
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ 

 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

179 του 1991 

13(Ι) του 1998 

46(Ι) του 2000 

139(Ι) του 2000. 

 

 

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

Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού 

Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμους 

του 1991 μέχρι (Αρ.2) του 2000 (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 1991 μέχρι 2006. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (γ): 

  

 

 
21(III) του 2006. 

 «(γ) την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου (Common Control Mark) της 

Σύμβασης για Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα του 1972, που κυρώθηκε με τον περί της 

Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικό) Νόμο του 2006.». 
  
Τροποποίηση 

του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου. 

Παράρτημα Ι, 

Μέρος ΙΙ. 

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

με την αντικατάσταση των παραγράφων 10, 11 και 12 αυτού με τις 

ακόλουθες νέες παραγράφους 10, 11, 12, 13 και 14: 

  
  «10.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του 
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παρόντος Μέρους, μουσικό όργανο, του οποίου η περιγραφή 

βρίσκεται στο στόμιο και το στόμιο έχει βαθμό καθαρότητας 

τουλάχιστο ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό 

καθαρότητας. 
  
  11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του 

παρόντος Μέρους, αντικείμενο που αποτελείται μόνο από ένα 

πολύτιμο μέταλλο, και ικανοποιεί τις διατάξεις του εδαφίου (4) 

του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου και το βάρος του είναι 

μικρότερο από ένα γραμμάριο χρυσού ή τρία γραμμάρια 

ασημιού.  

 

 (2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενο 

που περιέχει ένα μόνο πολύτιμο μέταλλο και ένα ή 

περισσότερα άλλα υλικά γέμισης ή/και στήριξης, που μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνουν κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, 

γύψο ή γόμα, το οποίο περιέχει χρυσό βάρους κάτω από ένα 

γραμμάριο ή ασήμι βάρους κάτω από τρία γραμμάρια. 
  
  12.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του 

παρόντος Μέρους, εκτός της περίπτωσης αντικειμένου που 

είναι κατασκευασμένο από αλυσίδα, αντικείμενο που 

αποτελείται εξ ολοκλήρου από ένα ή περισσότερα πολύτιμα 

μέταλλα με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον 

ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας και που, κατά την 

κρίση του Εργαστηρίου, είναι τόσο μικρό ή λεπτό ή για 

τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να σφραγισθεί. 
  
 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ, 

 13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του 

παρόντος Μέρους, αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή 

περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ικανοποιεί τους όρους 

σήμανσης οι οποίοι αναφέρονται στο Μέρος Ι του 
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Μέρος Ι. Παραρτήματος ΙΙ, και -  

 
           (α) περιέχει χρυσό και πλατίνα αλλά όχι ασήμι, και το συνολικό 

βάρος είναι λιγότερο από ένα γραμμάριο, ή  

 

           (β) περιέχει ασήμι με χρυσό ή με πλατίνα ή με χρυσό και 

πλατίνα, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από τρία 

γραμμάρια. 
  
 (2)  Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενο που 

περιέχει δυο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ένα ή 

περισσότερα άλλα υλικά γέμισης ή/και στήριξης, που μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνουν κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, γύψο ή 

γόμα, το οποίο περιέχει - 
  
 (α) χρυσό και πλατίνα αλλά όχι ασήμι, και το συνολικό βάρος 

είναι λιγότερο από ένα γραμμάριο, ή  

 

(β) ασήμι με χρυσό ή με πλατίνα ή με χρυσό και πλατίνα, και 

το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από τρία γραμμάρια. 
  
         14. Οι παράγραφοι 10 μέχρι 13 του παρόντος Μέρους δεν 

εφαρμόζονται σε αντικείμενο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε 

συγκολλητικό υλικό που περιέχει πολύτιμο μέταλλο, εκτός εάν 

το συγκολλητικό υλικό έχει βαθμό καθαρότητας ίσο με εκείνο 

που θα απαιτείτο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4) του 

άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, στην περίπτωση που το 

αντικείμενο υποβαλλόταν στο Εργαστήριο για σήμανση.». 

 
 

Αρ. Φακ. 23.01.141.2006  
/ΜΑΤ 
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