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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' Άρ. 928 της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 
'Αριθμός 76 

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 291) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 (2). 

Ό Διευθυντής Τμήματος Λιμένων, δυνάμει των εξουσιών των άπορ. 
ρεουσών έκ του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Λιμενικών Φορτο-
εκφορτωτικών Δικαιωμάτων *MOJI.O>U, ή, ίέ.νάσκησις τών όποιων μετε- Κεφ. 291. 
βιβάσθη εις αυτόν δια του άρθρου 5Jp·) τσ:υ περί. Τμήματος Λιμένων 
(Ρύθμισις και Μεταβίβασις Έξουσκδκ) Ν$μου του 1968, εκδίδει τό 55τοθΐ968. 
άκόλουθον Διάταγμα : 

2. Τό παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ως τό περί Έκφορτωτικών Έφημερίς 
Τελών (Τροποποιητικόν) Διάταγμα του 1972 καΐ θά άναγινώσκηται Κυβερνήοεως 
όμου μετά τών περί Έκφορτωτικών ^Γελών Διοτταγμάτ|ρ;ντ1>958 και j^^1?^ 
1971 (έν τοις έφεζής καλουμένων « # ,.βασικ·όν διάταγμα»), και τό 26. 6.1958 
βασικόν διάταγμα και τό παρόν Διάταγμα θά άναφέρωντάι ώς τά 3θ.ιο.ΐ958. 
περί Έκφορτωτικών Τελών Διατάγματα 1958, 1971 και 1972. Επίσημος 

της Δημο
κρατίας. 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
4.10.1971. 

3. Τό βασικόν διάταγμα τροποποιείται ώς ακολούθως— 
(α) Διά της διαγραφής τών έν τω Πίνακι άύτοΰ εκτιθεμένων 

Κατηγοριών Εμπορευμάτων, Μονάδων, Άχθοφορικών και 
Τελών Πράκτορος ύπ* αϋξοντας αριθμούς 2, 7, 8, 12, 14 καΐ 
23 και της αντικαταστάσεως τούτων διά τών ακολούθων : 

(209) 
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2. Βαρέλια κενά και κύ

λινδροι φωταερίου κενοί 
7. Νταμιζάναι καΐ στά

μναι (jars), κεναί 
8. Πήλινοι σωλήνες και 

εξαρτήματα 
12. Φύλλα σιδήρου, ομα

λά ή με ραβδώσεις, γαλ
βανισμένα, σίδηρος και 
χάλυψ, σωλήνες, δοκοί, 
ράβδοι, άγκυραι, άλύσεις, 
ελατήρια, λευκοσίδηρος, 
κ.τ.λ. 
14. Μηχανήματα καΐ μέρη 

μηχανημάτων, τά εξαρτή
ματα, ενώσεις καΐ έφόδιά 
των 

—Το αυτό— 

—Το αυτό— 

23. 'Οχήματα (εξαιρου
μένων των μοτοσυκλεττών 
και μοτοποδηλάτων), άσυ. 
σκεύαστα 

—Τό αυτό— 

■ 

£καστον, ος 

έκαστη . . 

κατά τόννον 

κατά τόννον f) μέρος τού. 
του . . 
άποστολαι είς πακέττα 
μη υπερβαίνοντα τον 1 
τόννον διά κάθε 40 όκά
δας ή μέρος τούτων . . 
άποστολαΙ εις πακέττα 
υπερβαίνοντα τόν 1 τόν
νον διά κάθε 40 όκάδας 
ή μέρος τούτων 
άποστολαΙ είς πακέττα 
υπερβαίνοντα τους 2 τόν
,νους διά κάθε 40 όκάδας 
ή μέρος τούτων 

μη υπερβαίνον τους 2 τόν. 
νους εκαστον 
υπερβαίνον τους 2 τόν
νους εκαστον, διά κάθε 
επιπρόσθετους 800 όκά

δας ή μέρος τούτων . . 
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50 
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500 

25 

100 

100 
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12 

10 

400 
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34 

40 

50 
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400 

(β) Διά της προσθήκης έν τώ Πίνακι αύτοΰ υπ5 αΰξοντα άριθ{. ον 27 της ακο
λούθου νέας Κατηγορίας Εμπορεύματος, Μονάδος, ΆχΙοφορικών και 
Τέλους Πράκτορος : 

27. 'Ελαστικά μηχανοκι
νήτων οχημάτων εκαστον 150 14 

Έγένετο τήν 23ην Μαρτίου 1972 
Α. Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ, 

Διευθυντής Τμήματος. Λιμένων. 
(Υ.Σ.Ε. 645/59/5.) 

Έτυτιώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


