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Προς όλους τους Κατασκευαστές και Κοσμηματοπώλες 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
 

Θέμα:  Τροποποίηση της Νομοθεσίας (Ν. 139(Ι)/2012) 
 
Ο Οργανισμός σας πληροφορεί ότι έχει τροποποιηθεί η Νομοθεσία του Οργανισμού με 
σκοπό τη ρύθμιση της αγοράς των μεταχειρισμένων αντικειμένων από πολύτιμα 
μέταλλα, για να προστατευθεί ο Καταναλωτής αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο 
των κλοπών περιουσιών που βρίσκεται σε έξαρση. 
 
Οι κυριότερες πρόνοιες της τροποποίησης της Νομοθεσίας που τίθεται σε εφαρμογή 
από την 2/1/2013, είναι οι ακόλουθες: 
 
(α) Η δημιουργία Μητρώου Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων παράλληλα 

με τα υφιστάμενα Μητρώα Κατασκευαστή και Κοσμηματοπώλη. 
 
(β) Ο καθορισμός Όρων και Κριτηρίων για εγγραφή στα Μητρώα. 
 
(γ) Το δικαίωμα αγοράς μεταχειρισμένων αντικειμένων ή κραμάτων από πολύτιμα 

μέταλλα παραχωρείται μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι, κατόπιν αίτησης, στο 
Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων. 

 
(δ) Οι υποχρεώσεις του Αγοραστή Μεταχειρισμένων Αντικειμένων είναι η τήρηση 

βιβλίου καταγραφής των αγορών, η διατήρηση και φύλαξη των αντικειμένων 
αναλλοίωτα για 10 μέρες, η φωτογράφιση τους και η τήρηση του φωτογραφικού 
υλικού για ένα χρόνο. 

 
(ε) Η οποιαδήποτε εμπορική διαφήμιση του Κατασκευαστή, Κοσμηματοπώλη ή 

Αγοραστή Μεταχειρισμένων Αντικειμένων πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει 
ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής Μητρώου του Οργανισμού, και 

 
(στ) Η δυνατότητα εισόδου σε υποστατικό, εν ώρα εργασίας, Αστυνομικού, παρουσία 

λειτουργού του Οργανισμού, για διενέργεια ελέγχου και διαπίστωση της τήρησης 
του Νόμου. 

 
Επισημαίνεται ότι η παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πρόνοιες είναι 
ποινικό αδίκημα και προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο ή/και φυλάκιση. 
 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να αιτηθεί εγγραφή σε 
οποιαδήποτε από τα Μητρώα του Οργανισμού (Κατασκευαστών, Κοσμηματοπωλών 
και Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων).  Οι Όροι και Κριτήρια για κάθε ένα 
από τα Μητρώα και τα αντίστοιχα Τέλη Εγγραφής επισυνάπτονται. 



2 
 

Τ.Θ. 45047, 7110 Αραδίππου, Λάρνακα, τηλ: 24533770, Φαξ: 24533773, website: www.assay.org.cy, e-mail: info@assay.org.cy 

 
Επειδή η τροποποιημένη νομοθεσία παρέχει μεταβατική περίοδο για την ομαλή 
εγγραφή στα Μητρώα, δίνονται οι πιο κάτω επεξηγήσεις:  
 
(i) Μητρώο Κοσμηματοπωλών και Μητρώο Κατασκευαστών 
 

Οι υφιστάμενοι Κοσμηματοπώλες και Κατασκευαστές (οι εγγεγραμμένοι δηλαδή 
από την προηγούμενη Νομοθεσία), θα συνεχίσουν να είναι εγγεγραμμένοι για τους 
επόμενους έξι μήνες.  Θα πρέπει όμως στο διάστημα αυτό, δηλαδή το αργότερο 
μέχρι την 1/7/2013, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο 
Κοσμηματοπωλών και Κατασκευαστών, σύμφωνα με τους Όρους και Κριτήρια που 
έχουν εγκριθεί.  Σημειώνεται ότι τα τέλη ανανέωσης που έχουν ήδη πληρωθεί από 
τους υφιστάμενους Κατασκευαστές και Κοσμηματοπώλες, θα συνεχίσουν να 
ισχύουν σε περίπτωση έγκρισης του αιτητή στα πιο πάνω Μητρώα. 

 
(ii) Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων 

 
Όσα πρόσωπα ασκούν ήδη την δραστηριότητα αγοράς μεταχειρισμένων 
αντικειμένων (ανεξαρτήτως εάν είναι Κοσμηματοπώλες / Κατασκευαστές), θα 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο νέο Μητρώο Αγοραστών, το 
αργότερο μέχρι την 31/3/2013. 

 
Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα αγοράς μεταχειρισμένων 
αντικειμένων σε μεταγενέστερο στάδιο (ανεξαρτήτως εάν είναι Κοσμηματοπώλες ή 
Κατασκευαστές) θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να εξασφαλίσουν το Πιστοποιητικό 
Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων και ακολούθως να ασκήσουν τη 
δραστηριότητα αυτή. 

 
Ο Οργανισμός, οφείλει το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, να κοινοποιήσει την απόφαση του.  Συνεπώς η μεταβατική 
περίοδος ολοκληρώνεται την 1/7/2013.  Μετά την ημερομηνία αυτή, ο Οργανισμός 
θα προβαίνει, όπου χρειάζεται, σε καταγγελίες για πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, αντίγραφα της Νομοθεσίας και έντυπα αιτήσεων 
αποταθείτε στον Οργανισμό ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού 
www.assay.org.cy. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Χρίστος Κιαγιάς 
Αν. ∆ιευθυντής 
 
 
 
Κοιν.: Γενική ∆ιευθύντρια Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης 
 Αρχηγό Αστυνομίας 
 Σύνδεσμο Χρυσοχόων – Αργυροχόων Κύπρου 
 Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών 
 Γενικό ∆ιευθυντή Κ.Ε.Β.Ε. 


