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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013 εκδίδεται με δημοοίευοη στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 45(Ι) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού 

Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

52(1) του 2009 .περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 
139(1) του 2012, 

Μέταλλα Νόμους του 2009. και 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης 

. Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμοι του 2009 μέχρι 2013. 

Τροποποίηση 2. Το όρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
του άρθρου 2 του 

στην κατάλληλη άλφαβητική σειρά, των ακόλουθων όρων και της 
βασικού νόμου. 

ερμηνείας τους 

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κράτος συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, που υπογράφ:τηκε στις 2 Μαίου 1992 στο 

Οπόρτο και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο 

υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαίου 1993, όπως η 

Συμφωνία .αυτή. πφαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται, και την 

Ελβετία»' .. 

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 
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(α) Με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της 

παραγράφου (στ) αυτού· 

(β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ζ) 
αυτού σε παράγραφο (η), και 

(γ) με την ένθεση, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού, 

της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 

«(ζ) με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας 

του.καταναλωτή, την προαγωγή της εντιμότητας των 

εμπορικών συναλλαγών και γενικότερα του δημόσιου 

συμφέροντος και,». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 98. 
του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 98 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση του κόμματος στο τέλος της παραγράφου (β) 

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της 

παραγράφου (β), της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, η πιο πάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις 

περιmώσεις που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πωλήσει δικής 

του ιδιοκτησίας προσωπικό ή οικογενειακό του αντικείμενο από 

πολύτίμο μέταλλο,» 

Τροποποίηση 

του άρθρου 1Ο 
του βασικού 

νόμου. 

5. Το όρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού με 

κόμμα;' με' την προσθήκη αμέσως μετά της λέξης «ή» και με την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

«(δ) σφραγίδα που τέθηκε σε αντικείμενο από επίσημη αρχή 

σήμανσης αντικειμένων από άλλο κράτος μέλος ή από 

κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί 

τελωνειακή ένωση, νοουμένου ότι αυτό το κράτος 

εφαρμόζει σύστημα ή πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.» 
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Τροποποίηση 6. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α του βασικού 
του άρθρου 16Α 

νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα 
του βασικού 

νόμου. επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις 

περιπτώσεις που φυσικό πρόσφπο επιθυμεί να πωλήσει δικής . 

του ιδιοκτησίας προσωπικό ή οικογενειακό του αντικείμενο από 

πολύτιμο μέταλλο.». 

Τροποποίηση '7. Ο τίτλος του Μέρους Viιι του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 
του τίτλου του 

τον ακόλουθο νέο τίτλο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
Μέρους νlll του 

βασικού νόμου. ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Η' ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ» 

Τροποποίηση 8. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 25 
του βασικού 

νόμου. 

(α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Αντικείμενα που εισάγονται από 

. τρίτη χώρα ή μεταφέρονται από κράτος μέλος», 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο. 

νέο εδάφιο (1): 

«(1) Απαγορεύεται η πώληση αντικειμένων που εισάγονται 

στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή μεταφέρονται από άλλο 

κράτος μέλος, εκτός εάν αυτά συνάδουν με τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι, αντικείμενο που μεταφέρεται από. άλλο 

κράτος μέλος ή από κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση διατηρεί τελωνειακή ένωση θεωρείται ότι 

κυκλοφορεί νόμιμα και ελεύθερα στη Δημοκρατία, εφόσον 

το κράτος από το οποίο προέρχεται εφαρμόζει σύστημα ή 

πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στον 

. παρόντα Νόμο: 
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Νοείται περαιτέρω, ότι εάν το αντικείμενο αυτό δεν 

φέρει εγκεκριμένη σφραγίδα, θα υποβάλλεται στον 

Οργανιο·μό για σφράγιση προτού τεθεί προς πώληση.», 

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή), της. φράσης «από τρίτη 

χώρα ή που μεταφέρονται από κράτος μέλος», 

(δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εισάγονται» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «αττό τρίτη χώρα 

ή που μεταφέρονται από κράτος μέλος». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Μιχaλάκη Καρaολή, 1445 Λευκωσίά, Τηλ. 22405824. Φαξ 22303175 -.www.mof.gov.cylgpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα 

Ετήσια συνδρομή: €68,OO 


