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Ο ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 49 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ 1967) 

Διάταγμα δυνάμει τοϋ άρθρου 3 
Δεδομένου δτι κατέστη άναγκαΐον έν τω δημοσίω συμφέροντι δπως 

περιορισθή καΐ ρυθμισθη ή εισαγωγή εμπορευμάτων δια τους σκο
πούς τους αναφερομένους έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 του περί 
Κανονισμού Εισαγωγών Νόμου, ό 'Υπουργός Εμπορίου και Βιομη
χανίας, ένασκών τάς δυνάμει του άρθρου 3 του ώς εΐρηται Νόμου 
χορηγουμένας αυτώ εξουσίας, δια του παρόντος Διατάγματος περιο
ρίζει και ρυθμίζει τήν είσαγωγήν εμπορευμάτων, ώς ακολούθως : 

1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Κανονισμού 
Εισαγωγών ("Ελεγχος καΐ Ρύθμισις Εμπορευμάτων) (Τροποποιη
τικόν) Διάταγμα του 1972, θά άναγινώσκηται δε όμοΟ μετά των περί 
ΚανονισμοΟ Εισαγωγών ("Ελεγχος και Ρύθμισις Εμπορευμάτων) 
Διαταγμάτων του 1968 Μως 1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς 
τά «βασικά διατάγματα») και τά βασικά διατάγματα μετά του πα
ρόντος Διατάγματος θά άναφέρωνται όμου ώς τά περί Κανονισμού 
Εισαγωγών ("Έλεγχος και Ρύθμισις 'Εμπορευμάτων) Διατάγματα 
του 1968 εως 1972. 

2. Δια του παρόντος Διατάγματος ό Πρώτος Πίναξ των βασικών 
διαταγμάτων τροποποιείται διά της προσθήκης τών κάτωθι καθο
ριζομένων εμπορευμάτων : 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Δημοκρατίας 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
24. 5.1968 
18. 7.1969 
29. 8.1969 
16 .10 .1970 
24. 9 .1971 . 

'Αναφορά εις τον 
αριθμόν Κεφαλαίου 
f\ Κλάσεως τών ανα

φερομένων έν τφ Δευ

τέρω Πίνακι τοϋ περί 
Τελωνειακών Δασμών 
Νόμου. 

Περιγραφή καθοριζομένων εμπορευμάτων 

44.03 

44.04 

44.05 

44.07 
44.08 

44.13 

44.14 

^υλεία ακατέργαστος, έστω και αποφλοιωμένη ή 
απλώς χονδροπελεκημένη. 

Ξυλεία χονδροειδώς τετραγωνισμένη ή ήμιτετρα
γωνισμένη, άλλ ουχί περαιτέρω έπεξειργασμένη. 

Ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, έσχισμένη ή έκτε
τυλιγμένη (peeled), αλλ' ουχί περαιτέρω έπεξειργα
σμένη, πάχους ανωτέρου τών 5 χιλιοστό μέτρων. 

Ξύλινα υπόβαθρα σιδηρογραμμών. 
Έσχισμέναι δουγαι έχουσαι πριονισμένην τήν μίαν 

μόνον κυρίαν έπιφάνειαν. Δουγαι πριονισμέναι τών 
οποίων τουλάχιστον μία κυρία επιφάνεια έχει πριο
νισθή κυλινδρικώς, άλλα μή έπεξειργασμέναι πέραν 
του πρ ιονισμού. 

Ξυλεία (περιλαμβανομένων τών τκμαχίων καί λω
ρίδων διά δάπεδα, μή συνηρμολογημένων), πλανι
σμένη ή φέρουσα αΰλακας, έξοχάς καί τά παρόμοια. 

Ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, έσχισμένη ή έκτε
τυλιγμένη αλλ' ουχί περαιτέρω έπεξειργασμένη, πά
χους κατωτέρου τών 5 χιλιοστομέτρων. Φύλλα έπι
κολλήσεως (καπλαμάδες), πάχους κατωτέρου τών 
5 χιλιοστομέτρων. 
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Αναφορά εις τόν 
αριθμόν Κεφαλαίου 
ή Κλάσεως των ανα

φερομένων έν τω Δευ

τέρω Πίνσκι τοϋ περί 
Τελωνειακών Δασμών 
ΓΗόμου. 

Περιγραφή καθοριζομένων εμπορευμάτων 

44.15 Φύλλα έκ ξύλου έπικεκολλημένα μεταξύ των (πλα
κέ και κόντρα πλακέ) ή επί στρωμάτων έτερων ειδών 
ξυλείας και παρόμοια συγκεκολλημένα προ ϊόντα έκ 
ξύλου. Ξυλεία φέρουσα διακοσμήσεις δια σκιών, ψη
φιδωμάτων ή έγκεκολλημένων ποικιλμάτων. 

44.17 «Βελτιωμένη.» ξυλεία εί.ς φύλλα, κύοους και τά 
ιταρόμοια. 

44.18 Ξυλεία ανασχηματισμένη, αποτελούμενη από ρο
κανίδια, πριονίδια, άλευρον ξύλου ή έτερα ξυλώδη 
απορρίμματα, συσσωματωμένα δια φυσικών η τεχνη
τών ρηταών ή δι' έτερων οργανικών συνδετικών ου
σιών, είς πλάκας , κύβους και τά παρόμοια. 

44.19 Πήχεις έκ ξύλου, άπλαΐ ή σύνθετοι, φέραυσαι γλυ
φάς ή διακοσμήσεις, συμπεριλαμβανομένων τ ώ ν συν
3έτων κρασπέδων και ετέρων παρομοίων σανίδων. 

44.23 Τεχνουργήματα ξυλουργικής δι' οίκουομάς (περι
λάμβανα; ·ένων τών ετοίμων και τών λυομένων οικο
δομών ώς και τών συνηρμολογημένω ν δαπέδων 
παρκέ ) . 

48.05 Χάρτης και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και εάν 
φέρωσιν επίπεδα φύλλα εις τήν έπιφάνειαν), έρρυτι
δωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, εις κυλίν
bpovr ή φύλλα. 

58.01-
58.02 Τάπητες εις τόπια. 
73.20 'Εξαρτήματα έκ χυτοσιδήρου δια σωλήνας εξ άμιαν

τοτσιμέντου. 
73.40.10 Χυτά και σφυρήλατα έκ σιδήρου ή χάλυβος, ακα

τέργαστα ή κατειργασμένα. 

Εξεδόθη τήν 7ην Αυγούστου 1972. 

( Ά ρ . Φακ. Υ.Ε. 4 Β. 974/11.) 


