
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε., L 373, 
21.12.2004, 
σελ.1 

Για σκοπούς διασφάλισης της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά 
με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα 
ευρώ, 

  
 
 
 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
110(Ι)του 2004. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομίσματος 
(Παραχάραξη και ΄Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Νομίσματος 
(Παραχάραξη και ΄Αλλα Συναφή Θέματα) Νόμο του 2004 (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομίσματος 
(Παραχάραξη και ΄Αλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 2004 και 2008. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 
 
(α) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
 

«‘Κανονισμός (ΕΚ) 2182/2004’ σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2004 
σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με 
τα κέρματα ευρώ.» . και 

 
(β)   με την αντικατάσταση του όρου «νόμισμα» και της ερμηνείας 

του με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
 
«‘νόμισμα’ σημαίνει χαρτονόμισμα, περιλαμβανομένου και 
τραπεζογραμματίου, ή κέρμα που είναι νομίμως κυκλοφορούν 
χρήμα στη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, είτε αυτό 
τέθηκε σε κυκλοφορία, είτε προορίζεται να τεθεί σε κυκλοφορία 
και συμπεριλαμβάνει χαρτονόμισμα ή κέρμα που έπαυσε να 
θεωρείται νομίμως κυκλοφορούν χρήμα στη Δημοκρατία ή 
οποιοδήποτε κράτος, αλλά γίνεται δεκτό για ανταλλαγή με 
νομίμως κυκλοφορούν χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα ή την 
εκδοτική αρχή του εκδίδοντος κράτους.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «χαρτονόμισμα ή 
κέρμα» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη λέξη «νόμισμα». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 
 
(α)  με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (1) 

αυτού σε παράγραφο (α) του ίδιου εδαφίου και την προσθήκη, 
αμέσως μετά τις λέξεις «΄Ανευ επηρεασμού» (πρώτη γραμμή), 
της φράσης «των διατάξεων της απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά με τις 
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ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την 
ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ 
(ΕΚΤ/2003/4) και».  

 
(β)  με την προσθήκη, μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο (α) του 

εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β): 
 

«(β)  Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 
μεταλλίων και μαρκών που προσομοιάζουν με κέρματα 
ευρώ, για τα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) 
2182/2004.». και 

 
(γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
 

«(2)  Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που του επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 2 
του Κανονισμού (ΕΚ) 2182/2004, είναι ένοχο αδικήματος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00).». 

 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.048.289.2007 
ΚΠ/ΜΑΤ 
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