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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ 

 

                         Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

. 

Συνοπτικός 
τίτλος.  
 
52 (Ι) του 2009. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού 

Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Κυπριακού 

Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμο 

του 2009 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός Νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ως οι περί 

Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 

Μέταλλα Νόμοι του 2009 και 2012. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου.  

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 
 (α) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και της 

ερμηνείας τους, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

  “αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων” σημαίνει 

πρόσωπο που επιδίδεται στην αγορά, εμπορία και 

οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταχειρισμένων αντικείμενων 

και/ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων σε οποιαδήποτε μορφή, 

το οποίο κράμα προέκυψε από λιώσιμο μεταχειρισμένων 

αντικειμένων˙ 

  “βιβλίο καταγραφής αγορών μεταχειρισμένων αντικειμένων” 

σημαίνει βιβλίο στο οποίο αγοραστής μεταχειρισμένων 

αντικειμένων που απασχολείται σε υποστατικό, ή 

εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, υποχρεούται να 

καταχωρεί σ’ αυτό οποιαδήποτε αγορά μεταχειρισμένων 

αντικειμένων και/ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων σε 

οποιαδήποτε μορφή, το οποίο κράμα προέκυψε από λιώσιμο 

μεταχειρισμένων αντικειμένων˙ 

  

 

“διαφήμιση” είναι η ενέργεια προσώπου να διαφημίζει, με 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ή να προβάλλεται ως 
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Κεφ.116 

77 του 

1977. 

κατασκευαστής, κοσμηματοπώλης ή αγοραστής 

μεταχειρισμένων αντικειμένων˙ 

“πρόσωπο” περιλαμβάνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

οποιοδήποτε είδος συνεταιρισμού, όπως καθορίζεται στον 

περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμών Εταιρειών και 

Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο˙ 

 

  “φωτογραφικό υλικό” είναι η φωτογραφία και οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο στο οποίο βρίσκεται αυτή 

αποθηκευμένη.»˙ 

 (β) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου 

«μεταχειρισμένο αντικείμενο» με την ακόλουθη νέα ερμηνεία: 

  «“μεταχειρισμένο αντικείμενο” είναι οποιοδήποτε αντικείμενο 

από πολύτιμο μέταλλο που πωλήθηκε λιανικώς.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) με την τροποποίηση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου 

(θ) αυτού, με τη διαγραφή της φράσης «Μητρώο 

Κατασκευαστών και Κοσμηματοπωλών» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση «Μητρώο 

Κατασκευαστών,  Κοσμηματοπωλών και Αγοραστών 

Μεταχειρισμένων Αντικειμένων»,  

 (β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (ιβ) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «καταρτίζει και προτείνει Κανονισμούς,», (πρώτη 

γραμμή), της λέξης «και», 

 (γ) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ιγ) αυτού, σε 

υποπαράγραφο (ιε),  

 (δ) με την προσθήκη αμέσως, μετά την υποπαράγραφο (ιβ) αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιγ) και (ιδ): 

  «(ιγ) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς όσο αφορά τους   

όρους και τα κριτήρια για εγγραφή στα μητρώα του 

Οργανισμού και το αντίστοιχο έντυπο αίτησης εγγραφής,  
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  (ιδ) συστήνει Ειδική Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται 

από τρία μέλη του Συμβουλίου, ένα εκπρόσωπο του 

Συνδέσμου Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου, ένα μέλος 

από την δημόσια υπηρεσία και έναν εκπρόσωπο του 

Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4.   Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο 

νέο πλαγιότιτλο: «Μητρώο Κατασκευαστών, Κοσμηματοπωλών 

και Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων», 

 (β) με την αντικατάσταση της λέξης «και» (πρώτη γραμμή) με το 

σημείο του κόμματος, και την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις 

“«Μητρώο Κοσμηματοπωλών»” (πρώτη και δεύτερη γραμμή) 

της φράσης  “και «Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων 

Αντικειμένων»”.  

 (γ)  με τη διαγραφή των φράσεων «Κάθε κατασκευαστή και κάθε 

κοσμηματοπώλης πρέπει να υποβάλλει στον Οργανισμό τα 

στοιχεία του για καταχώρηση στο αντίστοιχο Μητρώο και να 

ζητά την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. Το πιστοποιητικό 

εγγραφής πρέπει να αναρτάται σε περίοπτο σημείο των 

υποστατικών του κατασκευαστή ή του κοσμηματοπώλη, όπου  

αυτός συνήθως συναλλάσσεται» (δεύτερη έως και έκτη γραμμή). 

Προσθήκη νέων  

άρθρων 9Α και 

9Β στο βασικό 

νόμο. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 9 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 9Α και 9Β: 

 

 «Διαδικασία 

για εγγραφή 

στα Μητρώα. 

9Α-(1) Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εξασκήσει το 

επάγγελμα του κατασκευαστή ή/και κοσμηματοπώλη 

ή/και αγοραστή μεταχειρισμένων αντικειμένων πρέπει 

να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για εγγραφή του 

στο αντίστοιχο Μητρώο. 

     (2) Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στον 

Οργανισμό, θα εξετάζονται από την Ειδική Τριμελή 

Επιτροπή, η οποία: 

  (α) εξετάζει την κάθε αίτηση κατά πόσο πληρεί τους 
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αντίστοιχους όρους και τα κριτήρια, τα οποία 

καθορίζονται στην παράγραφο (ιγ), του εδαφίου 

(1) του άρθρου 7, και   

  (β) έχει την εξουσία να εγκρίνει ή απορρίπτει την 

αίτηση: 

           Νοείται ότι καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή, 

εκτός εάν είναι πλήρως και δεόντως συμπληρωμένη. 

        (3) Σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης, 

ο Οργανισμός οφείλει να πληροφορήσει τεκμηριωμένα 

τον αιτητή για τους λόγους απόρριψης. 

        (4) Σε περίπτωση έγκρισης της σχετικής αίτησης, ο 

Οργανισμός ενημερώνει τον αιτητή ανάλογα και εκδίδει 

το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Μητρώο:             

              Νοείται ότι το πιστοποιητικό εγγραφής 

αναρτάται σε περίοπτο σημείο των υποστατικών του 

κατασκευαστή, του κοσμηματοπώλη ή του αγοραστή 

μεταχειρισμένων αντικείμενων, όπου αυτός συνήθως 

συναλλάσσεται. 

        (5) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να ενημερώνει 

τον κάθε αιτητή για την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησής του, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

        (6)Εάν ο Οργανισμός δεν απαντήσει στον αιτητή 

εντός της καθορισμένης στο εδάφιο (5) περιόδου, τότε 

ο αιτητής δύναται να λειτουργεί με βάση τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου δοθεί η τελική 

απάντηση. 

      (7) Ο αιτητής του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, 

δύναται να υποβάλει ένσταση προς το Συμβούλιο 

εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της 

σχετικής ειδοποίησης από τον Οργανισμό. 

     (8) Το Συμβούλιο εξετάζει την ένσταση, που 

υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (7),  
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χωρίς υπαίτια βραδύτητα και κοινοποιεί το ταχύτερο 

την απόφασή του στο πρόσωπο που υπέβαλε την 

ένσταση, αφού προηγουμένως, αν το κρίνει σκόπιμο, 

ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να 

υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η 

ένσταση. Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να απορρίψει 

ή να κάνει αποδεκτή την ένσταση δίνοντας προς τούτο 

ειδική και πλήρη αιτιολογία για τους λόγους της 

απόφασής του.   

 Υποχρεώσεις 

προσώπων 

εγγεγραμμένων 

στα Μητρώα. 

9Β.-(1) Κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε 

Μητρώο του Οργανισμού έχει υποχρέωση να 

συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τους αντίστοιχους 

εσωτερικούς κανονισμούς, που καθορίζουν τους όρους 

και τα κριτήρια για εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα. 

  (2) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται: 

  (α) να πωλεί αντικείμενα τα οποία κατασκευάζει ή 

παράγει, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο στο 

Μητρώο Κατασκευαστών,  

  (β) να πωλεί αντικείμενα, εκτός εάν είναι 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Κοσμηματοπωλών, 

  (γ) να αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα ή 

κράματα πολύτιμων μετάλλων οποιασδήποτε 

μορφής, που προέρχονται από λιώσιμο 

μεταχειρισμένων αντικειμένων, εκτός εάν είναι 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγοραστών 

Μεταχειρισμένων Αντικειμένων. 

         (3) Κάθε αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων 

και κάθε υπάλληλός του ή εξουσιοδοτημένο από αυτό 

πρόσωπο, υποχρεούται όπως:  

  (α) διατηρεί βιβλίο καταγραφής αγορών 

μεταχειρισμένων αντικειμένων στο οποίο να 

προβαίνει σε λεπτομερή περιγραφή, 

περιλαμβανομένου του αριθμού τεμαχίων και το 

βάρος των μεταχειρισμένων αντικειμένων ή 
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κραμάτων πολυτίμων μετάλλων που προέρχονται 

από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων που 

αγόρασε, καθώς επίσης και τα ακόλουθα στοιχεία 

του πωλητή: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

αριθμός δελτίου ταυτότητας ή αριθμός 

διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, 

  (β) διατηρεί τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που 

αγοράζει αναλλοίωτα και υπό τη φύλαξή του για 

χρονική περίοδο τουλάχιστο δέκα (10) ημερών, 

  (γ) φωτογραφίζει τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που 

αγοράζει και διατηρεί το φωτογραφικό υλικό για 

χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός έτους: 

                  Νοείται ότι οι διατάξεις των παραγράφων (β) 

και (γ) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αγοράς ή 

εμπορίας κραμάτων πολυτίμων μετάλλων σε 

οποιαδήποτε μορφή που προέκυψε από λιώσιμο 

μεταχειρισμένων αντικειμένων,  

         (4) Πρόσωπο που παραβιάζει τις πιο πάνω 

διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3)  είναι ένοχο 

αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ 

(€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις 

δύο ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης 

καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι 

δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) ή σε φυλάκιση 

μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές:    

           Νοείται ότι στην περίπτωση παραβίασης των 

εδαφίων (1), (2) και (3) το Συμβούλιο αναστέλλει την 

ισχύ του τυχόν εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγραφής.   

        (5) Ανεξαρτήτως των προνοιών του εδαφίου (4), το 

Συμβούλιο έχει εξουσία να αναστείλει την ισχύ του 

πιστοποιητικού εγγραφής υπό τους όρους και τα 

κριτήρια που καθορίζονται σε εσωτερικούς 
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κανονισμούς.». 

Προσθήκη νέου 

άρθρου 16Α στο 

βασικό νόμο. 

6.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη,  αμέσως μετά  

το άρθρο 16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α: 

 

 «Διαφήμιση από 

κατασκευαστές, 

κοσμηματοπώλες 

και αγοραστές 

μεταχειρισμένων 

αντικειμένων. 

16Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να προβαίνει 

σε οποιαδήποτε διαφήμιση με την οποία άμεσα ή 

έμμεσα, παρουσιάζεται ως κατασκευαστής, 

κοσμηματοπώλης ή αγοραστής μεταχειρισμένων 

αντικειμένων, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος στα 

Μητρώα του Οργανισμού και οποιαδήποτε διαφήμιση 

πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον αριθμό 

εγγραφής  του αντίστοιχου Μητρώου του 

Οργανισμού: 

              Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση δεν ισχύει 

στις περιπτώσεις που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να 

πωλήσει δικής του ιδιοκτησίας προσωπικά ή 

οικογενειακά του πολύτιμα μέταλλα. 

      (2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, 

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης 

του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή σε 

χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή 

και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή 

μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση 

μέχρι ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα 

χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και τις δύο αυτές ποινές». 

 

Προσθήκη νέου 

άρθρου 31Α στο 

βασικό νόμο. 

7.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη,  αμέσως μετά  

το άρθρο 31 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: 

 

 «Εξουσίες 
μελών της 
Αστυνομίας, 
παρουσία 
λειτουργών 
του 

Οργανισμού.  

 

31Α.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας, παρουσία 

λειτουργού του Οργανισμού, δύναται, χωρίς ένταλμα να 

εισέρχεται σε υποστατικό στο οποίο πραγματοποιούνται 

συναλλαγές αντικειμένων ή μεταχειρισμένων 

αντικειμένων ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων που 
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προέρχονται από λιώσιμο μεταχειρισμένων 

αντικειμένων, οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία αυτό 

είναι ανοιχτό για εργασία και να διενεργεί έλεγχο για 

διαπίστωση κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου:   

            Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογης 

υποψίας για διάπραξη αδικήματος, το μέλος της 

Αστυνομίας δικαιούται να ασκήσει τα καθήκοντά του, 

χωρίς την παρουσία λειτουργού του Οργανισμού. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κεφ. 155 

93 του 
1972 

2 του 1975 
12 του 

1975 
41 του 

1978 
162 του 

1989 
142 του 

1991 
9 του 1992 

10(Ι) του 
1996 

89(Ι) του 
1997 

54(Ι) του 
1998 

96(Ι) του 
1998 

14(Ι) του 
2001 

185(Ι) του 
2003 

219(Ι) του 
2004 

57(Ι) του 
2007 

 9(Ι) του 
2009 

111(Ι) του 
2011 

      (2) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κάθε  μέλος της 

Αστυνομίας, έχει εξουσία να απαιτήσει και να παραλάβει 

οποιαδήποτε έγγραφα, μητρώα, φωτογραφικό υλικό ή 

αντικείμενα, τα οποία δύνανται να προσφέρουν ως 

μαρτυρία σε οποιαδήποτε μελλοντική δικαστική 

διαδικασία, τηρουμένων και των διατάξεων του περί 

Ποινικής Δικονομίας Νόμου. 
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165(Ι) του 
2011 

7(Ι) του 2012 
21(Ι) του 

2012. 

        (3) Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει οποιοδήποτε 

μέλος της Αστυνομίας και/ή λειτουργό του Οργανισμού 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι ένοχο 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα διακόσια 

πενήντα έξι ευρώ (€256) ή και στις δυο αυτές ποινές.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη 

φράση:  «Μεταχειρισμένα αντικείμενα μπορούν να εκτίθενται 

προς πώληση, εφόσον φέρουν την εγκεκριμένη σφραγίδα.»,  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων  εδαφίων (3) και (4):                

          «(3) Οι κατασκευαστές και κοσμηματοπώλες που είναι 

εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα του Οργανισμού πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσουν να είναι 

εγγεγραμμένοι μέχρι τα αντίστοιχα υποστατικά τους να 

επιθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

             Νοείται ότι κάθε κατασκευαστής και κοσμηματοπώλης θα 

υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9Α του 

παρόντος Νόμου, το αργότερο εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

          (4) Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν θα ισχύουν για έξι 

μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου, για τους αγοραστές μεταχειρισμένων αντικειμένων:  

  
          Νοείται ότι οι αγοραστές μεταχειρισμένων αντικειμένων 

πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή τους στο αντίστοιχο 

Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
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ισχύος του παρόντος Νόμου:  

           Νοείται περαιτέρω, ότι εάν η αίτηση που υποβάλει ο 

αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων εγκριθεί ή απορριφθεί 

πριν τους έξι μήνες τότε οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου θα 

ισχύουν από την ημερομηνία ενημέρωσης του αιτητή για έγκριση 

ή απόρριψη.». 

Τροποποίηση 

του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου.   

9.  Το Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη στον τίτλο του, αμέσως μετά τη φράση «Αντικείμενα 

που εξαιρούνται», των λέξεων «από τη Σήμανση».  

 
  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος νόμου.   

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη 2α Ιανουαρίου 2013. 

 

 
 
 
 
 
Αρ. Φακ. 23.01.053.166-2012  
9 Οκτωβρίου 2012  
Κλ.Χ/ΚΚ 


