Ενημέρωση

Ενημέρωση (22/1/2013)

Ο Οργανισμός πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι από την 2 α Ιανουαρίου 2013 τίθεται σε
ισχύ ο τροποιητικός Νόμος του Οργανισμού Ν.139/2012.

Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι η ρύθμιση της Αγοράς μεταχειρισμένων αντικειμένων
από πολύτιμα μέταλλα.

Συγκεκριμένα οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να αγοράζει μεταχειρισμένα
αντικείμενα ή κράματα πολυτίμων μετάλλων οποιασδήποτε μορφής που προέρχονται από
λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων, πρέπει να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων για να λάβει την σχετική άδεια και την
έκδοση Πιστοποιητικού.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 2 Ιανουαρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αγοραστών μεταχειρισμένων αντικειμένων Ο
Οργανισμός εξετάζει την αίτηση, διενεργεί επιθεώρηση στο υποστατικό για αξιολόγηση και
αποφασίζει σχετικά με βάση τους Όρους και Κριτήρια, ενώ έχει υποχρέωση να ενημερώσει
τον αιτητή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μεταβατική περίοδος: Όσοι ενδιαφερόμενοι ασκούν ήδη την δραστηριότητα αυτή, θα
πρέπει εντός τριών μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία, δηλαδή μέχρι την 31/3/2013, να
υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αγοραστών μεταχειρισμένων αντικειμένων. Ο
Οργανισμός θα απαντήσει σχετικά, το αργότερο εντός τριών μηνών. Μέχρι να λάβουν τη
σχετική απάντηση, θα δικαιούνται να συνεχίσουν να ακούν την δραστηριότητα αυτή. Ως εκ
τούτου, το αργότερο μέχρι την 1/7/2013, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλους όσους
ασκούν ήδη την δραστηριότητα αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όσοι δεν υποβάλουν
αίτηση, τότε μετά την 1/4/2013 δεν θα έχουν το δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας
αυτής, μέχρι να εξασφαλίσουν πρώτα Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγοραστών

1/3

Ενημέρωση

Μεταχειρισμένων Αντικειμένων.

Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα ή κράματα
πολυτίμων μετάλλων που προέρχονται από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων, εκτός
εάν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο.

Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε διαφήμιση με την οποία
παρουσιάζεται ως αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων, εκτός εάν είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο και οποιαδήποτε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει ρητή
αναφορά στον αριθμό εγγραφής του Μητρώου.

Κάθε πρόσωπο που αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα πρέπει να :
- διατηρεί βιβλίο καταγραφής αγορών μεταχειρισμένων αντικειμένων και κραμάτων.
- διατηρεί αναλλοίωτα και υπό την φύλαξη του τα αντικείμενα που αγοράζει για περίοδο
10 ημερών.
- φωτογραφίζει τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που αγοράζει και διατηρεί το
φωτογραφικό υλικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.
- συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τους όρους και τα κριτήρια για εγγραφή στο
Μητρώο.

Οποιοσδήποτε παραβιάζει τα πιο πάνω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε
χρηματική ποινή μέχρι €10.000 ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές.
Επίσης ο Οργανισμός δύναται να αναστέλλει την ισχύ του εκδοθέντος πιστοποιητικού
εγγραφής.

Πληροφορίες για τους «Όρους και Κριτήρια» και τα έντυπα αιτήσεων για εγγραφή στο
Μητρώο Αγοραστών μεταχειρισμένων αντικειμένων θα βρείτε στην ενότητα της
ιστοσελίδας «Εξυπηρέτηση», στο θέμα « Έντυπα εγγραφής στα Μητρώα του Οργανισμού ».
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