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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Εκδόσεως 'Αδειών δια την Κατασκευήν Οινοπνευμα
τωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963 το κείμενον του οποίου ακο
λουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας 
διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 140. 
1 τοϋ1961 

33το0 1961. 

Τροποιτοίησις 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

'Αριθμός 34 τοϋ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ 

ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 140. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Εκδόσεως 

'Αδειών διά τήν Κατασκευήν Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1963, θα άναγινώσκηται δε όμοΰ μετά του περί 
'Εκδόσεως 'Αδειών διά τήν Κατασκευήν Οίνοπνευμοπωδών Ποτών 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος θά ίσχύη υποκείμενος εις τάς καθοριζόμενος 
έν τω Π ίνα κ ι τροποποιήσεις. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

1. 'Αντικαθίστανται αϊ λέξεις : «Πρώτος Τελωνειακός Λειτουρ
γός» (αΐτινες προσετέθησαν ύπό τής παραγράφου (α) του Κεφαλαίου 
2 του Παραρτήματος του Νόμου 33 του 1961) οσάκις αύται απαντών
ται, διά τών λέξεων «Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων». 

2. 'Αντικαθίστανται αί λέξεις «είκοσι πέντε λιρών», έν τη τρίτη 
γραμμή του εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 3, διά τών λέξεων «τριάκοντα 
λιρών». 

3. 'Αντικαθίστανται αί λέξεις «χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνου
σαν τάς πεντήκοντα λίρας», έν τη τρίτη και τετάρτη γραμμή τοΰ 
εδαφίου (2) του άρθρου 10, διά τών λέξεων «φυλάκισιν διά διάστημα 
μή υπερβαίνον το εν έτος ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και 
τής χρηματικής τοιαύτης». 

4. Το άρθρον 13 του βασικού Νόμου (ώς εκτίθεται έν παραγράφω 
(β) του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος του Νόμου 33 του 1961) διά 
τοϋ παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) αντικαθίστανται αί λέξεις «καθαρού οινοπνεύματος», έν τη 
ογδόη και έννάτη γραμμή τοϋ εδαφίου (1), διά τών λέξεων 
«οινοπνεύματος 'προύφ'»' 

(β) έντίθεται αμέσως μετά τήν παράγραφον (γ) του εδαφίου (2) 
ή ακόλουθος παράγραφος : 

«(δ) έπί οινοπνευματωδών ποτών παραδιδομένων έξ εργο
στασίου τινός έν τή Δημοκρατία εις οιονδήποτε τών 



.399 

ακολούθων προνομιούχων οργανισμών, σωμάτων ή προ
σώπων, δι' αποκλειστική ν αυτών χρήσιν ή κατανάλωσιν 
ή πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ύπό τους δρους της έν ι η 
παρούση παραγράφω διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, 
και πιστοποιουμένων κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τον 
Διευθυντήν του Τμήματος Τελωνείων δτι ελήφθησαν δια 
τοιαύτη ν χρήσιν, κατανάλωσιν ή πώλησιν, και ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ήθελεν 
επιβάλει : 

(i) τά Ναυτικά, Στρατιωτικά και 'Αεροπορικά ' Ιδρύ
ματα (Ν.Α.Α.Φ. 1.)" 

(ii) αϊ "Ενοπλοι Δυνάμεις τοΰ Βασιλείου της 'Ελλάδος 
και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, α'ι έστρατο
πεδευμέναι έν τή Δημοκρατία συμφώνως προς τήν 
Συνθήκην Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη έν Λευκω
σία τή 16η Αυγούστου I960" καΐ 

(iii) πάς έτερος προνομιούχος οργανισμός, σώμα ή 
πρόσωπον δικαιούμενον νά είσαγάγη άδασμολό . 
γητα οινοπνευματώδη ποτά δυνάμει τοΰ εκάστοτε 
έν ίσχύϊ καΐ ε'ις τά Τελωνεία άφορώντος Νόμου, 
ή παντός έτερου Νόμου ή Συνθήκης : . 

Νοείται δτι α'ι διατάξεις τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ και εις τά Τελω
νεία άφορώντος Νόμου, ή Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως ήτις υπεγράφη 
έν Λευκωσία τή 16η Αυγούστου 1960, ή προμνησθεΐσα Συνθήκη Συμ
μαχίας, ή οιοσδήποτε έτερος Νόμος ή Συνθήκη δστις εκάστοτε είναι 
έν Ίσχύϊ καΐ διέπει τον ελεγχον της εισαγωγής, κατοχής, πωλήσεως 
ή διαθέσεως άδασμολογήτως εισαγομένων οινοπνευματωδών ποτών 
ύφ' οιουδήποτε τών έν τοις ανωτέρω άπαριθμηθέντων προνομιούχων 
οργανισμών, σωμάτων ή προσώπων, θά έφαρμόζωνται ωσαύτως έπί 
οινοπνευματωδών ποτών κατασκευαζόμενων έν τή Δημοκρατία και 
παραδιδομένων έκ τοΰ εργοστασίου ελευθέρων παντός καταναλωτι
κού δασμοΰ, εις τοιούτους προνομιούχους οργανισμούς, σώματα ή 
πρόσωπα προς πώλησιν ή κατανάλωσιν δυνάμει τής παρούσης πα
ραγράφου». 

5. 'Αντικαθίστανται αϊ λέξεις «τρεις μήνας», έν τή τετάρτη και 
πέμπτη γραμμή, καΐ αϊ λέξεις «είκοσι πέντε λίρας», έν τή πέμπτη 
γραμμή τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 15 τοΰ βασικοΰ Νόμου, διά τών 
λέξεων «εν έτος» και «εκατόν λίρας» αντιστοίχως. 

6. Το άρθρον 18 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιεί
τα ι ως ακολούθως : 

(α) αντικαθίστανται αϊ λέξεις και οί αριθμοί «έδαφίοις (1), (2) 
και (3)», έν τή τρίτη και τετάρτη γραμμή τοΰ εδαφίου (5), 
διά τών λέξεων και αριθμών «έδαφίοις (1), (2), (3) και (4)». 

(β) αντικαθίστανται αϊ λέξεις καΐ ο'ι αριθμοί «εδαφίου (1) ή (2)», 
έν τή δευτέρα γραμμή τής παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (6), 
διά τών λέξεων και αριθμών «εδαφίων (1), (2) ή (4)». 

7. 'Αντικαθίστανται αϊ λέξεις «τρεις μήνας» και «είκοσι λίρας», έν 
τή έννάτη και δεκάτη γραμμή τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 20 τοΰ 
βασικοΰ Νόμου, διά τών λέξεων «εν έτος» και «εκατόν λίρας» αντι
στοίχως. 

8. 'Αντικαθίστανται α'ι λέξεις «τρεις μήνας» και «είκοσι λίρας», έν 
τή έβδομη και ογδόη γραμμή τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 22 τοΰ 
βασικοΰ Νόμου, διά τών λέξεων «εν έτος» και «εκατόν λίρας» αντι
στοίχως. 
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ικαθίστανται αϊ λέξεις «τρεΐς μήνας» και «είκοσι πέντε λι
τή έκτη και έβδομη γραμμή του εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 

'ασικοΰ Νόμου, δια των λέξεων «εν έτος» και «εκατόν λίρας», 
αντιστοίχως. 

Γ Το άρθρον 25 τοΰ βασικού Νόμου δια τοΰ παρόντος τροποποιεί
ται ώς ακολούθως : 

(α) έν τή δευτέρα γραμμή τοΰ εδαφίου (1), αμέσως μετά την λέ
ξιν «ποτά», έντίθενται κόμμα και αί λέξεις «μετουσιωμένα 
οινοπνεύματα»' 

(β) έν τή δευτέρα γραμμή τοΰ εδαφίου (2), αμέσως μετά την λέ
ξιν «ποτών», έντίθενται κόμμα και αί λέξεις «μετουσιωμένων 
οινοπνευμάτων»" 

(γ) έν τή τρίτη και τετάρτη γραμμή τοΰ εδαφίου (4) αντικαθί
στανται αί λέξεις «εξ μήνας» και «πεντήκοντα λίρας» δια των 
λέξεων «έν έτος» και «εκατόν λίρας» αντιστοίχως. 

11. 'Αντικαθίστανται αί λέξεις «τρεΐς μήνας» και «είκοσι πέντε λί
ρας», έν τή τετάρτη και πέμπτη γραμμή τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 
28 τοΰ βασικοΰ Νόμου, διά των λέξεων «έν έτος» και «εκατόν λίρας» 
αντιστοίχως. 

12. Αντικαθίστανται αί λέξεις «μιας λίρας», έν τή εβδόμη γραμ
μή τοΰ άρθρου 29 τοΰ βασικοΰ Νόμου, διά τών λέξεων «δέκα λιρών». 

13. 'Αντικαθίστανται αί λέξεις «τρεΐς μήνας» και «είκοσι πέντε λί
ρας» έν τή πέμπτη και έκτη γραμμή τοΰ άρθρου 35 τοΰ βασικοΰ ΝΑ
μου, διά τών λέξεων «έν έτος» και «εκατόν λίρας», αντιστοίχως. 

14. 'Αντικαθίστανται αί λέξεις «επτά ημερών», έν τή πρώτη γραμ
μή της επιφυλάξεως τής παραγράφου (δ) τοΰ άρθρου 36 τοΰ βασικοΰ 
Νόμου, διά τών λέξεων «τριών μηνών». 


