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Αρ. 4759, 2.6.2020                               

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 55(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2013 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

52(Ι) του 2009 
139(Ι) του 2012 
45(Ι) του 2013. 

 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων 
από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμους του 2009 έως 2013 
(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 έως 2020. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

   (α) Με την αντικατάσταση στον όρο «πουλώ και πώληση» της λέξης «πουλώ» (πρώτη γραμμή) 
με τη λέξη «πωλώ»· και  

  

   (β) με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο όρο και 
ορισμό:  

   

      «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «Με 
τον παρόντα Νόμο καθιδρύεται νομικό πρόσωπο» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «δημοσίου δικαίου». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

4.   Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

      «(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει εννεαμελές Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από - 

    

    (α) Tον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από το επάγγελμα της 
αργυροχρυσοχοΐας· 

     

    (β) έξι πολίτες της Δημοκρατίας, από τους οποίους  δύο προέρχονται από το Σύνδεσμο 
Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ή είναι κατασκευαστές, ένας εκπροσωπεί το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ένας εκπροσωπεί το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ένας εκπροσωπεί τον Κυπριακό 
Σύνδεσμο Καταναλωτών και ένας εκπροσωπεί την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών 
και Ποιότητας Ζωής· και 

     

    (γ) δύο μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας εκπροσωπεί το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο άλλος το Υπουργείο Οικονομικών.»∙ 

  

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

    «(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ως Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ένα από τα δύο 
μέλη που προέρχονται από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ή τους κατα-
σκευαστές.» ∙ και 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού της λέξης «επτά» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 
«πέντε». 



  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με  την  διαγραφή στην παράγραφο (στ) αυτού της φράσης «, με τη θετική ψήφο δύο του-
λάχιστο μελών του, που προέρχονται από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ή 
τους κατασκευαστές ή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,» (πρώτη έως 
τέταρτη γραμμή)· 

   

  (β)  με την διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (ιδ) αυτού της λέξης «και» (πέμπτη γραμμή) · και 

   

  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιδ) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαρα-
γράφου (ιε) και με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ιε) σε παράγραφο (ιστ): 

   

   «(ιε)  εισηγείται στον Υπουργό τα ποσά για την  εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων για 
έκδοση σχετικού Διατάγματος, και». 

  

Προσθήκη  
νέου άρθρου  
στον βασικό 
νόμο. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 19 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 19Α:  

 «Εξώδικη 
ρύθμιση 
αδικημάτων. 

 19Α.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξουσιο-
δοτημένος λειτουργός, που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε 
πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των 
διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 9Β, του άρθρου 16Α και 
του άρθρου 19, έχει εξουσία να εκδίδει ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση του 
αδικήματος. 

   

   (2) Τα ποσά για εξώδικη ρύθμιση, όπως αυτή αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν 
υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και καθορίζονται με Διάταγμα του 
Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 
στο οποίο περιέχονται οι βασικές παραβάσεις. 

   

   (3) Για σκοπούς εφαρμογής της εξώδικης ρύθμισης, η ειδοποίηση που 
εκδίδεται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό- 

   

   (α) Kαθορίζει το αδίκημα, το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί, κατά παράβαση 
συγκεκριμένης διάταξης του παρόντος Νόμου· 

    

   (β) παρέχει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο για 
να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός· 

    

   (γ) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία σύμφωνα με το εδάφιο (4), δεν θα 
ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα· 

    

   (δ) παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι, σε περίπτωση 
που το ποσό αυτό δεν καταβληθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αυξάνεται 
κατά το ήμισυ· 

    

   (ε) παραθέτει τη διεύθυνση και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, όπου το 
πρόστιμο δύναται να καταβληθεί. 

    

   (4)(α) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του 
προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, εάν δεν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από 
την ημερομηνία της επίδοσής της. 

    

   (β) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν 
καταβάλει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται 
κατά το ήμισυ. 

     

   (5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1), (2) ή (3), θεωρείται 
χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα. 

    

   (6) Με την καταβολή του ποσού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ο 
εξουσιοδοτημένος λειτουργός εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το 



κατέβαλε, στην οποία αναγράφονται τα εξής: 

    

    (α) Το όνομα του προσώπου που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα, 

     

    (β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 

     

    (γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, 

     

    (δ) το ποσό που καταβλήθηκε. 

  

   (7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που το 
χρηματικό ποσό, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) 
καταβληθεί πριν από την περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με την 
διάπραξη του σχετικού αδικήματος.  

    

   (8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), μετά την εξώδικη ρύθμιση 
του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στον Οργανισμό και την έκδοση 
σχετικής απόδειξης, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, δεν χωρεί οποιαδήποτε 
περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο 
Δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη 
απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή και συνεπάγεται την 
απαλλαγή του κατηγορουμένου.   

    

   (9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού κατά 
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δεν θεωρείται ως καταδίκη και σε περίπτωση 
καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το 
δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς 
επιμέτρησης της ποινής:  

    

   Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε 
αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
καταβάλλει το ποσό της εξώδικης ρύθμισης στον Οργανισμό.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

20(Ι) του 2014 
123(Ι) του 2016 
133(Ι) του 2016 

159(Ι) του 2017. 

7.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό 
της φράσης «τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό για έγκριση.» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 
φράση «ο οποίος υποβάλλεται από τον Υπουργό στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

   

   «Νοείται ότι η εξουσία που εκχωρείται με γνωστοποίηση του Υπουργού σε 
εξουσιοδοτημένους λειτουργούς χορηγείται σε υπαλλήλους του Οργανισμού και σε λειτουργούς 
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας.». 

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 και του εδαφίου (α) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου που 
αφορούν τον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, τίθενται σε ισχύ μετά την λήξη της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου που είναι διορισμένο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου. 

 


