50

65,00

105,00

65,00

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗ
2.

Μέηξα ρσξεηηθόηεηαο:
(1) Μέηξα ρσξεηηθόηεηαο
πγξώλ:
(α) Μέρξη 5 L .. .. .. ..
(β) Άλσ ησλ 5 – 20 L ..
(γ) Άλσ ησλ 20 – 50 L ..
(δ) Γηα θάζε επηπξόζζεηα
50 L ή κέξνο ηνπο

(4) Γνρεία κέηξεζεο ζθύξνπ:
(α) Με ππνδηαηξεκέλα,
ΦΦΦΦΦΦην θαζέλα
(β) Τπνδηαηξεκέλα, ην
ςγθγθγεθγθαζέλα
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ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΜΔΣΡΩΝ ΚΑΗ ΣΑΘΜΩΝ
Σέιε γηα επαιήζεπζε
θαη ζήκαλζε
Μέηξα ή ηαζκά
ην Γξαθείν ηνπ
Δθόξνπ
€ επξώ

Δπί
Σόπνπ
€ επξώ
πκπεξηιακβάλνληαη ην
θόζηνο θαπζίκσλ θαη
εξγαηνσξώλ γηα κεηάβαζε κε
εμαίξεζε ηηο
γεθπξνπιάζηηγγεο- Καη. IV,
4.(5)

Υξέσζε γηα
θάζε
πξόζζεην
ηεκάρην
€ επξώ
Δθαξκόδεηαη
γηα ηηο
παξαγξάθνπο
1, 2, 3, 4(1),
4(2), 4(3),
4(4), 5(4),
5(5)

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ
3.

ηαζκά:
(1) ηαζκά θπιηλδξηθά θαη
παξαιιειεπίπεδα:
(α) Από 1 g – 1 kg, ην
θαζέλα .. .
(β) Άλσ ηνπ 1 – 10 kg, ην
θαζέλα
(γ) Άλσ ησλ 10 – 50 kg, ην
θαζέλα ..
(δ) Γηα θάζε επηπξόζζεηα 50
kg ή κέξνο ηνπο …

16,25

56,25

16,25

32,50

72,50

32,50

48,75

88,75

48,75

65,00

105,00

65,00

(2) ηαζκά θαξκαθείνπ ή
dfbsdθνζκεκαηνπσιείνπ:
Κάζε ζηαζκό .. .. .. .. .. ..

32,50

72,50

32,50

(3) ηαζκά – θαξάηηα:
Κάζε ζηαζκό .. .. .. .. .. ..

32,50

72,50

32,50

56,25
72,50
105,00

16,25
32,50
65,00

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗV
4.

Επγηζηηθά όξγαλα:
(1) Επγηζηηθά όξγαλα (εθηόο από
δπγνύο, δπγηζηηθέο κεραλέο
ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο,
απηόκαηεο δπγηζηηθέο
κεραλέο, δπγνύο αμνληθνύ
θνξηίνπ, δπγηζηηθέο κεραλέο
κε ρνάλε θαη
γεθπξνπιάζηηγγεο):
(α) Μέρξη 20 kg .. .. .. ..
(β) Άλσ ησλ 20 – 150 kg
(γ) Άλσ ησλ 150 – 300 kg

16,25
32,50
65,00
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ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΜΔΣΡΩΝ ΚΑΗ ΣΑΘΜΩΝ
Σέιε γηα επαιήζεπζε
θαη ζήκαλζε
Μέηξα ή ηαζκά
ην Γξαθείν ηνπ
Δθόξνπ
€ επξώ

Δπί
Σόπνπ
€ επξώ
πκπεξηιακβάλνληαη ην
θόζηνο θαπζίκσλ θαη
εξγαηνσξώλ γηα κεηάβαζε κε
εμαίξεζε ηηο
γεθπξνπιάζηηγγεο- Καη. IV,
4.(5)

(δ) Άλσ ησλ 300 – 750 kg
(ε) ΄Αλσ ησλ 750 kg, αιιά
όρη άλσ ησλ 5 000 kg

Υξέσζε γηα
θάζε
πξόζζεην
ηεκάρην
€ επξώ
Δθαξκόδεηαη
γηα ηηο
παξαγξάθνπο
1, 2, 3, 4(1),
4(2), 4(3),
4(4), 5(4),
5(5)

97,50
130,00

137,50
170,00

97,50
130,00

65,00

105,00

65,00

32,50

72,50

32,50

(3) Επγηζηηθέο κεραλέο
ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο:
(α) Μέρξη 10 kg .. .. .. ..
(β) ΄Αλσ ησλ 10 kg .. ..

48,75
65,00

88,75
105,00

48,75
65,00

(4) Απηόκαηεο δπγηζηηθέο
κεραλέο
(πεξηιακβαλνκέλσλ
απηόκαησλ κεραλώλ
ζπζθεπαζίαο πγξώλ):
(α) Μέρξη 2 kg (ή 2 L)
(β) ΄Αλσ ησλ 2 kg (ή 2 L)

-

105,00
137,50

65,00
97,50

(5) Γεθπξνπιάζηηγγεο,
δπγηζηηθέο κεραλέο κε ρνάλε θαη
δπγνί αμνληθνύ θνξηίνπ:
(α) Μέρξη 10 000 kg
(β) Άλσ ησλ 10 000 – 20 000 kg
(γ) Άλσ ησλ 20 000–30 000 kg
(δ) Άλσ ησλ 30 000–50 000 kg
(ε) Άλσ ησλ 50 000 kg

-

130,00
325,00
390,00
455,00
520,00

-

(2) Επγνί:
(α) Καηεγνξίαο Α
(πεξηιακβαλνκέλσλ
δπγώλ αθξίβεηαο) .. ..
(β) Καηεγνξίαο Β .. .. .. .
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ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΜΔΣΡΩΝ ΚΑΗ ΣΑΘΜΩΝ
Μέηξα ή ηαζκά
ην Γξαθείν ηνπ
Δθόξνπ
€ επξώ

Σέιε γηα επαιήζεπζε
θαη ζήκαλζε
Δπί
Σόπνπ
€ επξώ
πκπεξηιακβάλνληαη ην
θόζηνο θαπζίκσλ θαη
εξγαηνσξώλ γηα κεηάβαζε
κε εμαίξεζε ηηο
γεθπξνπιάζηηγγεο- Καη. IV,
4.(5)

Υξέσζε γηα
θάζε
πξόζζεην
ηεκάρην
€ επξώ
Δθαξκόδεηαη
γηα ηηο
παξαγξάθνπο
1, 2, 3, 4(1),
4(2), 4(3),
4(4), 5(4),
5(5)

ΚΑΣHΓΟΡΗΑ V
5.

΄Οξγαλα κέηξεζεο πγξώλ:
(1) Ρννκεηξεηέο πξαηεξίσλ
πγξώλ θαπζίκσλ:
(α) Μνλόο .. .. .. .. .. ..
(β) Γηπιόο .. .. .. .. .. .. ..

-

17,17
32,33

-

-

106,13
174,00

-

-

239,00

-

(3) Γηαλνκείο θαπζίκσλ
δθεδίρξνλσλ θηλεηήξσλ ..……

-

35,75

-

(4) Δπνρνύκελα βπηία:
(α) Μέρξη 1 kL .. .. .. ..
(β) Γηα θάζε επηπξόζζεην 1
γεγθεμ kL ή tκέξνο ηνπ ..

-

170,00
85,00

130,00
85,00

(5) Βπζνκεηξηθή ξάβδνο (αλά
κέηξν ή κέξνο ηνπ) . .. .. ..

32,50

-

32,50

(2) Ρννκεηξεηέο:
(α) Μέρξη 25 L/min .. .. .
(β) Άλσ ησλ 25 –
σλςθγγε250L/min .. ..
(γ) ΄Αλσ ησλ 250 L/min ..
ε πεξίπησζε ξννκεηξεηή
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
πεξηζζόηεξα από έλα
πξντόληα, θαηαβάιιεηαη
κόλν ην κηζό ηνπ
πιεξσηένπ ζρεηηθνύ ηέινπο
γηα θάζε επηπξόζζεην
πξντόλ.

ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηδηνθηήηεο κέηξνπ ή ζηαζκνύ αδπλαηεί λα παξέρεη ν ίδηνο επαξθή αξηζκό
εξγαηώλ γηα ζθνπνύο ππνβνήζεζεο ζηελ επί ηόπνπ επαιήζεπζε θαη ζήκαλζε κέηξσλ θαη
ζηαζκώλ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 17 ησλ πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 1981
(Κ.Γ.Π. 84/81), ζηα ζρεηηθά ηέιε πνπ ζα θαηαβάιινληαη όπσο απηά παξαηίζεληαη ζηηο
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παξαγξάθνπο 1-5, ζα πξνζηίζεηαη επηπιένλ ην θόζηνο παξνρήο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ. Σν ελ
ιόγσ θόζηνο αλέξρεηαη ζηα €65,00 αλά ώξα / άηνκν.
ηα ηέιε πνπ ζα θαηαβάιινληαη γηα ηελ επί ηόπνπ επαιήζεπζε θαη ζήκαλζε ησλ δπγηζηηθώλ
νξγάλσλ όπσο απηά παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 4.(5), ζα πξνζηίζεηαη επηπιένλ ην θόζηνο
θαπζίκσλ ηνπ ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο, αλαιόγσο ηεο απόζηαζεο, θαζώο θαη ην θόζηνο ησλ
εξγαηνσξώλ (€65,00 αλά ώξα) πνπ απαηηνύληαη γηα κεηάβαζε από ην Γξαθείν ηνπ Δθόξνπ πξνο
ηνλ ηόπν επαιήζεπζεο θαη αληίζηξνθα.
ε πεξίπησζε πνπ κέηξν ή ζηαζκό δνθηκάδεηαη θαη απνξξίπηεηαη σο κή νξζό, ηόηε θαηαβάιιεηαη
ηέινο ίζν κε ην κηζό ηνπ πιεξσηένπ ηέινπο γηα επαιήζεπζε θαη ζήκαλζή ηνπ.
ην Μέξνο απηό «Γξαθείν ηνπ Δθόξνπ» ζεκαίλεη ην Κεληξηθό Γξαθείν ηνπ Δθόξνπ θαη
πεξηιακβάλεη θάζε επαξρηαθό ή πεξηνδεύνλ ή κεηαθηλνύκελν από ηόπν ζε ηόπν, Γξαθείν ηνπ
Δθόξνπ θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ρώξν πνπ είλαη θάησ από ηε δηνίθεζε ή ηνλ έιεγρό ηνπ.
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΖ
Σέιε
€ επξώ / έηνο
1.

Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηδηνθηήηε εξγαζίαο
επηδηνξζώζεσλ κέηξσλ θαη ζηαζκώλ

100,00

2.

Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο επηδηνξζσηή κέηξσλ θαη ζηαζκώλ

100,00

3.

Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο δπγηζηή δεκόζηαο
γεθπξνπιάζηηγγαο

100,00

4.

Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο δεκόζηαο γεθπξνπιάζηηγγαο

100,00

ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟΤ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ Ζ ΆΛΛΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ
Σέιε
€ επξώ
΄Δθδνζε αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή άιινπ εγγξάθνπ

10,00
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ΜΔΡΟ ΗV
ΣΔΛΖ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΡΟΦΤΓΖ
Σέιε
€ επξώ
Τπνβνιή ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο

500,00

ΜΔΡΟ V
ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΤΚΔΤΑΜΔΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Σν ηέινο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη από ην ζπζθεπαζηή ή εηζαγσγέα κεηά από
δηεμαγσγή ειέγρνπ ζε ζπζθεπαζκέλα αγαζά ζηα ππνζηαηηθά ηνπ ζπζθεπαζηή ή
εηζαγσγέα ζα είλαη €65,00 αλά ώξα ή κέξνο ηεο ώξαο πνπ αλαιώλεηαη από ηνλ
Δπηζεσξεηή, θαη επηπιένλ ζα πξνζηίζεληαη ζην πνζό απηό:
(α)

ην θόζηνο κεηάβαζεο ηνπ ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο από ην Γξαθείν ηνπ
Δθόξνπ πξνο ην ππνζηαηηθό ηνπ ζπζθεπαζηή ή εηζαγσγέα θαη αληίζηξνθα
ή ηα νδνηπνξηθά έμνδα ηνπ Δπηζεσξεηή ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
ηδησηηθό όρεκά ηνπ·

(β) έλα 25% πάλσ ζην νιηθό ηέινο ηνπ Δπηζεσξεηή €65,00 ×ηνλ αξηζκό σξώλ),
ζηελ πεξίπησζε ζπζθεπαζκάησλ κε απμεκέλν βαζκό δπζθνιίαο γηα ηνλ
Δπηζεσξεηή (π.ρ. ζπζθεπάζκαηα κε νλνκαζηηθό βάξνο ή όγθν ίζν ή
κεγαιύηεξν από 5 kg ή 5 L, εύξεζε ηεο ππθλόηεηαο ζε πεξίπησζε
ζπζθεπαζκάησλ πγξώλ πξντόλησλ, θιπ.)·θαη
(γ)

€65,00 αλά ώξα ή κέξνο ώξαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα
δηαηεξεί ν ζπζθεπαζηήο ή εηζαγσγέαο, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 7 ησλ
πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκώλ (πζθεπαζκέλα Αγαζά) Καλνληζκώλ ηνπ 2000.
ΜΔΡΟ VI
ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΡΟΟΜΔΣΡΖΣΩΝ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

Σν ηέινο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεηά από δηεμαγσγή ειέγρνπ ζε ξννκεηξεηέο
πγξαεξίνπ ζηα πξαηήξηα πεηξειαηνεηδώλ ζα είλαη €65,00 αλά ώξα ή κέξνο ηεο
ώξαο πνπ αλαιώλεηαη από ηνλ Δπηζεσξεηή, θαη επηπιένλ ζα πξνζηίζεληαη ζην
πνζό απηό:
(α) ην θόζηνο θαπζίκσλ ηνπ ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο, αλαιόγσο ηεο απόζηαζεο,
ή ηα νδνηπνξηθά έμνδα ηνπ Δπηζεσξεηή ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
ηδησηηθό όρεκά ηνπ θαζώο θαη ην θόζηνο ησλ εξγαηνσξώλ πνπ απαηηνύληαη
γηα κεηάβαζε από ην Γξαθείν ηνπ Δθόξνπ πξνο ην πξαηήξην
σββπεηξειαηνεηδώλ θαη αληίζηξνθα.».

