ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Όροι και Κριτήρια για εγγραφή και Τέλη εγγραφής/ανανέωσης στα
Μητρώα Κοσμηματοπωλών, Κατασκευαστών και
Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων
A. Όροι και Κριτήρια για εγγραφή στα Μητρώα
1. Μητρώο Κοσμηματοπωλών
1.1

Ο αιτητής να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

1.2

Ο αιτητής να είναι εγγεγραμμένος στο Φορολογικό μητρώο, στο μητρώο ΦΠΑ (εάν
εφαρμόζεται) και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να προσκομίσει τα
αντίγραφα των σχετικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία από το ΤΚΑ πρέπει
να περιλαμβάνουν και το προσωπικό που εργοδοτεί ο αιτητής.

1.3

Να διαθέτει υποστατικό στο οποίο να υπάρχει προθήκη ή βιτρίνα στην οποία να
εκτίθενται προς πώληση τα Αντικείμενα από Πολύτιμα Μέταλλα (ΑΠΜ).

1.4

Να υπάρχει ευκρινής διαχωρισμός μεταξύ των αντικειμένων από Χρυσό και Ασήμι
και των διαφορετικών πρότυπων βαθμών μεταξύ τους.

1.5

Η έκθεση προς πώληση αντικειμένων κατασκευασμένων από μη-πολύτιμα μέταλλα
(για παράδειγμα stainless steel, επίχρυσα ή επάργυρα), πρέπει να γίνεται σε
ξεχωριστή προθήκη με ευκρινή διαχωρισμό.

1.6

Η διάθεση άλλων προϊόντων εντός του υποστατικού (π.χ. είδη ρουχισμού,
αξεσουάρ κλπ.) είναι εφικτή σε οποιοδήποτε αναλογία ως προς τα ΑΠΜ, εφόσον
υπάρχει σαφής και ευκρινής διαχωρισμός των προϊόντων. Τα ΑΠΜ θα είναι σε
ξεχωριστή προθήκη, εντός της οποίας θα υπάρχει απαραίτητα χώρος για ανάρτηση
του Πιστοποιητικού Εγγραφής του Οργανισμού.

2. Μητρώο Κατασκευαστών
2.1

Ο αιτητής να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

2.2

Ο αιτητής να είναι εγγεγραμμένος στο Φορολογικό μητρώο, στο μητρώο ΦΠΑ (εάν
εφαρμόζεται) και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να προσκομίσει τα
αντίγραφα των σχετικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία από το ΤΚΑ πρέπει
να περιλαμβάνουν και το προσωπικό που εργοδοτεί ο αιτητής.

2.3

Να υπάρχει εργαστήριο ή υποστατικό με εξοπλισμό για κατασκευές είτε
χειροποίητα είτε μηχανικά των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΑΠΜ).

2.4

Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις του μέρους (Α.1) και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο
Κοσμηματοπωλών, επιθυμεί τα ΑΠΜ που κατασκευάζει άλλος Κατασκευαστής για
λογαριασμό του, να φέρουν την δική του σφραγίδα Κατασκευαστή, δικαιούται να
αιτηθεί εγγραφή στο μητρώο Κατασκευαστών και απόκτηση σχετικής σφραγίδας,
χωρίς την εφαρμογή της παραγράφου 2.3 πιο πάνω.

2.5

∆ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η διάθεση για πώληση των ΑΠΜ είτε σε υποστατικό
του ιδίου του κατασκευαστή είτε με χονδρική πώληση σε υποστατικά άλλων
κοσμηματοπωλών νοουμένου ότι ο κατασκευαστής είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Κοσμηματοπωλών.

3. Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων
3.1

Ο αιτητής να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

3.2

Ο αιτητής να είναι εγγεγραμμένος στο Φορολογικό μητρώο, στο μητρώο ΦΠΑ (εάν
εφαρμόζεται) και στο ΤΚΑ και να προσκομίσει τα αντίγραφα των σχετικών
στοιχείων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία από το ΤΚΑ πρέπει να περιλαμβάνουν και το
προσωπικό που εργοδοτεί ο αιτητής.

3.3

Η αγορά ΑΠΜ επιτρέπεται μόνο εντός πιστοποιημένου από τον Οργανισμό
υποστατικού και ειδικότερα απαγορεύεται η πλανόδια αγορά από πόρτα σε πόρτα,
σε οργανωμένες συγκεντρώσεις, κλπ.

3.4

Ο αιτητής ή πρόσωπο που εργοδοτείται από τον αιτητή και θα απασχολείται στο
υποστατικό του, να έχει τρία τουλάχιστον χρόνια απασχόληση σε
Κοσμηματοπωλείο ή εργαστήριο Κατασκευαστή ΑΠΜ ή σε μονάδα
αναλύσεων/ανακύκλωσης πολυτίμων μετάλλων ή σε μονάδα πώλησης πρώτης
ύλης πολυτίμων μετάλλων, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε από τον Σύνδεσμο
Αργυροχόων Χρυσοχόων Κύπρου, είτε μέσω συστατικής επιστολής από
εγγεγραμμένο Κοσμηματοπώλη στο Μητρώο του Οργανισμού, είτε από βεβαίωση
κρατικής υπηρεσίας όπως π.χ. το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3.5

Να χρησιμοποιείται ζυγαριά ακριβείας τουλάχιστον ενός δεκαδικού ψηφίου σε
γραμμάρια (g).

3.6

Η ζυγαριά που αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να ελέγχεται και να γίνεται
διακρίβωση (calibration) μια φορά ετησίως από ∆ιαπιστευμένο εργαστήριο και να
τηρείται το σχετικό αρχείο με τα στοιχεία διαπίστευσης.

3.7

Η μέτρηση του βάρους των αντικειμένων να γίνεται μόνο σε γραμμάρια (g) και όχι
σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα μονάδων, το οποίο θα αναγράφεται και στο βιβλίο
αγοράς μεταχειρισμένων αντικείμενων.

3.8

Για όσα ΑΠΜ που προτίθεται ο καταναλωτής να πωλήσει δεν φέρουν την
εγκεκριμένη σφραγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από
Πολύτιμα Μέταλλα ή άλλη επίσημη αναγνωρισμένη σφραγίδα, τότε ο Αγοραστής
οφείλει να παρέχει προσεγγιστική μέθοδο προσδιορισμού του βαθμού καθαρότητας
των αντικειμένων.

3.9

Οι προσεγγιστικές μεθόδους προσδιορισμού της καθαρότητας είναι:
(α) η χρήση της Λυδίας Λίθου με τα αντίστοιχα οξέα αντίδρασης , ή
(β) η χρήση εξοπλισμού ακτινών Χ (X-RAY fluorescence)

3.10 Ο πίνακας με τις εγκεκριμένες σφραγίδες του Οργανισμού ή άλλες επίσημες
διεθνείς σφραγίδες που διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, θα πρέπει
να είναι αναρτημένες για πληροφόρηση του Καταναλωτή σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή.
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3.11 Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής έχει αμφιβολία για την δηλωθείσα από τον
Αγοραστή καθαρότητα των ΑΠΜ και ούτε αυτά φέρουν καμιά επίσημη σφραγίδα
για την καθαρότητα τους, τότε ο Καταναλωτής δύναται να τα αποστείλει στον
Οργανισμό για προσδιορισμό της καθαρότητας τους και να εκδοθεί σχετικό
πιστοποιητικό.
3.12 Ο προσεγγιστικός προσδιορισμός της καθαρότητας και η ζυγαριά ακριβείας
τουλάχιστον ενός δεκαδικού ψηφίου που πρέπει να διαθέτει το υποστατικό, θα
υπόκειται σε έλεγχο από τον Οργανισμό για την ορθότητα τους σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
3.13 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός θα ζητεί την άμεση συμμόρφωση στις περιπτώσεις
εντοπισμού αποκλίσεων στον προσδιορισμό της καθαρότητας και στην ακρίβεια
μέτρησης της ζυγαριάς. Εάν κατά την επιθεώρηση επαναξιολόγησης που θα
διενεργείται, διαφανεί ότι δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα, τότε θα
ενεργοποιείται η διαδικασία για αναστολή της άδειας λειτουργίας του Αγοραστή.
3.14 ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι Οργανισμός θα ζητεί την άμεση συμμόρφωση προς όλες
τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου ή/και των πιο πάνω κριτηρίων.
Β. ∆ιαδικασία αίτησης για εγγραφή
1. Αίτηση για εγγραφή σε Μητρώο
Ο αιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή του σε Μητρώο του Οργανισμού,
νοουμένου ότι είναι αυτή πλήρως συμπληρωμένη.
2. Αξιολόγηση Αίτησης
Ο Οργανισμός θα επιθεωρεί το υποστατικό του αιτητή για να διαπιστωθεί κατά πόσο
πληροί τις πρόνοιες του Νόμου και τους Όρους και Κριτήρια του μέρους (Α) των
παρόντων εσωτερικών κανονισμών.
3. Έγκριση/Απόρριψη Αίτησης
Ο Οργανισμός εξετάζει την αίτηση και κοινοποιεί την απόφαση του για έγκριση ή
απόρριψη της, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. Σε
περίπτωση έγκρισης εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο, ενώ σε
περίπτωση απόρριψης, ο Οργανισμός οφείλει να πληροφορήσει τεκμηριωμένα τον αιτητή
για τους λόγους απόρριψης.
4. Ενστάσεις από Αιτητή
Ο αιτητής του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, δύναται να υποβάλει ένσταση προς το
Συμβούλιο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από τον
Οργανισμό. Το Συμβούλιο εξετάζει την ένσταση που υποβάλλεται και κοινοποιεί το
ταχύτερο την απόφαση του στο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση.
Γ. Επιθεωρήσεις επίβλεψης
Στα πλαίσια εφαρμογής της Νομοθεσίας και των Όρων και Κριτηρίων των παρόντων
εσωτερικών κανονισμών, ο Οργανισμός θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους επίβλεψης και
αξιολόγησης των εγγεγραμμένων υποστατικών.
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∆. Τέλη εγγραφής ή ανανέωσης στα Μητρώα (εφαρμογή από 2/1/2013).

Μητρώο

∆ιάρκεια
ισχύος

Τέλη
Επιθεώρησης
Αξιολόγησης

Εγγραφής

Ανανέωσης

Χρόνια

€

€

€

Κατασκευαστών

10

50

200

50

Κοσμηματοπωλών

3

50

300

150

Αντίγραφο
(επιπλέον υποστατικά)

3

50

150

150

Κοσμηματοπωλών
(Γενικού Εμπορίου)

1

50

100

80

Αντίγραφο
(επιπλέον υποστατικά)

1

50

80

80

Αγοραστών
Μεταχειρισμένων
Αντικειμένων

1

80

1000

100

Αντίγραφο
(επιπλέον υποστατικά)

1

80

500

100

Σημείωση :
1) Τα τέλη επιθεώρησης/αξιολόγησης θα επιβάλλονται μόνο στους νέους αιτητές και όχι
στους υφιστάμενους.
2) Υφιστάμενοι είναι όλοι οι ενεργοί Κοσμηματοπώλες που θα εγκριθούν με τη νέα
νομοθεσία, μετά από αίτηση.
3) Ειδική διάταξη: Τα τέλη εγγραφής του Μητρώου Αγοραστών για τους υφιστάμενους
Κοσμηματοπώλες που εντός του ιδίου υποστατικού τους εκτελούν παράλληλα και τις δύο
δραστηριότητες, καθορίζονται σε €100 για κάθε υποστατικό.
4) Μεταβατική διάταξη: Τα πιο πάνω τέλη ανανέωσης, θα επιβάλλονται στους υφιστάμενους
Κοσμηματοπώλες με την λήξη του ισχύοντος Πιστοποιητικού τους, που εκδόθηκε πριν
την 31/12/2012.
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