ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
THE CYPRUS ASSAY OFFICE
Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας
Ταχ. Κιβ. 45047, Ταχ. Κώδικας 7110, Αραδίππου, Τηλ. 24-533770-1, Φαξ. 24-533773

Αρ. Αναφ.: ΟΣΑ/105

Ημερ.: 31/07/2006

Προς όλους τους Κατασκευαστές και Κοσμηματοπώλες Αντικειμένων από Πολύτιμα
Μέταλλα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Εξαίρεση Αντικειμένων από τη Σήμανση
Ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα επιθυμεί να
σας πληροφορήσει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο (N.115(I)/2006) που
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 28/7/2006, που τροποποιεί τους περί
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμους του 1991
μέχρι 2000. Συγκεκριμένα:
(α)

Με την τροποποίηση του Μέρους ΙΙ, Παράρτημα Ι, εξαιρούνται της Σήμανσης
αντικείμενα από χρυσό κάτω του ενός γραμμαρίου και αντικείμενα από ασήμι κάτω
των τριών γραμμαρίων. Οποιαδήποτε εμπορική περιγραφή στα αντικείμενα αυτά, η
οποία αναφέρεται στο βαθμό καθαρότητας του πολυτίμου μετάλλου (π.χ. 925ο, 800ο,
Sterling, κλπ.) είναι επιτρεπτή, μόνο εάν η περιγραφή αυτή είναι ακριβής.
Να σημειωθεί ότι η εξαίρεση δεν ισχύει σε αντικείμενα που φέρουν υλικά γέμισης ή /
και στήριξης, όπως κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, γύψο ή γόμα, τα οποία
περιέχουν χρυσό βάρος κάτω από ένα γραμμάριο ή ασήμι βάρους κάτω από τρία
γραμμάρια.

(β)

Με την τροποποίηση του άρθρου 10 (γ) και την ψήφιση του Κυρωτικού Νόμου
Ν21(ΙΙΙ)/2006, η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε την ∆ιεθνή Σύμβαση για τον
Έλεγχο και Σήμανση Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Ως εκ τούτου με την
κατάθεση της επικύρωσης, ανοίγει ο δρόμος για να καταστεί η Κύπρος πλήρες μέλος
της ∆ιεθνούς Σύμβασης και η Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου (Common Control Mark) θα
ισχύει και στην Κύπρο. Για την ημερομηνία της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην
∆ιεθνή Σύμβαση θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Προτρέπονται όλοι όσοι πωλούν / κατασκευάζουν αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα για
την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει τις επιθεωρήσεις της
αγοράς με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου και την προστασία του καταναλωτή.
Για οποιεσδήποτε απορίες / διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Οργανισμό.
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