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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 922 της 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 
'Αριθμός 60 

ΟΙ ΠΕΡΙ TE/ΥΏΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1971 

(ΝΟΜΟΙ 82 ΤΟΥ 1967, 57 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ 1971) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 4 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 των περί Τελωνείων και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων τοΰ 1967 εως 1971 εκδίδει την έν τοις εφεξής 
Γνωστοποίησα/ : 

1. Ή παρούσα Γνωστοποίησις θά άναφέρηται ώς ή περί Τελωνείων 
(^Ωραι 'Εργασίας και Τέλη Υπερωρίας) Γνωστοποίησις του 1972. 

2. Έκτος οσάκις ό Διευθυντής, τη έγκρίσει του Υπουργού Οίκο. 
νομικών, ήθελε κρίνει σκόπιμον έν τω συμφέροντι τής καλής διοι
κήσεως να περιορίση τάς ημέρας καί/ή ώρας, καθ' άς οιονδήποτε 
τελωνειακόν γραφεΐον δύναται νά παραμείνη άνοικτόν προς διεκπε
ραίωσα/ εργασίας, τα τοιαύτα γραφεία θά παραμένωσιν ανοικτά καθ5 

άπάσας τάς ημέρας, εξαιρουμένων τής Κυριακής καί των κατά νόμον 
οριζομένων ήμερων αργίας, κατά τάς ώρας τάς έμφαινομένας έν τω 
έπισυνημμένω πίνακι. 

3. 'Εφ' δσον ό Διευθυντής ήθελε πεισθή δτι οϋτω έπιβάλλουσιν αϊ 
δημόσιαι άνάγκαι, οδτος δύναται νά έπιτρέιψη δπως οίονδήποτε τελω
νειακόν γραφεΐον παραμείνη άνοικτόν καί οι τελωνειακοί λειτουργοί 
είναι διαθέσιμοι έν αότω ή άλλαχου προς διεκπεραίωση/ εργασίας, 
είς ετέρας ημέρας καί/ή ώρας πλην των καθοριζομένων ύπό τής πα
ρούσης Γνωστοποιήσεως, επί τω δρω κοπαβολής τών έν τοις εφεξής 
τελών υπερωρίας : 

(159) 
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Είδος Εργασίας Τέλη δι' έκάστην 
ώραν 
£ μιλς 

1. Έκφόρτωσις εμπορευμάτων έκ πλοίων 3.250 
2. Φόρτωσις εμπορευμάτων εις πλοΐα (περιλαμβα

νομένων και των εφοδίων;)} . . . . ... Ί.750 
3. Άποβίβασις επιβατών και των οχημάτων αυτών 5.750 
4. Άποβίβασις επισκεπτών μονοήμερου παραμονής 1.250 
5. Έπιβίβασις επιβατών και τών οχημάτων αυτών 1.250 
6. Κατάθεσις έγγραφων καί άμεσος έκ του πλοίου 

παράδοσις εμπορευμάτων . . ... 3.250 
7. "Αμεσος έκ του πλοίου παράδοσις εμπορευμάτων 0.750 
8. "Ελεγχος πλοίων κατά την άφιξιν ή άναχώρησιν 1.250 
9. Εργασία σχέσιν έχουσα προς αεροσκάφη ή θα

λαμηγούς* οιαδήποτε άλλη εργασία : 
. (α) Δι' εκαστον λειτουργόν 1.250 

(β) Δι' εκαστον τελωνοφύλακα 0.750 
Νοείται δτι διά τήν διεκπεραίωσιν εργασίας έν σχέσει προς τάς 

κατηγορίας 1, 2, 6 και 7 κατά τάς Κυριακάς ή τάς κατά νόμον 
όριζομένας ημέρας αργίας καταβάλλονται τέλη υπερωρίας κατά 50% 
υψηλότερα τών ανωτέρω καθοριζομένων. 

4. Δι' έκάστην αΐτησιν υπερωριακής εργασίας καταβάλλονται τέλη, 
κατ' ελάχιστον δριον, δύο ωρών : 

Νοείται δτι— 
(α) έάν ή υπερωριακή εργασία άρχεται όλιγώτερον τών δύο 

ωρών προ της ενάρξεως τών επισήμων ωρών εργασίας κατα
βάλλονται τέλη υπερωρίας μόνον άναφορικώς προς το διά
στημα τό διαρρέον μεταξύ της ενάρξεως της υπερωριακής 
εργασίας καί της ενάρξεως τών επισήμων ωρών εργασίας* 

(β) έάν ή υπερωριακή εργασία περατουται προ της παρελεύσεως 
δύο ωρών από της λήξεως τών επισήμων ωρών εργασίας, 
καταβάλλονται τέλη υπερωρίας, μόνον διά τό διάστημα τό 
διαρρέον άπό της λήξεως τών επισήμων ωρών εργασίας 
καί της περατώσεως της υπερωριακής εργασίας. 

5. Ουδέν τέλος καταβάλλεται καθ' δσον άφορα ε'ις έργασίαν σχέ
σιν έχουσαν προς τήν έπιβίβασιν ή άποβίβασιν επιβατών έν τώ Άερο
λιμένι Λευκωσίας. 

6. Αί γνωστοποιήσεις 6π' αριθμούς 102, 6 καί 1027 α'ι δημοσιευ
θεΐσαι βίς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας της 9ης Φε
βρουαρίου 1968, 2ας 'Ιανουαρίου 1969, καί 20ης 'Ιουνίου 1969, αν
τιστοίχως, διά της παρούσης άκυρουνται. 

7. Ή παρούσα Γνωστοποίησις τίθεται έν ϊσχύϊ άπό της 1ης Μαρ
τίου 1972. 

ΠΙΝΑΞ 
θερινόν 5Ωράριον, ffpui άπό της τελευταίας Δευτέρας του Μαΐου 

μέχρι του τρίτου Σαββάτου του Σεπτεμβρίου έκαστου έτους : 
Τελωνειακά Γραφεία Αερολιμένος : 

(α) Έκάστην Δευτέρίαν καί Πάρασκευήν άπό της 7.00 π.μ. 
μέχρι της 12.30 μ,μ. καί άπό της 4.00 μ.μ. μέχρι της 6.30 
μ.μ. 
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(β) Έκάστην Τρίτην, Τετάρτην, Πέμπτην και Σάβδατον άπό 
της 7.00 π.μ. μέχρι της 12.30 μ.μ. 

Λοιπά Τελωνειακά Γραφεία : ■ ° 
(α) Έκάστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην και Παρασκευήν από 

της 7.00 π.μ. μέχρι της 12.00 μεσημβρινής καΐ άπό της 
3.00 μ.μ. μέχρι'της 5.00 μ.μ. 

(Ρ) Έκάστην Τετάρτην και Σάδδατον άπό της 7.00 π.μ. μέχρι 
της 12.00 μεσημβρινής. 

Χειμερινόν Ώράριον : 
Τελωνειακά Γραφεία 'Αερολιμένος : 

(α) Έκάστην Δευτέραν και Παρασκευήν, άπό της 8.00 π.μ. 
μέχρι της 2.00 μ.μ. και άπό της 3.00 μ.μ. μέχρι της 5.00 
μ.μ. 

(Ρ) Έκάστην Τρίτην, Τετάρτην και Πέμπτην, άπό της 8.C0 
π.μ. μέχρι της 2.00 μ.μ. 

(y) "Εκαστον Σάδδατον άπό της 8.00 π.μ. μέχρι της 1.00 μ.μ. 

Λοιπά Τελωνειακά Γραφεία : 
(α) Έκάστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην και Παρασκευήν, άπό 

της 8.00 π.μ. μέχρι της 12.00 μεσημβρινής καΐ άπό της 1.30 
μ.μ. μέχρι της 5.00 μ.μ. 

(β) Έκάστην Τετάρτην άπό της 8.00 π.μ. μέχρι της 1.00 μ.μ. 
(γ) "Εκαστον Σάδδατον, άπό της 8.00 π.μ. μέχρι της 12.00 

μεσημβρινής. 
(Υ.Ο. 120/68.) 




