
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 535 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1966 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, εκ

δίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Αριθμός 69 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤ1ΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνειακού Συνοπτικός 
Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1966, θ ά ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ σ ι τίτλος. 
δε όμοΰ μετά των περί ΤελωνειακοΟ Δασμολογίου Νόμων 1961 Μως ^ ^ l o g i 
1963 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος»). ΐ2τοθΐ963 

37τοΰ1963 
80τοΰ 1963. 

2 . Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ άπό τής 13ης 'Οκτωβρίου 1966. "Εναρξ1ς 
Ισχύος τοΰ 
-.ταρόντος 
Νόμου. 

3 . Τό Μέρος Πρώτον του Δευτέρου Πίνακος του βασικού Νόμου διά Τροποποίησις 
του παρόντος τροποποιείται διά τής άπαλείψεως των λεπτομερειών τοϋΔευτέ
έκείνων των δασμολογικών κλάσεων αύτοΰ των όποιων ol αριθμοί £ο^σ?κοθ 
αναφέρονται έν τή πρώτη στήλη του Πρώτου Πίνακος του παρόντος Νόμου. 
Νόμου, και διά τής αντικαταστάσεως των διά των λεπτομερειών αΐτι Πρώτος 
νες αναφέρονται έναντι έκαστης τοιαύτης δασμολογικής κλάσεως έν πίναζ. 
τή δευτέρα, τή τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη και τή έκτη στήλη του 
Πρώτου Πίνακος τοΰ παρόντος Νόμου. 

4 . Τό Μέρος Δεύτερον τοΰ Δευτέρου,Πίνακος τοΰ βασικού Νόμου 
διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής άπαλείψεως πασών τών λε
πτομερειών τών άφορωσών εις τά Κεφάλαια Β. 5 και Β. 7 (ατινα αφο
ρούν είς τήν · Βιομηχανίαν > και Διά χρήσιν έν ξενοδοχείοις έν Κύ· 
πρω , αντιστοίχως) και αντικαταστάσεως αυτών διά τών έν τω Δευ Δεύτερος 
τέρω Πίνακι τοΰ παρόντος Νόμου εκτιθεμένων λεπτομερειών. Πίναξ. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Δασμολο

γική 
Κλάσις 

00101/09 

01201 

01301 

01302 

02909 

04601 

04804 

Περιγραφή 'Εμπορεύματος 

Ζώα ζώντα, προοριζόμενα κυρίως 
διά βρώσιν, ώς ακολούθως : 

(α) Νεοσσοί ορνίθων μιδςήμέρας .; 
(β) Λοιπά 

Χοιρομήρια, μπέικον, καΐ λοιπά χοί
ρεια κρέατα ήλατισμένα (είς μή αερο
στεγή δοχεία), ώς ακολούθως: 

(α) Χοιρομήρια 
(β) Λοιπά . . 

Λουκάνικα (sausages) δλων των 
εΙδών (είς μή αεροστεγή δοχεία) 

Κρέατα καΐ παραπροϊόντα τούτων 
εντός αεροστεγών δοχείων (περιλαμβα 
νομένων κρεάτων μαγειρευμένων μετά 
λαχανικών), ώς ακολούθως :— 

(α) Χοίρειον κρέας τεταριχευμένον 
καΐ "καπνιστόν (μπέικον) . . 

(β) Λοιπά 

Παγωτά, κόνις παγωτών, βυνοΰχον 
γάλα, βρώσιμα παρασκευάσματα απο
τελούμενα κυρίως έκ γάλακτος ή ωών 
καΐ λοιπά γαλακτοκομικά είδη μή άλλα
χο0 κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : 

(α) Παγωτά, κόνις παγωτών καΐ 
λοιπά παρασκευάσματα κατάλληλα 
διά τήν παραγωγήν παγωτού, ώς 
ταύτα ταξινομούνται ύπότοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . . . 

"Αλευρα καΐ κόνις έκ σίτου ή σίτου 
σπέλτας, ώς ακολούθως :— 

(α) Καθαρόν αλευρον Ανευ ξένων 
ουσιών είς δοχεία ουχί όλιγώ
τερον τών 20 οκάδων μικτού 
βάρους 

'Υπό τόν δρον δτι ό Διευθυν
τής τοΰ Τμήματος Τελωνείων 
δύναται νά έπιτρέττη τήν είσα
γωγήν τοιούτου αλεύρου ατε
λώς υπό Τοιούτους ορούς οίους, 
ούτος ήθέλεν επιβάλει καΐ έφ' 
δσον ούτος Ικανοποιηθή δτι τό 
τοιούτον αλευρον εΙσάγεται ΰττό 
βιομηχάνου μπισκότων καΐ δτι 
ΤΟΟΫΟ θά χρησιμοποιηθή απο
κλειστικώς είς τήν βιομηχανίαν 
τοιούτων προϊόντων. 

(β) Λοιπά, περιλαμβανομένου σιμιγ
δαλίόυ 

"Αρτος, μπισκότα, κέϊκς καΐ λοιπά 
προϊόντα τής αρτοποιίας, περιλαμβα
νομένων μπισκότων μετά σοκολάτας, 
ώς ακολούθως:— 

(α) άνευ ζύμης δημητριακά παρα
σκευάσματα κατάλληλα διά 
χρήσιν είς τήν κατασκευήν λου
κάνικων (sausages), κατ" Εγκρι
σιν τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήμα
τος Τελωνείων 

Στατιστι
κή 

κατά 

'Αριθμόν 
'Αριθμόν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 

/ 
Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

'Επιβολή 
Δασμού 

κατά 

'Εκαστον 
— 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν ή 
Όκάν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν ή 
Όκάν 
Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Δασμός 
Προτι
μήσεως 

20μ1λς 
Ατελώς 

16% 
20% 

20% ή 
85 μίλς 

20% 
8% 

30% ή 
200 μίλς 

16% 

4% 

12% 

Ατελώς 

Δασμός 
Γενικός 

20 μίλς 
Ατελώς 

28 
24% ή 

100 μίλς 

24% 
16% 

34% ή 
210 μίλς 

20% 



4% 

"2% 

8% 



Δασμολο
γική 

Κλάσις 
Περιγραφή "Εμπορεύματος 

ατιστι

κη 
κατά 

Ι 'Επιβολή 
Ι Δασμοΰ 
{ κατά 

Δασμός 
Προτι
μήσεως 

Δασμός 
Γενικός 

(β) Μπισκότα καί κέϊκς, ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνεί
ων 

(γ) Λοιπά 

04809 Παρασκευάσματα έκ δημητριακών, 
εδώδιμα, διάφορα, μή άλλαχοΰ κατο
νομαζόμενα, ώς ακολούθως:— 

(α) Παρασκευάσματα έκ βύνης κατ* 
εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Σακχαρωτό καΐ άλλα σακχαρώδη 
παρασκευάσματα εξαιρέσει των σακ
χαρωτών έκ σοκολάτας, ώς ακολού
θως :— 

(α) Χαλβάς 

(β) Λοιπά 

Κακάον είς κόνιν και σοκολάτα είς 
κόνιν, ώς ακολούθως:— 

(α) Συσκευασμένα διά λιανική ν πώ
λησιν, ώς ταύτα ταξινομούνται 
υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήμα
τος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . 

Βούτυρον κακάου καΐ πάστα κακάου 
άγλυκα, ώς ακολούθως :— 

(α) Βούτυρον 
(β) Λοιπά 

Πέπερι, έστω καΐ πεπέρεως τοΰ γέ
νους πιμέντο καΐ αΚΚα καρικεύματα πε 
πέρεως ήληλεσμένα ή μη ή ϋλλως πως 
παρεσκευασμένα, ώς ακολούθως:— 

(α) Ζίγγίβερις (ginger) κατάλληλος 
διά χρήσιν είς τήν κατασκευήν 
αρωματικού οίνου, είσαγομένη 
άπ° ευθείας ύπό οίνοβιομηχάνου 
κατ* εγκρισιν τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

"Αλας, ώς ακολούθως: 
(α) Παρεσκευασμένον διά γλύψιμον 

βοών, κατ' εγκρισιν τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Λοιπόν, μή άλλαχοΰ κατονομα
ζόμενον 

"Ελαιώδη περιέχοντα μεγάλη ν οξύ
τητα, λιπαρά οξέα, υπολείμματα έκ της 
κατεργασίας τών ελαίων καί λιπών, 
(soapstocks) καί στεαρίνης, εξαιρου
μένου τοΰ ήμικατειργασμένου σάπω
νος (soap base or milling base) 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

40 όκ. 

40 όκ. 

Άξίαν ή 
Όκάν 
"Αξίαν 

Άξίαν 
"Αξίαν 

'Αξίαν ή 
"Οκάν 
Άξίαν 

Άξίαν 

"Αξίαν 

Όκάν 

Άξίαν 

Άξίαν ή 
40 όκ. 

20% ή 
120 μίλς 

20% 

6% 
20% 

28%η 
60μ1λς 

60% 

«6% 
Ατελώς 

Ατελώς 
40% 

Ατελώς 

100% ή 
£2.000 μίλς 

Ατελώς 

28% ή 
130 μίλς 

28% 

9% 
28% 

32% ή 
65 μίλς 

70% 

16% 
Ατελώς 

Ατελώς "Ατελώς 
4% 4% 

Ατελώς 
«% 

Ατελώς 

1!0%ή 
£2 240 μίλς 

Ατελώς 
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Περιγραφή Εμπορεύματος 
Στατιστι

κή 
κατά 

"Επιβολή 
Δασμού 

κατά 

Δασμός 
Προτι
μήσεως 

Δασμός 
Γενικός 

'Οργανικοί ενώσεις, μή άλλαχοΟ κα
τονομαζόμενοι ώς ακολούθως :— 

(α) Σακχαρίνη, δουλκίνη καΐ παρό
μοιοι ϋλαι ώς αύται ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων. ("Υλαι ή" 
παρασκευάσματα περιέχοντα 
βάρος πέραν των 5% σακχαρί
νης, ταξινομούνται ώς έάν ταύτα 
άπετελοϋντο έξ ολοκλήρου εκ 
σακχαρίνης καί ϋλαι ή παρα
σκευάσματα περιέχοντα είς βά
ρος 5% ή όλιγώτερον σακχαρί
νης θά φορολογούνται κεχωρι
σμένως, αναλόγως της περιε
κτικότητας των είς σακχαρίνην, 
ώς σακχαρίνη, και επί των υπο
λοίπων συστατικών ώς ταύτα τα
ξινομούνται) 

(β) Σάκχαρα, περιλαμβανομένου τοΰ 
σταφυλοσακχάρου (δεξτρόζης, 
γλυκόζης), όπωροσακχάρου, 
γλυκόζης καί λαιβουλόζης, χη
μικώς καθαρών, ώς ταύτα τα
ξινομούνται ΰπό τοΰ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Κιτρικόν όξύ καί τρυγικόν όξύ 

(δ) Πυτία (ή πυτιάρένετ), ναφθαλί
νη, διφαινΰλ (diphenyl) καί 
βανιλλίνη (vanillin) 

(e) Λοιπά 

Ύδατοχρώματα (distempers) καί 
λοιπαΐ χρωστικοί ούσίαι μή προερχό
μενοι έκ πίσσης λιθανθράκων, ώς ακο
λούθως :— 

(α) Χρωστικοί ϋλαι (pigments) βα
σικοί, περιλαμβανομένου και τοϋ 
βαρέος τσίγκου (λιθοπόν) και 
τών χρωστικών υλών τών χρη
σιμοποιουμένων είς τήν βυρσο
δεψίαν, τήν ΰφαντουργίαν, τήν 
πλεκτοβιομηχανίαν, τήν βιομη
χανίαν καλτσών καί τήν βιομη
χανίαν πλαστικών εΙδών, ώς 
αύται ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τε
λωνείων 

(β) Λοιπά 

Παρεσκευασμένα χρώματα έπιχρί
σεως (μπογιάδες), βερνίκια, 
βερνικοχρώματα, χρώματα διά τήν 
καλλιτεχνικήν ζωγραφικήν, ξηραντικά 
έτοιμα προς χρήσιν και μαστίχαι (ma
stics), ώς ακολούθως :— 

(α) Χρώματα διά τήν καλλιτεχνικήν 
ζωγραφικήν, συσκευασμένα 
μετά τών χρειωδών παρακο
λουθημάτων των (accessories) 

Όκάν 

40 όκ. 

Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 

40 όκ. 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

£9.500 
μίλς 

£0.690 
μίλς 

8% 

Ατελώς 
Ατελώς 

£9.760 
μίλς 

£0.910 
μίλς 
8% 

Ατελώς 
5% 

Ατελώς 
12% 

"Ατελώς 
16% 

16% 24% 
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Δασμολο
γική 

Κλάσις 
Περιγραφή Εμπορεύματος 

Στατιστι
κή 

"Επιβολή Ι Δασμός Ι 
Δασμού Ι Προτι Ι Δασμός 

κατά Ι μήσεως J Γενικός 

(β) Λοιπά, χρησιμοποιούμενα είς τήν 
βυρσοδεψίαν, τήν ύφαντουργίαν, 
τήν πλεκτοβιομηχανίαν, τήν βιο
μηχανίαν καλτσών και τήν βιο
μηχανίαν πλαστικών εΙδών, ώς 
αύται ταξινομούνται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(γ) Λοιπά 

Αιθέρια έλαια, φυτικά, ώς ακολού
θως : 

(α) Προοριζόμενα διά χρήσιν είς 
τήν βιομηχανίαν ποτών (εξαι
ρουμένων των αιθέριων ελαίων, 
άνισου και μέντας) 

(β) Λοιπά 

Συνθετικοί αρωματικά! Ολαι καΐ συμ
πυκνώματα. Συνθετικοί ϋλαι δι* άρω
ματισμόν ή καλλωπισμόν. "Αποστάγ
ματα αίθερίων ελαίων εντός λιπών, 
λαμβανόμενα δι* ένανθήσεως. Μίγματα 
αλκοόλης καΐ αίθερίων ελαίων, ώς 
ακολούθως:— 

(α) Συσκευασμένοι διά λιανικήν πώ
λησιν. "Υλαι και συμπυκνώματα 
περιέχοντα άρωμα κόλας (cola) 
ή αλλάς ουσίας, προοριζόμενοι 
διά τήν βιομηχανίαν ποτών, 
εξαιρουμένων τών περιεχόντων 
άρωμα άνίσου καΐ μέντας. Μίγ
ματα αλκοόλης καΐ αίθερίων 
ελαίων, ώς ταύτα ταξινομούνται 
ύπό τοδ Διευθυντού τοΰ Τμήμα
τος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Πλαστικοί ϋλαι, συνθετικοί, είς τε
μάχια, φύλλα, ράβδους, σωλήνας, κόνιν 
και αλλάς άρχικάς μορφάς (περιλαμ
βανομένης της κελλοφάνης (σελλοφάν) 
μή τυπωμένης), ώς ακολούθως: 

(α) Σωλήνες δλων τών τύπων εσω
τερικής διαμέτρου 4.5 Ιντζών ή 
μικρότερος, ώς αύται ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπαΐ είς κόκκους, νιφάδας, 
δγκους, κόνιν καΐ αλλάς άρχι
κάς μορφάς ώς και είς ύγράν ή 
πολτώδη κατάστασιν, (περιλαμ
βανομένου καΐ τοϋ χλωριούχου 
πολυβινυλίου, όξεικοΰ πολυβι
νυλίου καΐ έτερων πολυβινυλι
κών παραγώγων (polyvinyl 
derivatives) καΐ ρητινών (resins)) 
είσαγόμεναι άπ' ευθείας ύπό 
βιομηχάνων ίνα χρησιμοποιη
θώσιν αποκλειστικώς ύπ' αυτών 
ώς πρώτοι ϋλαι είς τήν βιομη
χανίαν, κατ' έγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων. 

Φύλλα ή ταινίαι αδιαφανείς, 
εισαγόμενοι άπ' ευθείας ύπό βιο

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Άξίαν 

Άξιον 

'Ατελώς 'Ατελώς 
14% 

16% 
'Ατελώς 

Όκάν 

"Αξίαν 

Άξίαν 

, ' 6 % 24% 
Ατελώς Ατελώς 

15% 

24% 
"Ατελώς 

8% 16% 
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Περιγραφή "Εμπορεύματος 
Στατιστι

κή 
κατά 

! 'Επιβολή 
Δασμού 

Ι κατά 

Δασμός 
Προτι
μήσεως 

Δασμός 
Γενικός 

(Υ) 

μηχανών κατασκευής δοχείων 
συσκευασίας γιαουρτιού καΐ πα
ρομοίων δοχείων ίνα χρησιμο
ποιηθώσιν αποκλειστικώς ϋπ" 
αυτών είς τήν κατασκευήν το ι 
ούτων εΐοών, κατ* έγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

Λοιπά 

'Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα καΐ απο
λυμαντικά, περιλαμβανομένων παρα
σκευασμάτων διά τήν άπολύμανσιν τοΟ 
δέρματος και τών τριχών των προβα
τοειδών καΐ τών βοοειδών, καΐ λοιπά 
παρόμοια παρασκευάσματα, ως ακο
λούθως :— 

(α) Εντομοκτόνα δι" οίκιακήν χρή
σιν, συσκευασμένα είς δοχεία 
διά λιανικήν πώλησιν, ως ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυν
τού τοϋ Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά 

Τυρΐναι, λευκώματα (άλβουμΐναι), 
ζελατΐναι και κόλλαι, ώς ακολούθως :  | 

(α) Συσκευασμένοι διά λιανικήν πώ
λησιν, ώς αύται ταξινομούνται 
ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήμα
τος Τελωνείων 

(β) Κόλλαι , ώς αύται ταξινομούνται 
ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή 
ματος Τελωνείων 

(γ) ΛοιπαΙ 

ΧημικαΙ ϋλαι καΐ προϊόντα μή άλλα 
χοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : 

(α) 'Ενεργοποιηθείς άνθραξ, ξυλάν 
θράκες, αργιλλος καί γη . Διαυ
γαστικά, άποχρωστικά καί συν
τηρητικά παρασκευάσματα δι' 
οίνους, μίγματα διά τήν κατά
σβεσιν τοΰ πυρός, ϋλαι έχουσαι 
την Ιδ ιότητα ανταλλαγής Ιόντων 
(περμουτΐται) καί λοιπαΐ συν
θέσεις άποσκληρυντικαϊ τοϋ 
ϋδατος, κατ* Εγκρισιν τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμή ματος Τελωνείων 

(β) "Αποσμητικά (deodorants) εξαι
ρουμένων τών εχόντων χαρα
κτήρα φαρμάκων ή τών το ιού
των καλλωπισμού ή τών απολυ
μαντικών . . 

(γ) Ξυλόπισσαι, κρεόζωτον ξύλου, 
πησσίται ξύλου καί φυτικαϊ 

(δ) "Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 
και υγρά δ ι ' υδραυλικά φρένα. 
Πυριτόλιθοι αναπτήρων. Χημι 
κοί ϋλαι καί προϊόντα μή άλλα
χοϋ κατονομαζόμενα, συσκευα
σμένα διά λιανικήν πώλησιν, ώς 
ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Δ ι 
ευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

Ό κ ά ν 
Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 
Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Άξίαν 

Ά ξ ί α ν ή 
"Εκαστον 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Α τ ε λ ώ ς 
Α τ ε λ ώ ς 

16% ή 
50μ1λς 

Ατελώς 

16%· 

8 % 
Α τ ε λ ώ ς 

Α τ ε λ ώ ς 

28% 

16% 

Άξίαν 16% 
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Περιγραφή 'Εμπορεύματος 
| Στατιστι

κή 
κατά 

Επιβολή Ι Δασμός Ι 
Δασμού Ι Προτ ι  Ι Δασμός 

κατά J μήσεως | Γενικός 

(ε) Κονίαμα και παρόμοια παρα
σκευάσματα χρησιμοποιούμενα 
ώς υποκατάστατα της άσβεστου, 
τοϋ γύψου ή του τσιμέντου, ώς 
ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τε
λωνείων . . 

(στ) Λοιπά 

Φυσικά δέρματα και άνεσχηματι
σμένα ή συνθετικά δέρματα (περιέ
χοντα δέρμα ή ίνας δέρματος), ώς ακο
λούθως :— 

(α) Φυσικά, τών τύπων τών χρησι
μοποιουμένων διά τήν κατά 
σκευήν εξωτερικών Kai εσωτε
ρικών πελμάτων (σόλων) καΐ 
πτερνών (τακουνιών), ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυν 
τοϋ τοϋ Τμήματος Τελωνείων . 

(β) Φυσικά δέρματα προβάτων, αϊ 
γών, αμνών και εριφίων, έξαι 
ρρυμένων τών μαλακών δερμά 
των «σουέτ», τών λουστρινιών 
(βερνικωτών, δερμάτων), τών 
περγαμηνοειδών (parchment 
leather) και τών κατειργασμένων 
δι* ελαίου (chamois), ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυν
τού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Τάκκοι , πέλματα (σόλαι), ανω μέρη 
υποδημάτων, περικνήμια, γλωσσίδες, 
βάρδουλα και λοιπά έτοιμα μέρη υπο
δημάτων έκ πάσης ϋλης, ώς ακολού
θως : 

(α) Τάκκοι καΐ πέλματα έκ φυσικού 
δέρματος, ώς ταϋτα ταξ ινο
μούνται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) "Ετοιμα μέρη υποδημάτων (εξαι
ρουμένων τών πτερνών (τακκου
νιών) έκ πάσης ϋλης), ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(γ) Λοιπά 

"Αλλη ξυλεία, περιλαμβανομένης ξυ 
λείας τεχνητής ή άνεσχηματισμένης, 
απλώς έσχηματισμένης, ή κατειργα
σμένης, μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενης, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Ξυλέριον, κλάδοι κατά μήκος 
έσχισμένοι διά βαρελοστέφανα 
(τσέρκια), δοΰγαι καΐ ξυλεία κε
κομμένη είς εϊδικά μεγέθη διά 
τήν κατασκευήν καλαποδιών, 
ώς αϋτη ταξινομείται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τε
λωνείων 

Ό κ ά ν Άξίαν 
Άξίαν 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν καί 
τετ. πόδ. 
Ό κ ά ν καί 
τετ. πόδ. 

Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 
Ό κ ά ν 

Ό κ ά ν 

Ά ξ ί α ν ή 
Ό κ ά ν 

Άξίαν ή 
τετ. πόδ. 
Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Α τ ε λ ώ ς 
Α τ ε λ ώ ς 

16% ή 
60μΙλς 

' 6 % ή 
9 μΐλς 

Α τ ε λ ώ ς 

2 0 % 

32% 
12% 

Ατελώς 
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Στατιστι

κή 
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Δασμού 

κατά 

Δασμός 
Προτι
μήσεως 

Δασμός 
Γενικός 

(β) Ξυλεία τεχνητή ή άνεσχηματι
σμένη αποτελούμενη άπό ροκα
νίδια, πριονίδια ή αλευρον ξύλου 
ή £τερα ξυλώδη άπορρίματα, 
συσσωματωμένα διά φυσικών 
ή' τεχνητών ρητινών ή καΐ δι' 
έτερων οργανικών συνδετικών, 
tlq σανίδας ή φύλλα 

(γ) Λοιπά 

Είδη ξυλουργικής δι' οίκοδομάς, 
περιλαμβανομένων θυρών, πλαισίων 
καί δαπέδων, καΐ ξυλεία δι' οίκοδομάς 
κεκομμένη είς τεμάχια μετά ή* 
Ανευ των απαραιτήτων συνδέσεων καί 
παρακολουθημάτων αυτών, ως ακο
λούθως: : 

(α) Δάπεδα (παρκέ) . . 

(β) Λοιπά 

Τεχνουργήματα έκ ξύλου, μή άλλα
χοϋ κατονομαζόμενα, ως ακολούθως : 

(α) ΛαβαΙ διά σάρωθρα καί εργα
λεία, Ιστοί, κώπαι, κατασκευά
σματα έπιπλεύσεως, κτέναι καί 
διχάλια, πτύα, εργαλεία καί γε
ωργικά σκεύη έκ ξύλου, κατ* 
έγκρίσιν του Διευθυντού τού 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Καλαπόδια 

(γ) Λοιπά 

Χάρτης καί χαρτόνια, φέροντα επι
καλύψεις (coated), έπικεκαλυμμένα διά 
κόμμεος, οιαπότιστα ή έμπεποτισμένα, 
καταστάντα αδιάβροχα διά θειώσεως, 
κ.τ.λ., μή άλλάχοϋ κατονομαζόμενα, 
είς ογκώδεις κυλίνδρους ή φύλλα, ως 
ακολούθως : 

(α) Χαρτόνια δι' οίκοδομάς, έμπεπο
τισμένα, ως ταύτα ταξινομούνται 
ύπο του Διευθυντού τού Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Σάκκοι, κυτία καί αλλαι μορφαί συ
σκευασίας, έκ χάρτου καί χαρτονίου, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Δίφυλλοι (ή έκ περισσοτέρων 
φύλλων) σάκκοι έκ χάρτου, εμ
βαδού ουχί μικρότερου τών 1.5 
τετρ. ποδών. Κυτία έκ χαρτο
νίου είδικώς κατεσκευασμένα 
διά τήν συσκευασίαν προϊόντων 
έπιτοπίως παραγομένων f) κα
τασκευαζόμενων καί προοριζο
μένων δι' έξαγωγήν, κατ' £γκρι
σιν τού Διευθυντού τού Τμήμα
τος Τελωνείων καί ΰπό τοιού
τους δρους ώς ούτος ήθελεν 
επιβάλει 

Τετ. πόδ. 
Τετ. πόδ. 

ή όκάν 

Τετ. πόδ. 

Κυβ. πόδ. 

Ζεύγος 

Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν καί 
'Αριθμ. 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν ή 
τετ. πόδ. 

Άξίαν 

Άξίαν ή 
Ζεύγος 
Άξίαν 

Άξίαν 

Ατελώς 

26% ή 
50 μίλς 
26% 

Ατελώς 
"6%ή· 

100 μίλς 
•6% 

' 6 % 
Ατελώς 

— ( 'Ατελώς 
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64209 

65102 

65103/04 

(β) Σάκκοι έκ χάρτου είδικώς κατε
σκευασμένοι, τετυπωμένοι, ει
σαγόμενοι άπ' ευθείας ύπό βιο
μηχάνων μακαρονιών και εντο
μοκτόνων καί προοριζόμενοι 
δια τήν συσκευασίαν τοιούτων 
προϊόντων ύπό τοΟ κατονομα
ζομένου έπ' αυτών βιομηχάνου, 
κατ* εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
του Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Κυτία σιγαρέττων και κοσμημα
τοθήκαι, ώς αύται ταξινομούνται 
ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμή 
ματος Τελωνείων 

(δ) Λοιπά 

Είδη έκ χαρτομάζης, χάρτου καί 
χαρτονίου, μή άλλαχου κατονομαζό
μενα, ώς ακολούθως :— 

(α) Διηθητικά (φίλτρα), χάρτης απο
τελούμενος έκ διαστρώσεων 
(flongs), χάρτης μονοτυπικός καί 
χάρτης είς ταινίας, (χνάρια γυ
ναικείων ενδυμάτων (πατρόν), 
χάρτης και χαρτόνια διάτρητα ή 
μή δι' υφαντουργικά ή πλεκτικά 
μηχανήματα τύπου jacquard καί 
παρόμοια, ρόλλοι διά στατιστι
κός μηχανάς, χάρτης μεταφοράς 
κειμένων, λωρίδες χάρτου κομ
μωμέναι, καί φύλλα χάρτου ή 
χαρτονίου είς είδικά σχήματα 
διά τήν συσκευασίαν ώων, κατ' 
£γκρισιν τοϋ Διευθυντού του 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά, (περιλαμβανομένων χάρ
του είς μεγέθη κεκομμένου και 
περιτυλιγμάτων είς μεγέθη κε
κομμένων), μή άλλαχου κατο
νομαζόμενα* κατ' Εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τε
λωνείων . . . .. ' . . 

Νήματα έξ έρίου καί τριχών, περι
λαμβανομένων " συμμίκτων νη
μάτων, ών ή επικρατέστερα ϋλη είς 
βάρος είναι έριον ή τρίχες 

Νήματα και κλωσται έκ βάμβακος 
περιλαμβανομένων συμμίκτων νημά
των και κλωστών ών ή επικρατέστερα 
Ολη είς βάρος είναι βάμβαξ, ώς 
ακολούθως :— 

(α) Κλωστή διά ράψιμον, κατ' εγκρι
σιν τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμήμα
τος Τελωνείων 

ι (i > Νήματα 
' Λοιπά 

Όκάνή 
'Αριθμ. 

"Οκάν ή 
'Αριθμ. 

Άξίαν 

'Αξίαν 

Άξίαν 

"Ατελώς 

'
6
°/ο 

8
% 
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% 

Όκάν 

Ύάρδαν 

Όκάν 
Όκάν 

'Αξίαν. 

Άξίαν 

1,000 
Υάρδας 

Άξίαν 

Ατελώς 

, 6% 

Ατελώς 

5μΙλς 

Ατελώς 
'
 ,2

% 

Ατελώς 

?4% 

8
% 

Ι4μ1λς 

Ατελώς 
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Περιγραφή 'Εμπορεύματος 
Στατιστι

κή 
κατά 

'Επιβολή 
Δύσμοϋ 

κατά 

Δασμός 
Προτι
μήσεως 

Νήματα και κλωσταΐ έκ συνθετικών 
Ινών, καΐ νηματοποιημένης ύαλου, πε
ριλαμβανομένων νημάτων καΐ κλω
στών ων ή επικρατέστερα ϋλη είς βά
ρος είναι συνθετικοί ίνες ή νηματο
ποιημένη ϋαλος, ώς ακολούθως :— 

(α) Κλωστή διά ράφιμον, κατ' έγκρι
σιν τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Συνεχή ή κλωστά (spun) νήματα 
(staplefibre) 

(γ) Λοιπά 

Βαμβακερά υφάσματα λελευκασμένα, 
βεβαμμένα ή άλλως πως τετελειωμένα 
ώς ακολούθως :— 

(α) Βαμβακερά υφάσματα συνήθως 
δύο ή περισσοτέρων χρωμάτων 
ών τά νήματα έβάφησαν πρό 
της ύφάνσεως, τύπου «αλα
τζάς» (gingham) και λοιπά πα
ρόμοια ελαφρού βάρους υφά
σματα είς άπλα χρώματα, ριγω
τά ή με χρωματιστά τετράγωνα 
(καρό), ώς ταύτα ταξινομούνται 
ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Βαμβακερή καμπαρτίνα, ντρίλιο, 
(demin) και παρόμοια υφάσματα 
διά σάκκους και παντελόνια ών 
τά νήματα έβάφησαν πρό τής 
ύφάνσεως, ώς ταύτα ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Βαμβακερά φλοκωτά υφάσματα, 
σπογγώδους μορφής, κατάλλη
λα διά προσόψια, προσόψια λου
τρού, κ.λ.π. (terry and towelling 
fabrics) ώς ταϋτα ταξινομούνται 
ΰπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματοςΤελωνείων 

(δ) Λοιπά 

Υφάσματα έκ συνθετικών Ινών ή 
νηματοποιημένης ύαλου, ώς ακολού
θως : 

(α) Βαρύ κανναβάτσον, κατ' £γκρι
σιν τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) "Υφάσματα είς τεμάχια μήκους 
μή υπερβαίνοντος τάς πέντε 
υάρδας έκαστον, κατ' έγκρίσιν 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(γ) 'Εκτυπωμένα υφάσματα (εμπρι
μέ). 'Υφάσματα φέροντα διά
φορα σχέδια έκ περισσοτέρων 
τοΰ ενός χρωμάτων ~ . . 

(δ) Λοιπά, περιλαμβανομένων υφα
σμάτων άλευκάστων ή ενός μό
νον χρώματος, μή άλλαχοΰ κα
τονομαζόμενα 

Ύάρδαν 

Όκάν 
Όκάν 

Τετ. ύάρ. 

Τετ. ύάρ. 

Τετ. ύάρ. 

Τετ. ύάρ. 

Τετ. ύάρ. 

Όκάν 

Τετ. ύάρ. 

Τετ. ύάρ. 

1,000 ύάρ. 

Άξίαν 

Άξίαν ή 
τετ. ύάρ. 

Άξίαν ή 
τετ. ύάρ. 

Άξίαν ή 
όκάν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν ή 
Όκάν 

Άξίαν ή 
τετ. ύάρ. 

Άξίαν 

5μΙλς 

Ατελώς 
' 2 % 

16% ή 
28 μΐλς 

16% ή' 
30 μΐλς 

20% ή 
£0.600 μΐλς 

"6% 

Ατελώς 

20% ή 
280 μΐλς 

20% ή 
33 μίλς 

20% 
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Τούλια, δίκτυα και δικτυώματα 
(εξαιρέσει τών αλιευτικών), τρίχαπτα 
(δανδέλαι) καΐ τρίχαπτα υφάσματα, έξ 
όλων τών Ινών, ώς ακολούθως :— 

(α) Τρίχαπτα χειροποίητα ή μηχα
νοποίητα, είς τόπια, λωρίδας ή 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 
(motifs) καΐ εϊδη έκ τριχαπτών 
κατασκευασθέντα άπ" ευθείας 
άνευ κοψίματος καΐ ραψίματος 

(β) Τρίχαπτα (δανδέλαι) μηχανο
ποίητα', είς ταινίας ή λωρίδας 
τών οποίων τό πλάτος δέν υπερ
βαίνει τάς 6 ϊντζας, χρησιμο
ποιούμενα διά τόν οτολισμόν 
εσωρούχων καΐ φορεμάτων, 
κατ* εγκρισιν τοΰ ΔιευθυντοΟ 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Ταινίαι περιλαμβανομένων δλων τών 
εΙδών κορδελλοποιΐας. Εϊδη ταινιο
πλεκτικής διά στολισμόν (trimminge). 
κορδέλλαι και παρόμοια (εξαιρέσει 
ελαστικών), έξ δλων τών Ινών, ώς 
ακολούθως :— 

(α) Κορδέλλαι κομμωμέναι 
(β) Εϊδη ταινιοπλεκτικής διά στο

λισμόν (trimmings) εσωρούχων 
καΐ φορεμάτων, κατ* εγκρισιν 
του Διευθυντού τοϋ Τμήματος 
Τελωνείων, περιλαμβανομένων 
καΐ θυσάνων (φούντων), είσαγο
μένων προς χρήσιν εις τήν ύπο
δηματοποιΐαν, αφού Ικανοποι
ηθή περί τούτου ό Διευθυντής 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιποί (περιλαμβανομένων τών 
ερυθρών κορδελλών γραφείων 
και τών κορδελλών τών φε
ρουσών υφασμένος ονομασίας) 

Κεντήματα είς τόπια, είς ταινίας ή 
φέροντα αυτοτελή διακοσμητικά σχέ
δια (motifs) ώς ακολούθως :— 

(α) Κεντήματα (μηχανοποίητα) είς 
ταινίας ή λωρίδας τών οποίων 
τό πλάτος δέν υπερβαίνει τάς 6 
ϊντζας, χρησιμοποιούμενα δ\ά 
τόν στολισμόν εσωρούχων καΐ 
φορεμάτων, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Λοιπά 

Σχοινιά, σπόγγοι και κατασκευάσμα
τα αυτών. Δίκτυα αλιευτικά, και άλλα 
τεχνουργήματα σχοινοποΰας 

Όθόναι (πανικά) κλίνης, τραπέζης, 
καθαριότητος (toilet), μαγειρίου, έξ 
δλων τών υφαντικών υλών, ώς ακο
λούθως : 

(α) Κεντημένοι, ώς αύται ταξινο
μούνται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 

Όκάν 
Όκάν 

Όκάν 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

3 2 % 

' Ατελώς 
·6% 

Ατελώς 

Ατελώς 

' 6 % 

"Ατελώς 
32% 

Ατελώς 

Άξίαν 60ο/ο 

4 0 % 

ο5
% 

24% 

Ατελώς 

8
% 

24% 

4 0 % 

Ατελώς 

6 8 % 
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Δασμός 
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Δασμός 
Γενικός 

68101/02 

68112 

68201/02 

(β) Προσόψια, προσόψια λουτρού, 
τραπεζομάνδηλα, πετσέται φα
γητού και μαγειρίου, ώς αύται 
ταξινομούνται ΰττό τοΰ Διευθυν
τού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπαϊ 

Χυτοσίδηρος. Σίδηρος σπογγώδης, 
Κόνις σιδήρου και χάλυβος. Σιδηρο
κράματα 

Ράβδοι έκ σύρματος και σύρματα 
έπικεκαλυμμένα ή μή, ώς ακολούθως 

(α) Έσκληρισμένα χαλύβδινα σύρ 
ματα δια καρφιά. "Εσκληρι 
σμένα χαλύβδινα γαλβανισμένα 
σύρματα δι'ελατήρια (σούστες) 
κλινών. Γαλβανισμένα μαλακά 
χαλύβδινα σύρματα δια συνδε
τήρας εγγράφων (paperclips). 
Έπιχαλκωμένα μαλακά χα
λύβδινα σύρματα δι* ελατήρια 
(σούστες) ταπετσαρίας επίπλων. 
"Επιχαλκωμένα μαλακά χαλύβ
δινα σύρματα διά καρφίδας 
(pins). Ράβδοι έκ σύρματος μή
κους οΰχΐ μεγαλυτέρου τών 3 
μέτρων δια τήν κατασκευήν ot
κιακών σκευών. Ράβδοι έκ σύρ
ματος ή σύρματα διαμέτρου οΰχΐ 
μικρότερος τών 3 χιλιοστομέ
τρων, έπικεκαλυμμέναι ή μή : 

'Απάντων εισαγομένων άπ* 
ευθείας ΰπό βιομηχάνων καρ
φιών ή ελατηρίων κλινών ή συν
δετήρων έγγραφων ή ελατηρίων 
ταπετσαρίας επίπλων ή καρφί
δων ή οικιακών σκευών ή συρ
μάτων ή έρίου συρμάτινου ή 
χαλύβδινου ή πλαστικών κάδων 
αντιστοίχως, ατινα δ Διευθυν
τής τοΰ Τμήματος Τελωνείων 
ήθελεν Ίκανοποιηθή ότι θά χρη
σιμοπόιηθώσιν αποκλειστικώς 
εις τήν κατασκευήν έν Κύπρω 
τοιούτων καρφιών ή ελατηρίων 
κλινών ή συνδετήρων έγγραφων 
ή ελατηρίων ταπετσαρίας επί
πλων ή καρφίδων ή συρμάτων 
ή έρίου συρμάτινου ή χαλύβδι
νου ή πλαστικών κάδων 

(β) Λοιπαί, έπικεκαλυμμέναι 
(γ) Λοιπαϊ 

Χαλκός και χαλκοκράματα, ακατέρ
γαστα ή εις ράβδους, πλάκας, φύλλα, 
σύρματα (μή απομονωμένα), σωλήνας, 
χυτά, σφυρήλατα και παρόμοιας 
άπλας μορφάς, ώς ακολούθως :— 

ία) Σύρματα (μή απομονωμένα) ει
σαγόμενα άπ' ευθείας ύπό βιο
μηχάνων ηλεκτρικών μονωτι1 
κών καλωδίων καϊ συρμάτων ή 

40 όκ. 

Όκάν 
Όκάν 
Όκάν 

Άξίαν ή 
Όκάν 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

20% ή 
£0.600 
μ'ιλς 
2
ο% 

Ατελώς 

"Ατελώς 
8% 
8
% 

28% ή 
£0.700 

μίλς 
28% 

Ατελώς 

"Ατελώς 

Ι 2
% 
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Δασμολο
γική 

Κλάσις 
Περιγραφή 'Εμπορεύματος 

Στατιστι Ι 'Επιβολή Ι Δασμός 
κή 1 Δασμοϋ Ι Προτι Δασμός 

κατά J κατά | μήσεως Γενικός 

συνδετικών ταινιών ζϊπ (φερ 
μουάρ), δι* ατινα ό Διευθυντής 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων ήθελεν 
Ικανοποιηθή οτι θά χρησιμοποι 
ηθώσιν αποκλειστικώς υπ' αΰ 
τών διά τήν κατασκευήν ήλε 
κτρικών μονωτικών καλωδίων 
καΐ συρμάτων ή συνδετικών 
ταινιών ζϊπ (φερμουάρ) έν Κύ 
πρω 

(β) Λοιπά 

Νικέλιο ν καΐ κράματα νικελίου, άκα 
τέργασταή είς ράβδους, πλάκας, φύλλα 
σύρματα, σωλήνας, χυτά, σφυρήλατα 
καϊ παρομοίας άπλας μορφάς, ως 
ακολούθως:— 

(α) Σύρματα είσαγόμενα ύπό βιο
μηχάνων συνδετικών ταινιών 
ζϊπ (φερμουάρ) δι* ατινα ό Δι 
ευθυντής τοϋ Τμήματος Τελώ 
νείων ήθελεν Ικανοποιηθή δτι θά 
χρησιμοποιηθώσιν, διά τήν κα 
τασκευήν συνδετικών ταινιών 
ζϊπ (φερμουάρ) έν Κύπρω 

(β) Λοιπά '. 

Άργύλιον καϊ κράματα άργυλίου 
ακατέργαστα ή είς ράβδους, πλάκας, 
φύλλα, σύρματα, σωλήνας, χυτά σφυ
ρήλατα καϊ παρομοίας άπλας μορφάς 
ως ακολούθως :— 

(α) Άργύλιον εις ράβδους, σωλή
νας, γωνίας, σχήματα, μορφάς, 
φύλλα, ταινίας καϊ σύρματα . . 

(β) Λοιπά 

Κασσίτερος και κράματα κασσιτέρου, 
ακατέργαστα ή εις ράβδους, πλάκας, 
φύλλα, σύρματα, σωλήνας, χυτά, σφυ
ρήλατα καϊ παρομοίας άπλας μορφάς, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Πλάκες καϊ φύλλα έκ κασσιτέ
ρου, τετυπωμένα ή κεκαλυμμένα 
διά σχεδίων λαμβανομένων διά 
κυλινδρισμοϋ καϊ σφραγίσματος, 
ώς ταΰτα ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τε
λωνείων 

(β) Λοιπά 

Μικρά είδη έκ κοινών μετάλλων, ώς 
σΰρται ασφαλείας, χειρολαβαί, στρο
φείς, γάντζοι, κλείδες, πόμολα, μάνταλα, 
κλείθρα, δακτύλιοι διά τά παραπετά
σματα θυρών καϊ παραθύρων, καϊ άλλα 
είδη, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς 
ακολούθως :— 

(α) Μετάλλινα μέρη καλαποδιών και 
κλείθρα είσαγόμενα ύπό βιομη
χάνων καλαποδιών και χρημα
τοκιβωτίων αντιστοίχως διά 
χρήσιν εις τήν κατασκευήν τοι
ούτων καλαποδιών καϊ χρημα
τοκιβωτίων, κατ' έγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τε
λωνείων 

40 όκ. 
40 όκ. 

40 όκ. 
40 όκ. 

40 όκ. 
40 όκ. 

40 όκ. 
40 όκ. 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Ατελώς 
Ατελώς 

Ατελώς 
8 % 

Ατελώς 
Ατελώς 

Ατελώς 
8 % 

'Ατελώς 
Ατελώς 

Ατελώς 
8 % 

Ατελώς 
Ατελώς 

8% 
8 % 

Όκάν | — | Ατελώς Ατελώς 
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Στατιστι Ι "Επιβολή Ι Δασμός ! 
κή ι Δασμού 1 Προτι J Δασμός 

κατά [ κατά { μήσεως j Γενικός 

(β) Στροφείς τών τύπων τών συνή
θως χρησιμοποιουμένων διά θύ
ρας καϊ παράθυρα, ώς ούτοι 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνεί
ων 

(γ) Λοιπά 

69929 Τεχνουργήματα έκ κοινών μετάλ
λων, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς 
ακολούθως:— 

(α) Πουδριέραι, πουδροθήκαι (com
pacts), κάτοπτρα χειρός και πα
ρόμοια εξαρτήματα καλλωπι
σμού, ώς ταύτα ταξινομούνται 
υπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων . . ... 

(β) Χάνδραι, στολίδια, περιβραχιό
νια, διακοσμητικά! πλάκες καϊ 
δοχεία, δίσκοι, λάρνακες καϊ 
ανθοδοχεία, αγάλματα καϊ αγαλ
ματίδια, σιγαροθήκαι, φλασκιά 
τζέπης καϊ παρόμοια άντικεί 
μένα, ώς ταύτα ταξινομούνται 
ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήμα
τος Τβλωνείων . . 

(γ) Κοσμηματοθηκαι και θήκαι ψιμ 
μυθίων, ώς αύται ταξινομούνται 
ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμήμα
τος Τελωνείων . . 

(<5) Πώματα μεταλλικά τύπου «crown 
cork». Πώματα φιαλών 

(ε) "Εριον έκ σιδήρου, χάλυβος ή 
σύρματος 

(στ) "Αγκυραι, άλύσεις άγκυρών, 
δέστράι, άλύσεις προσδέσεων, 
άγκύρια, άγκύρια άλύσεων, ση 
μαντήρες διά πλοία, πλωτά, κλί 
μακες; άποβιβάσεως καϊ λοιπά 
πλωτά κατασκευάσματα έκ κοι
νών μετάλλων. Μεταφορικοί 
άλύσεις καϊ Ιμάντες, μετάλλινοι 
(conveyor chains and belting)· 
'Ηλεκτρόδια, ράβδοι ή σωλή
νες συγκολλήσεως. Μεταλλό
κολλα είς σύρματα ή ράβδους 
έπικεκαλυμμένας δι' υλών ρευ
στοποιήσεως. "Ετοιμοι μεταλ
λικά! πλάκες παρεσκευασμέναι 
διά σκληρας συγκολλήσεως διά 
την μέταλλουργίαν. Χωνευτή
ρια. Πέταλλα αλόγων. Καλύμ
ματα και πώματα (bungs). Λε
πτά φύλλα μολύβδου είς κορδό
νια. Σφραγίδες καϊ μολυβδο
σήματα. Γωνίαι προστατευτι
κά! κιβωτίων κα! παρόμοια 
εξαρτήματα συσκευασίας έκ 
κοινών μετάλλων. Νομίσματα 
μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα. 
Περιτυλίγματα έξ αλουμινίου 
(Εστω κα! έκτυπα) είς μεγέθη κε
κομμένα, φύλλα ή ταινίας (περι
λαμβανομένων κα! περιτυλιγ
μάτων έξ αλουμινίου συνδεδυα

Όκάν 
Όκάν 

•Αρ. 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν 

'Αρ. 

'Αρ. 

Γρόσσαν 

Όκάν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν ή 
Γρόσσαν 

Άξίαν 

'6% 
8% 

24% 
16% 

60% 

42% 

32% 

24% ή 
22 μϊλς 

24% 

100% 

50% 

40% 

32% ή 
28 μίλς 

24% 
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κατά [ μήσεως ( Γενικώς 

71613 

72112 

σμένων μετά χάρτου). Συνδε
τήρες (clips) συγκρατήσεως 
πωμάτων δοχείων χρωμάτων. 
Συνδετήρες (staples) κιβωτίων 
έκξύλου, κατ*εγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(ζ) Σφαΐραι αλέσεως (steel grinding 
balls) 

(η) Λοιπά 

Μηχανήματα καΐ συσκευαΐ (μή ηλε
κτρικά^ ή απλώς κινούμενοι οι" ηλεκ
τροκινητήρων (motors), μή άλλαχού κα
τονομαζόμενα, ως ακολούθως :— 

(α) 'Αναμικτήρες τροφών, αλεστικοί 
μηχαναί τροφών, πολτοποιητι
κοί μηχαναί, ραντιστήρες, μη 
χαναί πλύσεως πιατικών καΐ 
παρόμοιοι μη ηλεκτρικά! 
οίκιακαΐ συσκευαΐ, ζυγιστικά! 
μηχαναί, πλάστιγγες καΐ σταθμά 
(εξαιρουμένων τών ζυγών 
ακριβείας (εργαστηρίων) οΐτινες 
περιλαμβάνονται είς τήν κλάσιν 
86109, καΐ ζυγογεφυρών), συμ
πιεστήρες αέρος ή αερίων, τών 
τύπων τών συνήθως χρήσιμο 
ποιούμενων είς τά εργαστήρια 
έπιδιορθώσεως οδικών καΐ άε 
ροπορικών οχημάτων, αυτόματοι 
μηχαναί πωλήσεως, ώς αύται 
ταξινομούνται ΰπό τοϋ Διευθυν 
τοϋ τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) 'Αναμικτήρες σκυροκονιάματος 
χωρητικότητος 7 κυβ. ποδών ή 
μικρότερος, ώς ούτοι ταξινο 
μοϋνται ΰπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(γ) Λοιπά (περιλαμβανομένων καΐ 
τών συμπιεστήρων αέρος ή 
αερίων τών εΙσαγομένων ύπό 
βιομηχάνου ψυγείων) άφοΰ ό 
Διευθυντής τοϋ Τμήματος Τελώ 
νείων ήθελεν Ικανοποιηθή δτι 
ούτοι θά χρησιμοποιηθώσιν 
αποκλειστικώς είς τήν κατα
σκευήν καινουργών ψυγείων, 
ύφ" οΟς όρους ούτος ήθελεν 
επιβάλει) 

"Ηλεκτρικά εργαλεία καΐ συσκευαί, 
φορηταί, περιλαμβανομένων τών ανε
μιστήρων, καθαριστήρων, στιλβωτή
ρων, συσκευών αναμίξεως, πλυντη
ρίων καΐ ξυριστικών, ώς ακολούθως:— 

(α) Πλυντήρια τύπων οίκιακής χρή
σεως, ώς ταϋτα ταξινομούνται 
υπό τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήμα
τος Τελωνείων 

Ύπό τόν όρον δτι ό Διευ
θυντής τοϋ Τμήματος Τελωνείων 
δύναται νά έπιτρέπη τήν είσαγω
γήν μηχανικών μερών τοιούτων 
πλυντηρίων ατελώς, έφ' δσον 
ούτος Ικανοποιηθή δτι τά τοι
αύτα μέρη εΙσάγονται ύπό βιο

Ό κ ά ν Άξίαν 
Άξίαν 

Ά ρ . 

Ά ρ . 

'Ατελώς 

"Ατελώς 
8 % 

'Ατελώς 

2% 
'6% 

Άξίαν 

Άξίαν 

Ά ρ . 

8% 

16% 

16% 

16% 

Άξίαν 

"Ατελώς 

2 4 % 

Α τ ε λ ώ ς 

3 2 % 
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μη χάνου τοιούτων πλυντηρίων 
δι" άποκλειστικήν χρήσιν είς τήν 
κατασκευήν καινουργών τοιού
των και ύπό τοιούτους όρους 
οϊους ούτος ήθελεν επιβάλει. 

(β) Λοιπά, τύπων οικιακής χρήσεως, 
ως ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΟ Τμήματος Τε
λωνείων . . . . . . 

(γ) Λοιπά 

Ξύλινα καΐ μετάλλινα έπιπλα κα! προ
σαρτήματα, ώς ακολούθως:— 

(α) Νοσοκομειακά! κλΐναι, Ιατροχει
ρουργικά Επιπλα, χειρουργικά! 
τράπεζαι, οδοντιατρικά! καρέ
κλαι, εκκλησιαστικά παγγάριά, 
τυπογραφικά ερμάρια, κατ" Εγ
κρισιν τοΟ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Διάτρητοι γωνίαι κα! παρόμοια 
μέρη μεταλλίνων επίπλων, είσα 
γόμενα διά συναρμολόγησιν έν 
Κύπρω. "Ελατήρια, μηχανισμό! 
άνυψώσεως καΐ παρόμοια μέρη 
περιστρεφόμενων μεταλλίνων 
καθισμάτων γραφείων κα! καθι 
σμάτων μετατρεπομένων είς 
κλίνας ή ανάκλιντρα. Μηχα
νισμοί ανοίγματος κα! κλεισί
ματος συρταριών μεταλλίνων 
ερμαρίων γραφείων (filing cabi
nets) εΙσαγόμενα ύπό βιο
μηχάνων τοιούτων καθισμάτων 
κα! ερμαρίων διά χρήσιν είς τήν 
κατασκευήν τοιούτων ειδών— 
κατ* εγκρισιν τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά, εξαιρουμένων των μεταλ
λίνων 

(δ) Λοιπά 

"Επιπλα κα! προσαρτήματα, μή άλλα
χοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :

(α) Στρώματα, σκίμποδες (πουφ) καΐ 
λοιπά γεμιστά είδη επιπλώσεως 

(β) 'Εσωτερικά ελατήρια (σούστες) 
στρωμάτων συνηρμολογημένα 
και πλαίσια στρωμάτων χρησι
μοποιούμενα αποκλειστικώς 
εϊς τήν βιομηχανίαν γεμιστών 
στρωμάτων, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

{γ) 'Ελατήρια κλινών (σομιέδες) 
(δ) Λοιπά 

Ρινόμακτρα (μανδήλια), περιβραχιό
νια, λαιμοδέται (γραβάται), μανδήλια 
λαιμού, έπώμια (σάλια, έσάρπαι), περι
λαίμια (κολλάρα), κορσέδες, τιράντες, 
κολονάκια ωρολογίων κα! Ετερα εϊδη 

Άρ. 

Άξίαν 

Ό καν 

Άρ. 
Άρ. 

"Αξίαν 

"Αξίαν 
"Αξίαν 

"Αξίαν 

'Αξίαν 
'Αξίαν 

24% 
Ατελώς 

"Ατελώς 

8
% 

34
% 

20% 

'Ατελώς 

34
% 

Ατελώς 

'Ατελώς 

' 6 % 

42
% 

»% 

"Ατελώς 

42
% 
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Ιματισμού, μή άλλαχοϋ κατονόμαζα 
μένα ώς ακολούθως:— 

(α) Κάλτσαιέξ ελαστικού κατάλληλοι 
διά τους πάσχοντας έκ φλεβίτι 
δος, ώς αύται ταξινομούνται ΰπό 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(β) Λαιμοδέται (γραβάται) καΐ κα
λύμματα κεφαλής έξ ύφασμα 
των, ώς ταύτα ταξινομούνται 
ΰπό τοΰ Διευθυντού τοΟ Τμή
ματος Τελωνείων 

(γ) Στηθόδεσμοι (σουτιέν), ώς ούτοι 
ταξινομούνται ΰπό τοΰ Διευθυν 
τοΰ τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Λοιπά 

"Εντυπα (φόρμες), ταινίαι, είσιτήρια 
και έντυπον ΰλικόν επί χάρτου ή χαρ
τονιού, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Γεωγραφικοί και άλλοι χάρται, 
άνατυπώματα έπ'ι κυανού ευαί
σθητου χάρτου, φωτοστατικά 
άναχυπώματα, σχέδια καΐ τεχ 
νικά τοιαύτα, διαγράμματα και 
Ιχνογραφήματα, αμεταχείριστα 
ταχυδρομικά γραμματόσημα, 
κατάλογοι καΐ διαφημιστικόν 
ύλικόν, καΐ έτικέτται κομμωμέ
ναι προσκεκολλημέναι έπι λωρί
δων χάρτου είδικώς κατασκευα
σμένοι διά νά έπικολληθώσιν 
δι' είδικής μηχανής, επί εγχω
ρίων προϊόντων προοριζομένων 
προς έξαγωγήν, κατ £γκρισιν 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(β) Λοιπά περιλαμβανομένων καΐ 
ημερολογίων έκ χάρτου ή χαρ
τονιού 

Πλαστικά είδη, μή άλλαχοϋ κατονο
μαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) Πουδριέραι, πουδροθήκαι και 
παρόμοια εξαρτήματα καλλω
πισμού, ώς ταύτα ταξινομούνται 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Τμήμα
τος Τελωνείων 

(β) Χάνδραι, απομιμήσεις μαργαρι
τών, πολυτίμων λίθων καΐ κο
σμημάτων, ώς ταϋτα ταξινο
μούνται ΰπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Διακοσμητικοί πλάκες καΐ δο
χεία, δίσκοι, λάρνακες και ανθο
δοχεία, αγάλματα καΐ αγαλματί
δια, σιγαροθήκαι, κοσμηματοθή
και καΐ θήκαι ψιμμυθίων, φλα
σκιά τζέπης καΐ παρόμοια αντι
κείμενα, ώς ταϋτα ταξινομούνται 
ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήμα
τος Τελωνείων 

Δωδ. 

Δωδ. 

Δωδ. 

"Οκάν 

Άξίαν 

Άξίαν 
ή Δωδ. 

Άξίαν ή 
Δωδ. 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 

7
°/ο 

37% ή 
£1.000 μίλς 

37% ή 
£1.200 μιλς 

37% 

Ατελώς 

32% 

60% 

50% 

32% 

|2
% 

46% ή 
£1.250 μίλς 

46% ή 
£1.300 μίλς 

46% 

Ατελώς 

40% 

ιοο% 

58% 

40% 
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(δ) Πλαστικά κομψοτεχνήματα (οίον 
• πλαίσια φωτογραφιών, στυπω

τήρες μελάνης, σκίμποδες 
(πουφ) μή γεμισμένοι, κα'ι παρό
μοια είδη), ώς ταύτα ταξινο
μούνται Οπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(t) Τραπεζομάνδηλα και παρόμοια 
είδη έπιστρώσεως, παραπετά
σματαΟυρών καΐ παραθύρων και 
παρόμοια είδη οικιακής χρή
σεως, έτοιμα προς χρήσιν. ώς 
ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τε
λωνείων 

(στ) Χειρολαβάι σαρώθρων και 
εργαλείων, κτέναι και διχάλια, 
πτύα, εργαλεία, γεωργικά 
σκεύη, ιμάντες μηχανών καΐ 
δοχεία συσκευασίας προϊόντων 
κατ* έγκρισιν τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(ζ) 'Εδώδιμα περιτυλίγματα αλλαντι
κών, περιτυλίγματα εκ κελλοφά 
νης είς μεγέθη κεκομμένα (περι
λαμβανομένων τών τετυπωμέ 
νων τοιούτων), κατ' 2γκρισιν 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

{η) Πλακίδια δαπέδων 
(θ) Λοιπά 

Σάρωθρα και ψήκτραι (βοΰρτσαι) πε 
ριλαμβανομένων τοιούτων διά καλλω 
πισμόν τών ονύχων και καθαρισμών 
τών οδόντων, έκ πάσης ύλης, ώς ακο
λούθως :— 

(α) Ψήκτραι άσβεστοχρωματισμσϋ 
ή ελαιοχρωματισμού, ψήκτραι 
ζωγραφικής. Βιομηχανικά! 
ψήκτραι 

(β) Σάρωθρα, ολοσχερώς ή μερικώς 
κατεσκευασμένα έκ σόργου 
(broomcorn)· Φλόκκοι (mops). 
Ψήκτραι σκουπίσματος ολοσχε
ρώς ή μερικώς έκ φυτικών Ινών 

()') Λοιπά 

"Αθύρματα καΐ παίγνια, περιλαμβα
νομένων τών παιδικών αμαξών, ώς 
άκοκούθως :— 

(α) Παιγνιόχαρτα 

(β) 'Αμαξάκια νηπίων, καιδικαι 
αμαξαι, καΐ μέρη αυτών 

(γ) Λοιπά, ολοσχερώς ή κυρίως έ:< 
πλαστικών υλών, ώς ταύτα τα
ξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(ό) Λοιπά 

Κατασκευάσματα, μή άλλαχοϋ κα
τονομαζόμενα, ώς ακολούθως:— 

(«) Ίατρικαΐ και χειρουργικοί βοή
θειαι, οίον τεχνητά μέλη, νάρ
θηκες, συσκευαι βαρυκοΐας. 

Άξίαν 

Τετρ. πόδ. 

Ά ρ . 

Ά ρ . 
•Αρ. 

Δωδ. 
Πακ. 

Ά ρ . 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

Πακ. 

Άξίαν 

Άξίαν 
Άξίαν 

24% 

20% 

Ατελώς 

Ατελώς 
24% 
16% 

Ατελώς 

24% 
16% 

£0.250 μ'ιλς 

8% 

20% 
20% 
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χρειώδη ορθοπεδικής, χειρουρ
γικοί ζώναι καΐ κηλεπίδεσμοι, 
κατ' εγκρισιν τοΟ Διευθυντού 
τοΟ Τμήματος Τελωνείων. Προ
φυλακτικοί προσωπίδες αερίων, 
κόνεος καΐ παρόμοιαι αναπνευ
στικοί συσκευαί, καΐ μετάλλινα 
μέρη συνδετικών ταινιών ζΐπ 
(φερμουάρ) 

(β) 'Αναπτήρες καπνιστών, μηχανι
κοί, ηλεκτρικοί ή χημικοί 

(γ) "Επίπαστρα πούδρας, ψεκαστή
ρες καλλωπιστηρίου καΐ παρό
μοια είδη καλλωπισμού.. 

(δ) Συνδετικοί ταινίαι ζΐπ (φερμουάρ) 
τών οποίων τό μετάλλινον μέρος 
υπερβαίνει τά 5 χιλιοστόμετρα 
είς πλάτος, κατ" Εγκρισιν τοΟ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τε
λωνείων . . 

(δ) ΛοιπαΙ συνδετικοί ταινίαι ζΐπ 
(φερμουάρ) 

(στ) Λοιπά 

(Β\ Μηχανοκίνητα οχήματα, αερο
σκάφη καΐ λέμβοι αναψυχής, προσω
ρινώς είσαγόμενα, ως ακολούθως :— 

(Ι) 'Οχήματα, αεροσκάφη καΐ λέμβοι 
αναψυχής (περιλαμβανομένων 
τών εξαρτημάτων αυτών καΐ 
οίασδήποτε ραδιοφωνικής συ
σκευής προσηρμοσμένης έν αΰ
τοΐς), είσαγόμενα ύπό ή διά χρή
σιν εγκεκριμένων επισκεπτών, 
ύφ' οϋς δρους ό Διευθυντής τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων ήθελεν 
επιβάλει. 

Νοουμένου δτι— 
(α) Τά οχήματα, αεροσκάφη ή 

λέμβοι αναψυχής (περιλαμβα 
νομένων οίωνδήποτε εξαρ
τημάτων καΐ οίωνδήποτε ρα
διοφωνικών συσκευών προ
σηρμοσμένων έν αύτοΐς) θά 
έπανεξαχθώσιν εντός Εξ μη 
νών άπό τής ημερομηνίας τής 
έκτελωνίσεώς των μετά τήν 
είσαγωγήν των έν Κύπρω ή 
εντός τοιαύτης περαιτέρω πε
ριόδου ήν ό Διευθυντής τοδ 
Τμήματος Τελωνείων ήθελεν 
εγκρίνει κ αϊ συμφώνως οίων 
δήποτε άλλων 6ρων ήθελεν 
επιβάλει ίνα έγκρίνη παράτα
σιν τής προαναφερθείσης πε 
ριόδου των £ξ μηνών. 

(β) Ό Ιδιοκτήτης δέον νά Ικα 
νοποιήση τόν Τελώνην δτι 
οΙαδήποτε εξαρτήματα olou
δήποτε οχήματος, αεροσκά
φους ή λέμβου αναψυχής, 
ατινα δέν προσάγονται κατά 
τόν χρόνον τής έπανεξαγω
γής, Εχουν έφαρμοσθή επί τού 

Άρ. 

Ύάρδαν 

Ύάρδαν 

Άξίαν ή 
"Εκαστον 

Άξίαν 

Άξίαν 

Άξίαν ή 
ύάρδαν 
Άξίαν 

"Ατελώς 

16% ή 
£0.100 μίλς 

60% 

8% 

r 36% ή 
£0.025 μίλς 

16% 

Ατελώς 

"Ατελώς 

24% ή 
£0.150 μίλς 

100% 

«6% 

44% fj 
0 μί> 

24% 
£0.030 μίλς 

Ατελώς 
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αυτοκινήτου οχήματος, αερο
σκάφους ή λέμβου αναψυ
χής ή 

(}■) Έάν λόγω δυστυχήματος εις 
οιονδήποτε τοιούτον όχημα, 
αεροσκάφος ή λέμβον αναψυ
χής (περιλαμβανομένων οίων
δήποτε εξαρτημάτων και 
οιασδήποτε ραδιοφωνικής 
συσκευής προσηρμοσμένης έν 
αύτοΐς) 6 ιδιοκτήτης γνωστο
ποίηση ττρός τον Διευθυντήν 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων γρα
πτώς δτι συνεπεία τοιούτου 
δυστυχήματος δέν προτίθεται 
να έπανεξάξη τό όχημα, άερο 
σκάφος ή λέμβον αναψυχής 
(περιλαμβανομένων ώς ή 
εκάστοτε περίπτωσις δύναται 
να είναι οίωνδήποτε εξαρτη
μάτων ή ραδιοφωνικής συ
σκευής προσηρμοσμένης έν 
αύτοΐς) δέν 9ά άπαιτηθή ή κα
ταβολή τοϋ δασμοϋ επί εκεί
νων έκ των προαναφερθέντων 
αντικειμένων ατινα ήθελον 
έγκαταλειφθή εις τήν Κυβέρ
νησιν της Δημοκρατίας άνευ 
αποζημιώσεως ή επιβαρύν
σεως ή καταστροφή δι* εξόδων 
του, κατά τοιούτον τρόπον ώς 
ήθελεν υποδείξει δ Διευ
θυντής τοϋ Τμήματος Τελω
νείων. 

(2) Διά τους σκοπούς της υποπα
ραγράφου ταύτης δ όρος «επι
σκέπτης» έχει τήν εννοιαν τήν 
παρατιθεμένην έν τη ύποπαρα
γράφω (3) τής παραγράφου Α 
τής Κλάσεως ταύτης. 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ Π ΪΝΑΞ 
Β.5 Βιομηχανία : 

(α) Τεχνητοί οδόντες—Πρώτη ϋλη και ήμιέπεξειργασμένα υλικά εισαγό
μενα ύπό κατασκευαστών τεχνητών οδόντων έπί τω σκοπώ δπως χρη
σιμοποιηθώσιν αποκλειστικώς διά τήν κατασκευήν τεχνητών οδόντων. 

(β) Κομβία—Πρώτη ϋλη και ήμιέπεξειργασμένα υλικά (εξαιρουμένων των 
εκρηκτικών υλών) εισαγόμενα ή' έκτελωνιζόμενα ύπό τίνος κατασκευ
αστοΰ κομβίων επί τω σκοπώ όπως χρησιμοποιηθώσιν αποκλειστικώς 
διά τήν κατασκευήν κομβίων. 

(γ ) Χρώματα—Πρώτη ϋλη και ήμιέπεξειργασμένα υλικά εισαγόμενα ύπό 
τίνος κατασκευαστοΰ χρωμάτων έπι τω σκοπώ δπως χρησιμοποιηθώσιν 
αποκλειστικώς διά τήν κατασκευήν χρωμάτων. 

(δ) Σύνθετοι ζωότροφαί— Χημικά προϊόντα εισαγόμενα ύπό τίνος βιομηχά
νου συνθέτων ζωοτροφών έπί τω σκοπώ δπως χρησιμοποιηθώσιν απο
κλειστικώς διά τήν κατασκευήν συνθέτων ζωοτροφών. 
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(ε) Στηθόδεσμοι (σουτιέν).—'Υφάσματα και τρ ίχαπτα παντός είδους έπι

κεκολλημένα έπι καουτσούκ (περιλαμβανομένου του αφρώδους κα

ουτσούκ) εισαγόμενα ύπό τίνος βιομηχάνου στηθόδεσμων (σουτιέν) έτη 
τω σκοπώ δπως χρησιμοποιηθώσιν αποκλειστ ικώς δια την κατασκευήν 
στηθόδεσμων (σουτιέν). 

(στ) Παντουφλαι .  'Υφάσματα έκ πιλημάτων και υφάσματα έπικεκολλημένα 
έπι πιλημάτων παντός είδους ε ισαγόμενα ύπό τίνος βιομηχάνου παντού 
φλών έπι τω σκοπώ δπως χρησιμοποιηθώσιν αποκλειστικώς διά την 
κατασκευήν παντουφλών. 

Νοείται δτι, προκειμένου περί εμπορευμάτων υποκειμένων εις ά π α λ λ α γ ή ν άπό 
του δασμού δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ό Διευθυντής του Τμήματος Τε
λωνείων δύναται νά έπιβάλη τοιούτους δρους καΐ προϋποθέσεις ως ήθελε κρίνει 
προσφυεΐς διά νά εξασφάλιση δτι τά εμπορεύματα θά χρησιμοποιηθώσιν ή δτι 
έχρησιμοποιήθησαν ώς εξετέθη. 

Β. 7 Διά χρήσιν έν ξενοδοχείοις έν Κύπρο) : 
Εύλογοι, ποσότητες τών ακολούθων ειδών : 

(α) Κουβέρται, έφαπλώματα, προσκέφαλα, κλινοσκεπάσματα> άσπρόρουχα 
(εξαιρουμένων τών προσοψίων και προσοψίων λουτρού) , τάπητες, λινο
τάπητες, (λινόλεουμ), παραπετάσματα θυρών και παραθύρων και υλικά 
διά τήν κατασκευήν τούτων και αλεξήλια. 

(S) Μικρά επιτραπέζια είδη έκ κοινού μετάλλου, ύαλου και πορσελάνης. 
( γ ) Νιπτήρες, πιγολουτήρες (μπιτέδες) , λεκάναι , λουτήρες και λοιπά είδη 

υγιεινής, πλυντήρια και πιεστήρια (σ ιδερώματος) , μηχαναι διά πλύσιν 
πιατικών, ήλεκτρικαί σκουπαι, μηχαναί αναμίξεως και κυμά και τεμα
χιστήρες διά μαγειρικήν χρήσιν. 

(δ) Καυστήρες, λέβητες, άντλίαι και λοιπά είδη δι' εγκαταστάσεις κεντρι
κής θερμάνσεως και θερμού ύδατος, θερμάστραι και μαγειρ ικά! συσκευ
αί φούρνοι, έσχάραι και παρόμοιος εξοπλισμός κουζίνας. 

(ε) Ψυγεία , ηλεκτρικοί ανεμιστήρες και ήλεκτρικαί θερμαντικαΐ συσκευαί, 
άκτινοβόλοι θερμαντήρες διά συσκευάς θερμάνσεως, συσκευαί κλιμα

τισμού και υγειονομικοί τοιαΰται, ηλεκτρικά σύρματα, πολύφωτα, πολυ

έλαιοι, παρόμοια είδη φωτισμού και λοιπά είδη α ν α γ κ α ί α διά τήν κατα

σκευήν ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείου τινός, ηλεκτρικά σήμα

τα συναγερμού, ηλεκτρικοί κώδωνες, ήλεκτρικαί συσκευαί σηματοδοτή

σεως, αυτόματοι συσκευαί κλήσεως και παρόμοιαι συσκευαί. 
(στ) Μικρόφωνα, μεγάφωνα, ένισχυταί ήχου και παρόμοιαι συσκευαί μετα

δόσεως μουσικής και τηλεοπτικά! συσκευαί. 
(ζ) Μηχανήματα διυλίσεως ύδατος και λοιπός εξοπλισμός διά κολυμβητι

κός δεξαμενάς. 
(η) Μηχανικά αριθμητικά ταμεία, γραφομηχαναί , πολυγράφοι και παρό

μοιαι μηχαναί γραφείων. 
(θ) 'Εξαρτήματα τών αντικειμένων τών έν τοις έδαφίοις ( γ ) , ( δ ) , ( ε ) , 

(στ) , (ζ) και (η) αναγραφομένων. 
(ι) Στ ιλβωμένα μαρμαράκια τοίχων. 
( ια) Κλειδοκύμβαλα (π ιάνα) . 
(ιβ) 'Ανελκυστήρες και ανυψωτήρες διά πρόσωπα και άποσκευάς. 

Νοείται δτι δέον δπως ό Διευθυντής τού Τμήματος Τελωνείων πεισθή δτι έπλη
ρώθησαν οί ακόλουθοι οροί . 

(ι) Τό είδικώς κατονομαζόμενο; είδος εισάγεται ύπό του ιδιοκτήτου του 
ξενοδοχείου έν ώ τούτο πρόκειται νά χρησιμοποιηθή. 

(ιι) Τό είδικώς κατονομαζόμενον είδος σημειοΰται διά του ονόματος τοΰ 
ξενοδοχείου ή διά ι ού ονόματος τοΰ ιδιοκτήτου τού ξενοδοχείου, έκτος 
έάν ό Διευθυντής του Τμήματος ί*λωνείω\. δΓ εϋλογόν τίνα αίτίαν, άπο

φασίση δτι ούτος δύναται νά μή έφαρμοσθή. 
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) Πριν ή μετακινηθώσιν εμπορεύματα έκ τοΰ τελωνειακού έλεγχου, ό Ιδι
οκτήτης του ξενοδοχείου συνομολογεί γραμμάτιον έν ώ τύπω καΐ ήσφα
λισμένον οϋτως ως ό Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ήθελεν απαι
τήσει και έπι τω δρω δτι 6 Ιδιοκτήτης αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως 
μή διάθεση, είτε δια πωλήσεως είτε άλλως πως, οίονδήποτε άντικείμε
νον δπερ δυνάμει τοΰ παρόντος Κεφαλαίου εισήχθη ατελώς, πρίν ή έίδο
ποιήση περί τούτου τόν Διευθυντήν τοΟ Τμήματος Τελωνείων καί> έκτος 
έάν τό ούτω είδικώς κατονομαζόμενον είδος καταστραφη τη παρουσία 
ενός υπαλλήλου, δτι, έάν καθ' οιονδήποτε τρόπον εκποίηση τό άντικεί
μενον, θά κατα&άλ·η τους τελωνειακούς δασμούς είς οός τό είδος θά 
ύπέκειτο έάν έξετελωνίζετο κατά τόν χρόνον της έκποιήσεως< δι* έσω
τέρικήν κατανάλωσιν" περαιτέρω έπί τω δρω δτι, έάν καθ' οιονδήποτε 
χρόνον δέν έξευρεθή τό τοιούτον είδικώς κατονομαζόμενον εΐδος έν τη 
κατοχή του Ιδιοκτήτου έν τω ξενοδοχείω και δέν δοθη εϋλογος έξήγη
σις, κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων, περί της 
απουσίας αύτου ή έάν τούτο έξευρεθη έν τη κατοχή οίουδήποτε προσώ
που άλλου ή του Ιδιοκτήτου έν τω ξενοδοχείω αύτοΟ, ό Ιδιοκτήτης θά 
κατάβάλη παραχρήμα, άναφορικώς προς τό τοιούτον είδος, τόν τελω
νειακόν δασμόν δν θά ύπεχρεουτο νά καταδάλη κατά τόν χρόνον της 
έκτελώνίσεως δι* έσωτερικήν κατανάλωσιν, άνευ επηρεασμού οίουδή
ποτε έτερου ενδίκου μέσου προβλεπομένου ύπό τών περί Τελωνείων Νό
μων άναφορικώς προς τοιαύτην ένέργειαν. 


