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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1902 της Ι Ιης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 73 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εμπόρων Παλαιών Συνοπτικός 

Μετάλλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται τίτλος. 
ομού μετά του περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων Νόμου (εν τοις ΚεΦ·75· 
εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται Κατάργησις 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: του άρθρου 4 

του βασικού 
νόμου «χχι 
αντικατά ' 
στασίςτου 
διά νέου 
άρθρου. 

«Άδεια 4.—(1) Παν πρόσωπον επιθυμούν την άσκησιν εμπορίας 
Εμπόρων παλαιών μετάλλων υποβάλλει αίτησιν εις τον Αστυνο
Μετόλλων μ ι κ ο ν Διευθυντή ν εις τον καθοριζόμενον υπό του τελευ

ταίου τύπον. 
(2) Ά δ ε ι α εμπόρου παλαιών μετάλλων ως και πάσα 

ανανέωσις αυτής ισχύει διά περίοδον πέντε ετών και εκδί
δεται εις τον καθοριζόμενον υπό του Αστυνομικού Διευ
θυντού τύπον κατόπιν ελέγχου της συνδρομής τών δυνά
μει του παρόντος Νόμου προνοιών και υπό τοιούτους 
όρους και προϋποθέσεις ως ήθελον καθορισθή εν τη 
αδεία, περιλαμβανομένων όρων εν σχέσει με τας ανέσεις 
της επηρεαζόμενης περιοχής. 

■ (3) Ά δ ε ι α εμπόρου παλαιών μετάλλων εκδίδεται ή 
ανανεώνεται, αναλόγως της περιπτώσεως, επί τη κατα
βολή τέλους εκ δέκα λιρών.». 
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Διαγραφή 
του Πρώτου 
Πίνακος 
του βασικού 
νόμου. 

Εχπνοή 
εκδοθεισών 
αδειών. 

3. Ο Πρώτος Πίναξ του βασικού νόμου διά του παρόντος καταρ
γείται και ο Δεύτερος Πίναξ αυτού αναριθμείται ως Πρώτος Πίναξ. 

4. Πάσα άδεια η οποία έχει εκ'δοθή προ της ημερομηνίας ενάρ
ξεως της ισχύος του περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων (Τροπο
ποιητικού) Νόμου του 1983 θα παύση ισχύουσα μετά πάροδον ενός 
έτους από της τοιαύτης ημερομηνίας. 


