
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 619 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 
Μέρος Ι . -ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

"Αρθρον 
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. 'Ερμηνεία. 

Μέρος 11 . -Δ ΙΟ ΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Διορισμός και καθήκοντα Διευθυντού, Βοηθοΰ Διευθυντού, λειτουργών, κ.λ.π. 

3. Διευθυντής και Βοηθός Διευθυντής, κ.λ.π. 
4. '"Ωραι εργασίας, άργία ι , κ.λ.π. 
5. Ένάσκησις εξουσίας και έκτέλεσις καθηκόντων. 
6. Συνδρομή 'Αστυνομίας. 

'Αδικήματα περί τον Διευθυντήν, τους Λειτουργούς, κ.λ.π. 
7. Άντιποίησις Ιδιότητος λειτουργού, κ.λ.π; . 
8. Παράλειψις επιστροφής εξουσιοδοτήσεως, κ.λ.π. 
9. Δωροδοκία και δολία συνεννόησις. 

10. Παρακώλυσις λειτουργών, κ.λ.π. 

Μέρος I I I - Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η . ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Α Κ Τ Ο Π Λ Ο Ϊ Κ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Λιμένες, τελωνειακοί αερολιμένες, σταθμοί έλεγχου κ.λ.π. 
11. Καθορισμός λιμένων, κ.λ.π. 
12. Έγκεκριμέναι άποδάθραι. 
13. Γενικαί διατάξεις περί τήν διακίνησιν αεροσκαφών £ντός και έκτος της 

Δημοκρατίας. 
14. "Εγκρισις σταθμών έλεγχου εις τελωνηακούς αερολιμένας. 
15. "Εγκρισις τελωνειακών αποθηκών είς λιμένας και τελωνειακούς αερολι

μένας. 
16. Εξουσία λειτουργού προς έπιδίδασιν πλοίου ή αεροσκάφους. 
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17. Ί λ , ο ο ο ί α ι ( « Η Ί Ο Ο Ο λ.».ιτ<·>ι>ρ J 'I .IV 
Ι Η. Ι f / i i w i l u λ ι - Ί τ ο υ ρ γ ( ϊ > ν iifio<; κ ρ ό ' ί η ο ι ν U A . O U . H ' κ.λ it. 
Ι ' ) "Ι Αι > y i " . K i l i ' i n i i . n | | Γ | ι r Α Ι . Μ Ί Ι ι Ο ; ' \ - | t . i \ ' ι" | Π ΐ θ | >ι ι >| κ'ι 1 1 . Μ . ι«: Α . ιι 

Δ). Π ο ι ν ή o t t i | ΐ ι . ·Κίψο| ·<ίν λ ι 11 ot ιρ yot > t ' i i '»u ι ΐ | ι , (out > Λ. ι'|« J t ΙΙΜ. κ > υ . 
X I . " L f o u o f o t ιΊπΟι <,>ρήοί ι .κ. <Vf ρ ο ο κ α φ ώ ν , <if ρ ο ο μ ο μ ί ο ν . £ γ γ ρ ά φ ο > ν κ .λ . τ ι . 
2 ? . Ί ΐ ί , υ π υ ί α ιιμο<; i i u p t ( π ι ό ο ι υ ι ν itiY]Of.c>r, ( i f . μ ο ο κ ύ φ ο ι κ ; . 

23. Δηλωτικόν είσαγωγής. 
24. Διασάφησις εισαγωγής. 
25. Πρόχειρος διασάφησις. 
26. Διασάφησις πλεονάσματος εφοδίων. 
27. Μεταφορά μή τελωνισθέντων εμπορευμάτων εις δημοσίαν αποθήκη ν απο

ταμιεύσεως. 
28. Παράλειψις τηρήσεως τών άφορωσών είς τάς διασαφήσεις διατάξεων. 
29. Εξουσία προς ρύθμισιν της εκφορτώσεως, μεταφοράς κ.λ.π. εισαγομένων 

εμπορευμάτων. 
30. Δασμός εισαγωγής. 
31. 'Απαλλαγή έκ του δασμοΰ ώρισμένων έπανεισαγομένων εγχωρίων εμπο

ρευμάτων. 
32. 'Απαλλαγή, έκ του δασμού ώρισμένων έπανεισαγομένων εμπορευμάτων της 

Κοινοπολιτείας ή αλλοδαπής προελεύσεως. 
33. Άποταμίευσις εμπορευμάτων άνευ της καταβολής δασμού. 
34. 'Απαλλαγή εμπορευμάτων προς διαμετακόμισα/ ή μεταφόρτωσιν έκ του 

δασμού. 
35. 'Απαλλαγή εμπορευμάτων προσωρινώς εισαγομένων έκ του δασμού. 
36. 'Απαλλαγή εισαγομένων κληροδοτημάτων έκ του δασμού. 
37. 'Απαλλαγή εμπορικών δειγμάτων, έτικεττών κ.λ.π. έκ τοΟ δασμού. 
38. 'Απαλλαγή αρχαιοτήτων, βραβείων κ.λ.π. έκ του δασμού. 

'Αδικήματα περί τήν είσαγωγήν 
39. Δήμευσις εμπορευμάτων παρανόμως είσαγομένων. 
40. Ποινή διά παράνομον είσαγωγήν εμπορευμάτων κ.λ.π. 

'Εξαγωγή, εφόδια, άδεια απόπλου ή αναχωρήσεως αεροσκάφους 
41. Διασάφησις εξαγωγής ώρισμένων εμπορευμάτων. 
42. Συμπληρωματικοί διατάξεις καθ* δσον άφορα είς εμπορεύματα χρήζοντα 

διασαφήσεως. 
43. Διατάξεις καθ* δσον άφορα είς εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών. 
44. Δηλωτικόν εξαγωγής πλοίου. 
45. "Αδεια απόπλου πλοίων και αποχωρήσεως αεροσκαφών. 
46. 'Εξουσία αρνήσεως παροχής ή ακυρώσεως αδείας απόπλου πλοίου ή απο

χωρήσεως αεροσκαφών. 
47. 'Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών διεπόντων τήν έξαγωγήν κ.λ.π. 
48. 'Αδικήματα περί τήν είσαγωγήν εμπορευμάτων. 
49. 'Αδικήματα περί τήν έξαγωγήν εμπορευμάτων ύπό άπαγόρευσιν ή περιο

ρισμόν. 
'Ακτοπλοϊκή μεταφορά εμπορευμάτων 

50. Άκτοπλοϊκόν έμπόριον. 
51. ΈξαιρετικαΙ διατάξεις καθ' δσον άφορα είς άκτοπλοϊκόν έμπόριον. 
52. "Αδεια απόπλου άκτοπλοΐκοΟ. 
53. Πρόσθετοι έξουσίαι λειτουργών άναφορικώς προς ακτοπλοϊκά. 
54. 'Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών καθ' δσον άφορφ είς τήν άκτοπλοΐκήν 

μεταφοράν εμπορευμάτων. 
55. 'Αδικήματα περί τήν άκτοπλοΐκήν μεταφοράν εμπορευμάτων. 



ιιοι 

Είδικαί διατάξεις ώς προς τήν διακίνησιν εμπορευμάτων 
56. Έκρηκτικαί ϋλαι. 
57. Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου όπως έπιβάλη ύποχρέωσιν προς δια

υάψηοιν και τελωνισμών. 

Πρόσθετοι διατάζεις καθ' δσον άφορα εις την παροχήν πληροφοριών 
58. Πληροφορίαι καθ' δσον άφορα εις είσαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα. 
59. Πας εισερχόμενος ή εξερχόμενος της Δημοκρατίας άπαντα είς έρωτηματο

λόγιον περί τάς άποσκευάς αύτοΟ κ.λ.π. 
60. Προσκόμισις αποδεικτικών στοιχείων προς ένίσχυσιν παρασχεθεισών πλη

ροφοριών. 
Καταστολή Λαθρεμπορίας 

61. Ποινή δια τήν παραβίασιν σφραγίδων, κ.λ.π. 
62. Ποινή διά σηματοδοσίαν είς λαθρεμπόρους. 
63. Ποινή διά παρέμδασιν είς δημόσια σκάφη. 
64. Ειδική ποινή οσάκις ό άδικοπραγών είναι ένοπλος ή μετημφιεσμένος. 
65. Ποινή διά προσφοράν εμπορευμάτων είς πώλησιν ώς λαθραίων. 

Δήμευσις πλοίων κ.λ.π. δι* ώρισμένα αδικήματα 
66. Δήμευσις πλοίου κατεσκευασμένου διά τήν άπόκρυψιν εμπορευμάτων. 
67. Δήμευσις πλοίου έκρίπτοντος φορτίον κ.λ.π. 
68. Δήμευσις πλοίου ή αεροσκάφους μή δυναμένου νά έξηγήση τήν άπώλειαν 

φορτίου. 
69. Πλοϊα μή άνακωχεύοντα. 

Γένι και Διατάξεις 
70. Χρό\ος εισαγωγής, εξαγωγής, κ.λ.π. 

Μέρος I V .  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ι ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΙΑ1 ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 
71. "Εγκρισις αποθηκών αποταμιεύσεως. 
72. Διασάφησις, σήμανσις κ.λ.π. εμπορευμάτων προς άποταμίευσιν. 
73. Ευθύνη διά τήν έπίδειξιν και ασφαλή φύλαξιν αποταμιευμένων εμπορευ

μάτων. 
74. Έπιθεώρησις, δειγματοληψία κ.λ!π. αποταμιευμένων εμπορευμάτων. 
75. Έπιχείρησις πράξεων έπι αποταμιευμένων εμπορευμάτων. 
76. "Ελλειμμα είς αποταμιευμένα εμπορεύματα. 
77. Μεταφορά εμπορευμάτων έξ αποθήκης αποταμιεύσεως. 
78. Νέα διασάφησις εμπορευμάτων δηλωθέντων προς άποταμίευσιν. 
79. Δασμός έπί αποταμιευμένων εμπορευμάτων. 
80. Μεταφορά έξ αποθήκης αποταμιεύσεως άνευ πληρωμής τοΰ δασμού f\ 

φόρου. 
81. "Αρσις εγκρίσεως αποθήκης αποταμιεύσεως. 
82. Διατάξεις άφορώσαι είς έναπόθεσιν εμπορευμάτων εις δημοσίας άποθήκας 

αποταμιεύσεως. 
83. Π νικά άδική(ΐαΓα^"^Λ\·Λ<5^<ρβΒβ^ΰΛ^ <SjjOTau»L05^W^Cft» "t*S ά7;οταμιευμενα 

εμπορεύματα. ■' * 

Μέρος V. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΖΥΘΟΣ 
Κατασκευή Οινοπνευματωδών 

84. "Αδεια κατασκευής οινοπνευματωδών. 
85. Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών προς ρύθμισιν της κατασκευής οινοπνευ

ματωδών. 
86. 'Αποθήκη ώριμάνσεως. 
87. 'Αδικήματα περί τήν μεταφοράν οινοπνευματωδών έκ του οίνοπνευματο

ποιείου κ.λ.π. 
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Ά ν α κ α θ α ρ ι σ μ ό ς κ α ι Ποτοπο ι ία 
88. " Α δ ε ι α Οίνοπνευματοποιοΰ Β ' Κ α τ η γ ο ρ ί α ς κ α ι Ποτοποιού. 
89. Κανον ισμο ί άφορώντες ε ις τον άνακαθαρ ισμόν κ α ι την ποτοποι ΐαν. 
90. Χ ρ η μ α τ ι κ ή ποινή δ ια πλεόνασμα ή Ελλε ιμμα . 
91. Περιορ ισμο ί αφορώντας εις τους Οίνοπνευματοποιούς Β ' Κατηγορ ίας . 
92. Ποινή 6LOC παράνομον κατασκευήν οινοπνευματωδών κ.λ.π. 
93. Ε ι σ α γ ω γ ή κ α ι ε ξ α γ ω γ ή οινοπνευματωδών. 
94. Περιορ ισμός επί της μεταβιβάσεαις της κυρ ιότητος κυπριακών οινοπνευμα

τωδών, ευρισκομένων ε ίς άποθήκας αποταμ ιεύσεως. 
95. Μείωσις ή α π α λ λ α γ ή έκ του δασμού ή φόρου έπί οινοπνευματωδών δ ι ' ε γ κ ε 

κρ ιμένους σκοπούς. 
96. Μείωσις η α π α λ λ α γ ή έκ τοΰ φόρου καταναλώσεως οινοπνευματωδών. 
97. Περ ιορ ισμο ί έπί της χρήσεως ώρισμένων εμπορευμάτων άπαλλαγέν των τοΰ 

δασμού ή φόρου οινοπνευματωδών. 

Ε ίδ ι κα ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς άφορώσαι είς την κατασκευήν, χρήσιν κα ι διάθεσιν ζ ιβαν ίας . 
98. " Α δ ε ι α κατοχής ή χρήσεως άπλοΰ άμβυκος . 
99. Περ ιορ ισμο ί έπί της διαθέσεως ζ ιβαν ίας . 

100. 'Αποστολή ή μεταφορά ζ ιβαν ίας . 
101. " Ο ρ ο ι παραλαβής ζ ιβαν ίας υπό Ο Ίνοπνευ μ α τ οποίου Α ' Κ α τ η γ ο ρ ί α ς κ.λ.π. 

Κατασκευή , πώλησις κ α ι χρήσις μετουσιωμένου οινοπνεύματος 
102. " Α δ ε ι α ή έξουσιοδότησις κατασκευής κ α ι χονδρικής εμπορίας μετουσιω

μένου οινοπνεύματος. 
103. ' Ε ξ ο υ σ ί α εκδόσεως Κανονισμών άφορώντων ε'ις τ ό μετουσιωμένον οινό

πνευμα. 
104. Πρόσθετο ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς άφορώσαι είς τό μετουσιωμένον οινόπνευμα. 
105. Έπιθεώρησ ις ο ικημάτων κ.λ.π. 
106. Ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς χρήσεως μετουσιωμένου οινοπνεύματος κ.λ.π. ως ποτοΰ f\ 

φαρμάκου . 
107. Μείωσις ή α π α λ λ α γ ή έκ του δασμού ή φόρου έπί οινοπνευματωδών προο

ρ ιζομένων προς μετουσίωσιν. 

Παρασκευή Ζύθου 
108. " Α δ ε ι α ζυθοποιού κα ι τ έλη . 
109 ' Ε ξ ο υ σ ί α εκδόσεως Κανονισμών άφορώντων ε ίς την κατασκευήν ζύθου. 
110. Π ρ ο σ α γ ω γ ή βιβλ ίων ζυθοποιών. 
111. ' Α δ ι κ ή μ α τ α ζυθοποιών. 

Π ο ι κ ί λ α ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς άφορώσαι ε ίς τήν πώλησιν οίνοπνευματούχων ποτών 
112. ' Ε ξ ο υ σ ί α εκδόσεως Κανονισμών άφορώντων ε ίς τήν λ ιαν ι κήν πώλησιν ποτών. 
113. Ά π ό δ ε ι ξ ι ς καταβολής τοΰ δασμού ή φόρου. 
114. Ποινή δ ι ' έσφαλμένον χαρακτηρ ισμόν ποτοΰ τ ίνος ώς οινοπνευματώδους. 
115. ' Α δ ι κ ή μ α τ α λ ιανοπώλου ζύθου. 
116. Ποινή δ ι ά ψευδή χαρακτηρ ισμόν ουσιών ώς ζύθου. 
117. Ποτόν λογ ι ζόμενον ώς οίνος ή οινοπνευματώδες. 
118. "Εννο ια ε ίδ ι κοΰ βάρους υγρών, μέθοδος βεβαιώσεως αϋτοΰ. 
119. Βεβα ίωσ ις δυνάμεως, βάρους κ α ι ό γ κ ο υ οινοπνευματωδών κ.λ.π. 

/Λέρος V I .  Κ Α Π Ν Ο Σ 
Ε ι σ α γ ω γ ή , ε ξ α γ ω γ ή κ α ι με ταφορά καπνοΰ 

120. Ε ι σ α γ ω γ ή , ε ξ α γ ω γ ή κ α ι κατοχή καπνού. 
121. ' Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή άνευ αδε ίας μεταφορά μή βιομηχανοποιημένου καπνοΰ. 
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Βιομηχανοποίησις κοπτνοΰ 
122. "Αδεια εργοστασίου και τέλη. 
Ί23. ' Α π α λ λ α γ ή έκ του φόρου καπνού μετουσιωθέντος κ.λ.π. 
124. Επιστροφή τοΰ καταβληθέντος φόρου έπί καπνού ακαταλλήλου προς έσω

τερικήν κατανάλωσιν. 
125. "Εκδοσις Κανονισμών άφορώντων είς τήν καπνοβιομηχανίαν. 

Ε γ χ ώ ρ ι ο ς καπνός 
126. 'Απαγορεύεται ή άνευ αδείας καλλιέργε ια καπνού. 
127. "Αδεια εμπορίας εγχωρίου καπνού και άποθήκαι αποταμιεύσεως εγχωρίου 

καπνοΰ. 
128. Κανονισμοί άφορώντες εις τήν καλλιέργειαν κ.λ.π. καπνοΰ. 

Πώλησις βιομηχανοποιημένου καπνού 
129. "Αδεια εμπορίας ή πωλήσεως καπνού. 
130. ΠοιναΙ δια τήν νοθείαν καπνοΰ. 

Μέρος VI Ι . ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
Φόροι 'Ορυκτελαίων και γενικαΐ διατάξεις άφορώσαι είς τ α ορυκτέλαια. 

131. Κατηγορίαι ορυκτελαίων. 
132. Διατάξεις άφορώσαι είς τους έπί ορυκτελαίων τελωνειακούς δασμούς. 
133. Γενική εξουσία εκδόσεως Κανονισμών άφορώντων εις τ ά ορυκτέλαια κ.λ.π. 
134. Ά ν ά μ ι ξ ι ς ελαίων. 

Υποκατάστατα βενζίνης. 
135. 'Υποκατάστατα βενζίνης. 

Μέρος V l l l .  Π Υ Ρ Ε Ι Α 
136. "Αδεια κατασκευής πυρείων. 
137. "Ετεραι διατάξε ις περί τ ά πυρεΐα. 

Μέρος Ι Χ .  Α Δ Ε Ι Α Ι , ΕΓΓΡΑΦΑ 1, ΕΜΠΟΡΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ Ε Ι Σ Τ Α Σ 
Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΩΝ, Κ.Λ.Π., 

. ! ί '. ΓΕΝΙΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
"Αδειαι—Γενικαι διατάξεις 

138. "Αδειοι . 
139. Πληρωμή τέλους άδειων δι' επιταγής. 
140. Άνανέωσις άδειων. 
141. Μεταβίβασις και μεταφορά εμπορίας και άδειων. 
142. Α δ ι κ ή μ α τ α περί ώρισμένας αδείας. 
143. 'Εξουσία έξελέγξεως μεταφερομένων εμπορευμάτων. 
144. 'Αδικήματα περί τάς αδείας και πιστοποιητικά. 
145. Είδικαί διατάξεις περί αδείας και πιστοποιητικά άφορώντα είς τά οινο

πνευματώδη. 

Γενικαι διατάξεις καθ' δσον άφορα εις τήν δήλωσιν οικημάτων κ.λ.π. 
146. Διενέργεια δηλώσεων. 
147. Νέα δήλωσις τοΰ αύτοΰ οικήματος. 
148. Άπόδε ιξ ι ς δηλώσεων. 
149. Α δ ι κ ή μ α τ α περί τ ά ς δηλώσεις. 
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Γενικού διατάξεις άφορώσαι εις έμπορους υποκειμένους είς τάς διατάξεις 
τών περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 

150. 'Εξουσία εισόδου είς οίκημα εμπόρου υποκειμένου εϊς τάς διατάξεις τώ\ 
περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

151. Εξουσ ία δ ι εξαγωγής έρεύνης διά κεκρυμμένους σωλήνας, κ.λ.π. 
152. 'Εξουσία απαγορεύσεως της χρήσεως ορισμένων ουσιών εις εμπορεύματα 

υποκείμενα είς φόρον καταναλώσεως. 
153. Καταβολή φόρων υπό έμπορων υποκειμένων είς τάς διατάξε ις των περί 

Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 
154. Έκτέλεσις και κατάσχεσις εναντίον έμπορων υποκειμένων είς τάς διατά

ξεις των περί'Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 
155. Ευθύνη προσώπου εμφανιζομένου ως Ιδιοκτήτου. 

Μέρος Χ .  Δ Α Σ Μ Ο Ι ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ , Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ Δ Α Σ Μ Ω Ν ΚΑΙ Φ Ο Ρ Ω Ν  Γ Ε Ν Ι ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

Γενικαί διατάξεις άφορώσαι εις ε ισαγόμενα εμπορεύματα 
156. Παράδοσις εισαγομένων εμπορευμάτων έπί τη παροχή εγγυήσεως . 
157. Επιστροφή τοΰ δασμού εμπορευμάτων επιστρεφομένων ή καταστρεφο

μένων ύπό του ε ίσαγωγέως . 
158. Δήμευσις διά παράβασιν ορισμένων δρων. 
159. Έκτίμησις εμπορευμάτων έπί τω τέλει καταβολής των κατ ' άξίαν πληρώ

τέων δασμών. 
160. Ε π ι β ο λ ή δασμού έπί βιομηχανοποιημένων ή συνθέτων ειδών. 
161. Έπίλυσις διαφορών περί τών πληρωτέων τελωνειακών δασμών. 

Γενικαί διατάξεις άφορώσαι είς έπιβολήν δασμού και τήν παράδοσιν 
τών εμπορευμάτων 

162. Μείωσις ή άπόδοσις δασμού ή φόρου έπί μετουσιοψένων εμπορευμάτων. 
163. Α π α λ λ α γ ή έκ του δασμού ή φόρου εμπορευμάτων απολεσθέντων ή κατα

στραφέντων. 
164. Έκτέλεσις έγγυητηρίου άναφορικώς προς εμπορεύματα μεταφερθέντα ή 

απολεσθέντα άνευ πληρωμής του δασμού ή φόρου. 

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κ.λ.π.— 
Γενικαί διατάξεις 

165. Έπέκτασ ι ς εφαρμογής τών άφορωσών είς έπιστροφήν του καταβληθέντος 
δασμού ή φόρου διατάξεων. 

166: Γενικαί διατάξεις περί τάς αξιώσεις επιστροφής του καταβληθέντος δασμοΟ 
ή φόρου. 

167. Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου έπί εμπορευμάτων ύποστάν
των βλάβην ή καταστραφέντων μετά τήν φόρτωσιν. 

168. 'Αδικήματα περί τάς αξιώσεις επιστροφής καταβληθέντος δασμού ή φόρου. 

Δασμοί, Φόροι, 'Επιστροφή καταβληθέντων δασμών και 
φόρων—Γενικαί διατάξεις 

169. Εϊσπραξις δασμών καί φόρων, υπολογισμός και επιστροφή τούτων. 

Μέρος XI . ΝΟΜΙΚΗ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Δ Η Μ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 
Δήμευσις 

170. Διατάξεις άφορώσαι ι ί ς τήν κατακράτησιν, κατάσχεσιν καί δήμευσιν εμπο
ρευμάτων. 

171. Δήμευσις οινοπνευματωδών. 
172. Δήμευσις πλοίων, κ.λ.π., χρησιμοποιουμένων άναφορικώς προς εμπορεύ

ματα υποκείμενα είς δήμευσιν. 
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173. ΕΙδική διάταξκ, πτρί τήν δήμι υσιν μεγαλυτέρων πλοίων. 
174. Χρηματική ποινή άντ'ι δημεύσεως μεγαλυτέρου πλοίου εις περιπτώσεις, καθ' 

ας ό υπεύθυνος αξιωματικός ενέχεται εις το αδίκημα. 
175. Προοταοία λειτουργών, κ.λ.π., καθ' όσον άφορα είς τήν κατάσχεσιν και 

κατακράτησιν εμπορευμάτων κ.λ.π. 
176. Τελωνειακή δίωξις. 
177. Άπόδειξις ώρισμένων ζητημάτων. 
178. 'Εξουσία προς συμδιδασμόν αδικημάτων. 

Μέρος XI Ι.-ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Γενικαί έξουσίαι, κ.λ.π. 

179. 'Εγγυητήρια και έγγύησις. 
180. Εξουσία προς άπαίτησιν διευκολύνσεων, κ.λ.π. 
181. Εξουσία εξετάσεως και έξελέγξεως. 
182. Δειγματοληψία. 
183. 'Εξουσία έρεύνης οίκημάτων. 
184. Εξουσία έρεύνης οχημάτων και σκαφών. 
185. 'Εξουσία προσωπικής έρεύνης. 
186. 'Εξουσία πληρωμής αμοιβών. 
187. Προσκόμισις εξουσιοδοτήσεως ύπό αντιπροσώπου. 

Γενικά αδικήματα 
188. 'Αναληθείς δηλώσεις, κ.λ.π. 
189. Πλαστογράφησις έγγραφων. 
190. Άνακριδής ζυγός, κ.λ.π. 
191. Ποινή διά δολίαν αποφυγήν πληρωμής δασμού ή <^όρου, κ.λ.π. 
192. Γενικαι διατάξεις περί τα αδικήματα και τάς ποινάς. 

'Εφαρμογή, επιφυλάξεις κ,λ.π. 
193. Ή μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων 

και της Δημοκρατίας δέν λογίζεται εισαγωγή ή εξαγωγή. 
194. "Εξουσία εφαρμογής του Νόμου έπί δασμών και φόρων έκχωρηθέντων εις 

τοπικάς αρχάς. 
195. 'Επιφυλάξεις. \ 
196. Καταργήσεις. ' | ' 
197. Κατάθεσις Κανονισμών είς τήν Βουλήν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
1. 'Αξία εισαγομένων εμπορευμάτων. 
2. Διατάξεις άφορώσαι είς τήν δήμευσιν. 
3. Καταργήσεις. 



1106 

Ό ττερΐ Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1967 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είς την έιιίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας αυμ
φώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος . 

Αριθμός 82 τοΰ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Μ Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ , Ε Π Ε Κ Ί Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΤΡΟ

Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ ΩΡ1ΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟ

ΡΩΝΤΩΝ Ε Ι Σ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ

Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι .  Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνείων Σνν^πτικός 

τίτλος. 

ΈρμηνβΙα. 

κα'ι Φόρων Καταναλώσεως Νόμος τοΰ 1967. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του 
κειμένου, οι ακόλουθοι δροι κέκτηνται την έν τοΐς εφεξής έννοιαν : 

«αδειούχος κατασκευαστής μετουσιωμένου οινοπνεύματος» ση
μαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του εδαφίου (2) τοϋ 
άρθρου 102· 

«άεροδρόμιον» σημαίνει οιανδήποτε περιοχή ν ξηράς ή ύδατος, 
προοριζομένην, έξωπλισμένην, παραχωρηθεΐσαν f\ κοινώς χρησιμο
ποιουμένην διά τήν έξασφάλισιν των προς προσγείωσιν καΐ άνα
χώρησιν αεροσκαφών αναγκα ίων μέσων 

«αεροσκάφος» σημαίνει οίονδήποτε άεροπλάνον, ύδροπλάνον, άε
ράκατον, ύδροτομήν, περιλαμβάνει δε τ α ελικόπτερα ώς και Μτερα 
πάσης φύσεως μηχανικά μέσα, μετά ή άνευ προωστηρίου δυνάμεως, 
άτινα κέκτηνται ικανότητα πτήσεως, άφ' εαυτών ή έν συνδυασμω 
μεθ' έτερου αεροσκάφους και δι" ών είναι δυνατή ή μεταφορά 
εμπορευμάτων ή επιβατών έν τη Δημοκρατία ή έκτος αυτής* 

«άκτοπλοϊκόν» κέκτηται οΤαν έννοιαν άπέδωκε τω δρω τούτω 
τό άρθρον 50" 

•ίάμδυξ» σημαίνει συσκευήν τίνα, πλην τών απλών άμδύκων, έν 
ή είναι δυνατή ή π α ρ α γ ω γ ή οινοπνευματωδών δι* άποστάξεως, καΐ 
περιλαμβάνει πάν ουσιώδες μέρος του άμδυκος, πλην τών κρουνών 
και έτερων εξαρτημάτων, άτινα, άποχωριζόμενα του άμδυκος , χρη
σιμοποιούνται συνήθως δι* έτερους σκοπούς" 

■•άπλοΰς άμβυξ» σημαίνει τόν γνωστόν ώς «καζάνι» άμβυκα, όστις 
σύγκειται έξ ενός διαμερίσματος διά τήν θέρμανσιν του περιεχο
μένου και έξ ου οίνοπνευμοττουχοι άτμοι δύνανται νά άχθώσιν μέσω 
κλειστού σωλήνος προς συμπύκνωσιν και περισυλλογήν, περιλαμ
βάνει δέ παν ουσιώδες μέρος του τοιούτου άμβυκος, πλην τών 
κρουνών και έτερων εξαρτημάτων, άτινα, άποχωριζόμενα του άμ
βυκος, χρησιμοποιούνται συνήθως δι' έτερους σκοπούς' 

«απαιτητής», καθ' δσον άφορα εις οιανδήποτε διαδικασίαν άφο
ρώσαν είς τήν κήρυξιν π ρ ά γ μ α τ ο ς τινός είς δήμευσιν, σημαίνει τό 
πρόσωπον, δπερ άξιοι δτι τό π ρ ά γ μ α τούτο ουδόλως υπόκειται είς 
δήμευσιν" 

«αποθήκη αποταμιεύσεως», πλην έν τοΐς δροις «Δημοσία απο
θήκη αποταμιεύσεως» και «αποθήκη ώριμάνσεως», σημαίνει τόπον 
ασφαλούς εναποθέσεως εμπορευμάτων, έγκεκριμένον ύπό του Διευ
θυντού δυνάμει του άρθρου 71 καί, έκτος καθ' δσον άφορα είς τό 
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άρθρον τούτο, περιλαμβάνει ωσαύτως και άποθήκην ώριμάνσεως' 
ό δρος «αποταμιευμένος» και έτεραι συγγενείς εκφράσεις τυγχά
νουν αναλόγου ερμηνείας' 

«αποθήκη αποταμιεύσεως εγχωρίου καπνοΰ» σημαίνει κτίριον 
έγκεκριμένον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 127' 

«αποθήκη ώριμάνσεως» σημαίνει τόπον ασφαλούς εναποθέσεως 
οινοπνευματωδών, ανήκοντα είς οίνοπνευματοποιόν Α' ή Β ' κατη
γορίας και έγκεκριμένον ύπό του Διευθυντού δυνάμει του άρθρου 
86· 

«άπορρίματα καπνού» περιλαμβάνει υπολείμματα καπνού καΐ 
άχρηστον καπνόν' 

«αργία» σημαίνει οιανδήποτε ήμέραν, ήτις δυνάμει του άρθρου 
4 τηρείται ώς αργία ύπό των Τελωνείων της Δημοκρατίας' 

«αρμόδιος» καθ' δσον άφορα είς το πρόσωπον ύφ* οδ, ή μεθ' οδ 
ή τόν τόπον, έν ώ απαιτείται ή διενέργεια οίασδήποτε πράξεως, 
σημαίνει τό πρόσωπον ή τόπον, δστις θέλει επί τούτω καθορισθή ή 
έξουσιοδοτηθή ύπό του Διευθυντού' 

«Δημοσία αποθήκη αποταμιεύσεως» σημαίνει τόπον προνοηθέντα 
ύπό της Δημοκρατίας ή υποδειχθέντα ύπό του Διευθυντού, διά την 
άποταμίευσιν εμπορευμάτων προς έξασφάλισιν τούτων ώς καΐ των 
αναλογούντων αύτοΐς δασμών καΐ φόρων' 

«διαμετακόμισις η* μεταφόρτωσις» καθ' δσον άφορδ είς τήν δια
σάφησιν είσαγωγής εμπορευμάτων, σημαίνει διαμετακόμισιν μέσω 
της Δημοκρατίας ή4 μεταφόρτωσιν επί τω τέλει έπανεξαγωγής των 
είρημένών εμπορευμάτων" 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Τελωνείων' 
«δοχεΐον» περιλαμβάνει οίονδήποτε δέμα ή συσκευασίαν ώς καΐ 

κιβώτια, (δυτία ή £τερα πάσης φύσεως δοχεία' 
«εγκεκριμένη αποβάθρα», κέκτηται οΐαν gwoiav άπέδωκε τω 

δρω τούτω τό άρθρον 12" 
«εγχώριος καπνός» σημαίνει καπνόν παραχθέντα έν τη Δημο

κρατία' 
«είδικόν βάρος» και «άρχικόν είδικόν βάρος» κέκτηνται οΐαν έ'ν

νοιαν άπέδωκε τοις δροις τούτοις τό άρθρον 118* 
«είσαγωγεύ'ς» καθ' δσον άφορα εις οιαδήποτε εμπορεύματα άπό 

του χρόνου του μεσολαβουντος άπό της είσαγωγής των καΐ της 
παραδόσεως αυτών έκ του τελωνειακού έλεγχου, περιλαμβάνει 
τόν κύριον ώς και παν έτερον πρόσωπον, έχον εκάστοτε κατοχήν 
ή νόμιμον συμφέρον επί τών εμπορευμάτων' 

«εμπορεύματα» ό ορός οδτος περιλαμβάνει ώσαύτ6)ς εφόδια και 
άποσκευάς' 

«εμπορεύματα δικαιούμενα είς έπιστροφήν του καταβληθέντος 
δασμού ή φόρου» σημαίνει εμπορεύματα, δι' ά ήγέρθη ή μέλλει να 
έγερθή άξίωσις προς έπιστροφήν του καταβληθέντος έπ* αυτών 
δασμού ή φόρου' 

«εμπορεύματα ύπό διαμετακόμισιν» σημαίνει είσαγόμενα εμπο
ρεύματα, άτινα έν τη διασαφήσει είσαγωγής δηλοΰνται ώς προορι
ζόμενα να διαμετακομισθώσιν ή μεταφορτωθώσι' 

«εμπορεύματα υποκείμενα είς δασμόν ή <ρδρον* σημαίνει εμπο
ρεύματα κατηγορίας τινός ή κλάσεως, υποκείμενης είς δασμόν ή 
φόρον καταναλώσεως, ανεξαρτήτως έαν τά έν λόγω εμπορεύματα 
βαρύνονται τω δντι διά της καταβολής του έν λόγω δασμού ή 
φόρου καΐ ανεξαρτήτως έάν ό δασμός οδτος ή φόρος' κατεβλήθη* 
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«έμπόριον υποκείμενοι· εις τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς των περί Φόρων Κ α τ α 

ναλώσεως Νόμων» σημαίνε ι έπιχε ίρησιν ή έμπόριον, δ ιά τήν ένά

σκησιν ούτ ινος α π α ι τ ε ί τ α ι άδε ια χορηγούμενη δυνάμε ι των δ ια τά 

ξεων των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων* 

•■■έμπορος·· σημαίνε ι πρόσωπον κατ έχον άδει α ν δυνάμε ι του περί 
Πο.>λήσεως ΟΙνοπνί 'υματούχων Ποτών Νόμου, δ ι ' ής εξουσ ιοδοτε ί τα ι 
ή πώλησις οίνοπνευματούχων ποτών ά λ λ ω ς ή δ ια λ ιαν ι κής το ιαύ 

της" 

«έμπορος εγχώρ ιο ι ; καπνού» σημα ίνε ι πρόσωπον κατέχον άδε ιαν 
δυνάμε ι του εδαφίου ( ! ) τού άρθρου 127, όπως εμπορεύετα ι έγχώ

ριον καπνόν 

«έμπορος υποκε ίμενος ε ίς τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς των περί Φόρων Κ α τ α 

ναλώσεως Νόμων σημα ίνε ι πρόσωπον δπερ ήθελεν ένασκή έμπό

ριον ή έπιχε ίρησιν δυνάμε ι οιασδήποτε των δ ια τάξεων του παρόν

τος η" έτερου τ ινός, άφορώντος είς τους φόρους καταναλώσεως, 
νόμου, ανεξαρτήτως έάν δ ιά τήν ένάσκησιν του έν λ ό γ ω εμπορίου 
ή επιχε ιρήσεως ά π α ι τ ή τ α ι ά δ ε ι α συμφώνως τα ΐ ς δ ι α τ ά ξ ε σ ι των 
περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων' 

«εξαγωγεύς» κ α θ ' όσον ά φ ο ρ α ε ι ς εμπορεύματα προορ ιζόμενα 
δι* έ ξ α γ ω γ ή ν ή προς χρήσιν αυτών ώς εφοδίων, περ ι λαμβάνε ι κ α ι 
τον φορτωτήν" 

«εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιωμένου οινοπνεύ

ματος» σημα ίνε ι πάν πρόσωπον, δπερ θέλε ι έξουσιοδοτηθή ε ίς τήν 
κατασκευήν μετουσιωμένου οινοπνεύματος, δυνάμε ι του εδαφίου 
(1) του άρθρου 102' 

«εξουσιοδοτημένος οίνοπνευματοποιός Β ' κ α τ η γ ο ρ ί α ς ( ά ν α κ α 

θαρ ιστής)» σημα ίνε ι πάν πρόσωπον, δπερ θέλε ι έξουσιοδοτηθή δ ι ά 
τόν άνακαθαρ ισμόν οινοπνευματωδών δυνάμε ι τοΰ εδαφίου (1) 
του άρθρου 88* 

«έτος αδείας;· καθ ' δσον άφορα ε ίς άδε ιαν διεπομένην ύπό των 
δ ιατάξεων των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων κ α ι ετησίως 
έκδιδομένην, σημαίνε ι περίοδον δώδεκα μηνών, λήγουσαν καθ* ην 
ήμέραν εκπνέε ι ή ισχύς της αδε ίας τ α ύ τ η ς έν οίωδήποτε έ τ ε ι ' 

«εφόδια» σημαίνε ι εμπορεύματα προς χρήσιν έν τ ι ν ι πλοίω ή άερο

σκάφε ι ή προς λ ιαν ικήν πώλησιν είς τ ά έν τω πλοίω ή άεροσκάφε ι 
κομ ι ζόμενα πρόσωπα, περ ιλαμβάνε ι δέ καύσ ιμα , α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ά ώς 
κ α ι έ τ ερα είδη εξοπλισμού, προς άμεσον χρήσιν ή μή ' 

«ζιβανία» σημαίνε ι οίνοπνευματοΰχον ποτόν προκύπτον έκ τής 
έν άπλω άμβυκ ι πρωταρχ ικής άποστάξεως οίνου, έν ζυμώσε ι στα

φυλών ή σταφίδος ή οιωνδήποτε υπολε ιμμάτων τούτων ' 

«ζυθοποιός» σημα ίνε ι πρόσωπον κατέχον άδε ιαν δυνάμε ι του 
άρθρου 108· 

«ζύθος» περ ιλαμβάνε ι έλαφρόν ζΰθον, μαυρον κ α ι δυνατόν το ιού

τον (ale, portir, stout, 1>!;κκ beer) ώς κ α ι ζΰθον παντός έτερου χ α ρ ά 
κτηρ ισμου ώς κα ι πάν ποτόν, δπερ ήθελε κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε τ α ι ή πω

λ ε ί τ α ι ύπό τόν χ α ρ ά κ τ η ρισμόν του ζύθου ή ώς ύποκατάστατον 
αύτου κ α ι δπερ, κατόπιν αναλύσεως δ ε ί γ μ α τ ο ς αυτού, ε ξ ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι 
ώς έχον δύναμιν ύπί ρ6α(νουσαν τους δύο βαθμούς προύφ, δέν περι

λαμβάνε ι δμως οιονδήποτε ποτόν, κατασκευασθέν ε ις οίονδήποτε 
μέρος έκτος αδε ιούχου ζυθοποιε ίου, δπερ, κατόπιν αναλύσεως δεί

γ μ α τ ο ς αύτου, ήθελεν έξευρεθή ώς έ'χον άρχ ικόν ε ίδ ικόν βάρος 
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μή υπερβαίνον τους χιλίους καΐ δεκαέξ βαθμούς καΐ δύναμιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους δύο βαθμούς προύφ' 

«ιδιοκτήτης καθ' δοον άφορφ είς οιαδήποτε εμπορεύματα, περι
λαμβάνει τον κύριον, τον είσαγωγέα, εξαγωγέα, φορτωτήν ή έτε
ρον πρόσωπον, δπερ ήθελεν εκάστοτε έχει κατοχήν ή νόμιμον συμ
φέρον έπι των τοιούτων εμπορευμάτων' 

«καθαρά χωρητικότης» σημαίνει καθαράν χωρητικότητα πλοίου, 
ώς αυτή ήθελε βεβαιωθή καΐ έγγραφη έν τω νηολογίω, συμφώνως 
προς τους αφορώντας εις τήν χωρητικότητα Κανονισμούς τοΟ περί 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις καΐ Ύποθήκεσις 
Πλοίων) Νόμου του 1963' 

«καπνέμπορος» καΐ «καπνοβιομήχανος» σημαίνει πρόσωπον κα
τέχον άδειαν δυνάμει των άρθρων 127 και 122" 

«καπνός» περιλαμβάνει βιομηχανοποιημένο ν καΐ μή βιομηχανο
ποιημένον καπνόν παντός χαρακτηρισμού, μίσχους καΐ απορρίμ
ματα καπνού' 

«κάτοχος» καθ'δσον άφορα είς οιανδήποτε άποθήκην αποταμιεύ
σεως, σημαίνει τό πρόσωπον, δπερ παρέσχεν έγγύησιν τη Δημο
κρατία αναφορικώς προς τήν άποθήκην' 

«Κυβερνήτης» καθ* δσον άφορφ εϊς οίονδήποτε αεροσκάφος, περι
λαμβάνει παν πρόσωπον £χον ή άναλαβόν τήν εύθύνην ή διακυδέρ
νησιν του αεροσκάφους* 

«Κυπριακόν πλοΐον» σημαίνει κυπριακόν πλοΐον έν τη έννσία 
του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις καΐ Ύπο
θήκευσις Πλοίων) Νόμου του 1963' 

«κύριος» καθ' δσον άφορα είς αεροσκάφη, περιλαμβάνει και τόν 
χειριστήν του αεροσκάφους" 

«λειτουργός», τηρουμένων των διατάξεων τοΟ εδαφίου (2) του 
άρθρου 5, σημαίνει πρόσωπον έντεταλμένον ύπό του Διευθυντού* 

«λιανική πώλησις» καθ* δσον άφορα είς τήν πώλησιν οίνοπνευ
ματούχων ποτών, σημαίνει τήν πώλησιν τοιούτων ποτών είς ποσό
τητας έλάσσονας τών τριών οκάδων* 

«λιανοπώλης» σημαίνει· πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει τοΟ 
περί Πωλήσεως Οίνοπνευματούχών Ποτών Νόμου, δι' ής εξουσιο
δοτείται ή λιανική πώλησις τοιούτων ποτών* 

«λιμήν» σημαίνει λιμένα καθωρισμένον ύπό τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει τοΟ άρθρου 11' 

«μετουσιωμένον οινόπνευμα» σημαίνει οΙνοπνεύματα μεμιγμένα 
έν τη Δημοκρατία μεΟ' ετέρας τινός ουσίας, συμφώνως προς κανο
νισμούς γενομένους δυνάμει του άρθρου 103' 

κναυτικόν μίλιον» σημαίνει άπόστασιν £ξ χιλιάδων όγδοη κοντά 
ποδών 

«νομοθέτημα» περιλαμβάνει πασαν νομοθετικής φύσεως διάταξιν' 
«νύξ» σημαίνει τό χρονικόν διάστημα τό μεσολαβούν μεταξύ της 

ογδόης βραδυνής και της πέμπτης πρωινής ώρας" 
«ΟίνοπνευματοίΓοιός Α' Κατηγορίας (Άποοταγματοποιός)» ση

μαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του άρθρου 84, καΐ «οίνο 
πνευματοποιεΐον» σημαίνει τό κτίριον ένθα κατασκευάζονται οινο
πνευματώδη, δι* άποστάξεως ύποστάντος ζύμωσιν ύγροΰ f\ δι' ετέ
ρας τινός μεθόδου' 
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•·<01νοπνευματοποιύς Β ' Κατηγορίας (Άνακαθαρ ιστής )» σημαί
Ι·Μ πρόσο,ιπον κατέχον άδειαν ΟίνυπνευματοποιοΟ Β ' κατηγορίας 
δυνάμει του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 88 και περιλαμβάνει πάντα 
Οίνοπνευματοποιόν Α' Κατηγορίας έξουσιοδοτηθέντα δυνάμει τοΰ 
έν λ ό γ ω άρθρου προς άνακαθαρισμόν οινοπνευματωδών" 

«Οίνοπνευματουχα ποτά·:· σημαίνει τ ά οινοπνευματώδη ποτά και 
τον ζΰθον" 

«.Οίνοπνευματοΰχα σκευάσματα» σημαίνει οινοπνευματώδη ποτά, 
είς άτινα προσετέθη έν τη Δημοκρατία οιονδήποτε ά ρ ω μ α ή άτινα 
έν τη Δημοκρατία έμίχθησαν μεθ' οιασδήποτε ουσίας, πλην του 
μετουσιωμένου οινοπνεύματος' 

«Οινοπνευματώδη» σημαίνει οινοπνεύματα παντός χαρακτηρισμού 
καΐ περιλαμβάνει άπαντα τά ποτά τά μεμιγμένα μετ' οινοπνευμά
των ώς και άπαντα τά μίγματα και σκευάσματα έξ οινοπνευμάτων, 
ωσαύτως δέ την ζιβανίαν' ό δρος ούτος δεν περιλαμβάνει το μετου
σιωμένον οινόπνευμα' 

«ορυκτέλαια» κέκτηνται οΐαν έ'ννοιαν άπέδωκεν αύτοΐς τό άρθρον 
131. 

«παραγωγός» σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει τοΰ 
έδαψίου (1) τοΰ άρθρου 58 ώς καί πάν πρόσωπον διά λογαριασμόν 
τοΰ οποίου παρήχθη ζιβανία ύπό προσώπου κατέχοντος τοιαύτην 
άδειο:ν' 

«παραχωρηθείσα άρμοδιότης» σημαίνει οιονδήποτε θέμα, άναφο· 
ρικώς προς δ, δυνάμει νομοθετικής τινός διατάξεως, ό Διευθυντής 
εκάστοτε υποχρεούται είς τήν έκτέλεσιν οιουδήποτε καθήκοντος' 

«πλοίαρχος» καθ ' δσον άφορα είς οίονδήποτε πλοΐον, περιλαμ
βάνει παν πρόσωπον έχον ή άναλαβόν τήν εύθύνην ή διακυβέρνη
σιν του πλοίου" 

«πλοΐον» καί «σκάφος» περιλαμβάνουν τάς λέμβους ώς καί τά 
πάσης φύσεως σκάφη" 

«ποτοποιός» σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν ποτοποιού δυνά
μει του άρθρου 88' 

«προσγείωσις» καθ' δσον άφορα είς αεροσκάφη ενέχει καί τήν 
έ'ννοιαν της προσθαλασσώσεως' 

«προύφ» καθ* δσον άφορα είς τήν δύναμιν των οινοπνευματωδών, 
κέκτηται οΐαν έννοιαν άπέδωκε τω δρω τούτω τό άρθρον 119" 

«σταθμός έλεγχου» κέκτηται οΐαν έ'ννοιαν άπέδωκε τ ω δρω 
τούτω τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 14' 

«σταθμός επιβιβάσεως·* σημαίνει σταθμόν, δστις ήθελεν εκάστοτε 
καθορισθή ώς τοιοΰτος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 11* 

«τελειωτική διασάφησις» σημαίνει διασάφησιν γενομένην συμφώ
νως τω άρθρω 24 ή, αναλόγως της περιπτοοσεως, τω άρθρω 77' 

«τελωνειακή αποθήκη» κέκτηται οΐαν έ'ννοιαν άπέδωκε τω δρο.> 
τούτω τό εδάφιον (1) του άρθρου 15' 

«τελωνειακοί νόμοι» καί «νόμοι άφορώνιες είς τους Φόρους Korta
ναλώσεως» σημαίνουν τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου καί παν
τός έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ νομοθετήματος, άφορώντος είς τά 
τελωνεία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, είς τους φόρους κατανα
λώσεως ' 

«τελωνειακός άερυλιμήν» κέκτηται οΐαν έ'ννοιαν άπέδωκε τ ω 
δρω τούτω τό εδάφιον (5) του άρθρου 13" 

«τελώνης» σημαίνει τελώνην του Τμήμπαος Τελωνείων' 
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«τοπική αρχή» σημαίνει το δημοτικόν συμβούλιον ή τό συμβού
λιον περιοχής βελτιώσεως ή οιανδήποτε αρχήν, κηρυχθεΐσαν ώς 
τοιαύτη ν δια τους οκοιιούς του παρόντος Νόμου' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Οικονομικών" 
«φόρτωσκ;·· περιλαμβάνει τήν έπί του αεροσκάφους φόρτωσιν, 

«φορτωθέν · δέ και £τεραι συγγενείς εκφράσεις τυγχάνουν αναλό
γου ερμηνείας' 

«χονδρική πώλησις» καθ* δσον άφορα είς τήν πώλησιν οίνοπνευ
ματούχων ποτών, σημαίνει τήν πώλησιν τοιούτων ποτών είς ποσό
τητας τριών τουλάχιστον οκάδων. 
(2) Κατά τον ύπολογισμόν, διά τυύς σκοπούς του παρόντος Νό

μου, οίασδήποτε χρονικής περιόδου, εκπεφρασμένης έν αύτώ είς ημέ
ρας, ουδόλως λαμβάνονται ύπ' δψιν ή ήμερα του συμβεβηκότος, έξ 
οΰ άρχεται ό υπολογισμός, ουδέ αί Κυριακαι και λοιπαί ήμέραι 
αργίας. 

(3) 'Εκτός ώς άλλως προκύπτει έκ του κειμένου, έν πάση περι
πτώσει, καθ' ήν έν τω παρόντι Νόμω θέλει μνημονευθή οίονδήποτε 
έτερον νομοθέτημα, τούτο θα έρμηνεύηται ώς διαλαμβάνον ωσαύτως 
και τόν παρόντα Νόμον. 

Μέρος 1Ι.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Διορισμός και καθήκοντα Διευθυντού, Βοηθού Διευθυντού, 

λειτουργών, κ.λ.π. 
3.—(1) Του Τμήματος Τελωνείων προΐσταται Διευθυντής, δστις Διευθυντής 

είναι δημόσιος υπάλληλος έν τη μονίμω υπηρεσία της Δημοκρατίας, καΐ Βοηθός 
(2) Ύπό τήν γενικήν έποπτείαν του Υπουργού, ο Διευθυντής ύπέ κ.λ.π. 

χει καθήκον δπως είσπράττη, λογοδοτή καΐ άλλως διαχειρίζηται τάς 
έκ δασμών και φόρων καταναλώσεως δημοσίας προσόδους. 

(3) Δυνατόν νά άνατεθώσι καθήκοντα Βοηθού Διευθυντού του 
Τμήματος Τελωνείων είς δημόσιον ύπάλληλον έν τη μονίμω υπηρεσία 
τής Δημοκρατίας, δστις θα βοηθή τόν Διευθυντή ν έν τη ενασκήσει 
τών καθηκόντων του. 

. (4) Ό Διευθυντής δύναται νά: εξουσιοδότηση δημοσίους υπαλλή
λους και νά διορίση ή εξουσιοδότηση έτερα πρόσωπα προς ένάσκησιν 
ώρισμένων καθηκόντων άναφορικώς προς παραχωρηθεΐσαν αύτώ 
αρμοδιότητα' τά καθήκοντα τών προσώπων τούτων, ol δροι ασκή
σεως των καθηκόντων, ή καταβλητέα αύτοΐς αντιμισθία και λοιπά 
επιδόματα (πλην τής περιπτώσεως τών δημοσίων υπαλλήλων) καθο
ρίζονται υπό του Διευθυντού, τή έγκρίσει του Υπουργού' ό Διευθυν
τής δύναται νά άναστείλη ή άνακαλέση πάσαν οϋτω παρασχεθεϊσαν 
έξουσιοδότησιν. 

4.—(1) Τηρουμένων τών έν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος » Ω ρ α ι ί Λ 
άρθρου, αί ήμέραι καί ώραι, καθ' άς τά τελωνειακά γραφεία πάρα oia^qUQ 
μένουσιν ανοικτά διά τό κοινόν ή οι λειτουργοί αυτών είναι διαθέ *·}>·-^ 
σιμοί προς έκτέλεσιν είδικών καθηκόντων, καθορίζονται ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου, διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομέ
νης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας: 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται νά έπιτρέψη δπως τά τελωνειακά 
γραφεία παραμένωσιν ανοικτά καί οί λειτουργοί είναι διαθέσιμοι έν 
αύτοΐς ή4 άλλαχου προς διεκπεραίωσα/ εργασίας είς ετέρας ημέρας 
καί ώρας πλην τών άνω οριζομένων, έφ' δσον ήθελε πεισθή δτι οϋτω 
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έπιβάλλουσιν oci δημόσιαι άνάγκαι" έν πάση τοιαύτη περιπτώσει κατα
βάλλονται τά ύπό του Υπουργ ικού Συμβουλίου καθωρισμένα τέλη 
υπερωρίας, ύφ' οϋς δρους τό Ύπουργικύν Συμβούλιον θέλει εκάστοτε 
ορίσει. 

(2) Ύπό τών Τελωνείων θα τηρώνται αϊ ακόλουθοι άργ ία ι : 
(α) Μεγάλη Παρασκευή και Χριστούγεννα' και 
(β) πάσα έτερα ήμερα καθωρισμένη ώς τραπεζ ική α ρ γ ί α δυ

Ktip 123. νάμει τοΰ άρθρου 5 ή 6 τοϋ περί Τραπεζικών 'Αργ ιών Νόμου 
ή ήτις θέλει κηρυχθή ώς ειδική τραπεζική α ρ γ ί α δυνάμει τοΟ 
άρθρου 65 του περί της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου 

•i;ic>oi96i. Νόμου τοΰ 1963. 

(3) Ή ύπό τών άνω άρθρων των μνημονευομένων έν έδαφίω (2) 
Νόμων παραχωρούμενη εξουσία προς καθορισμόν ήμερων τίνων ώς 
τραπεζικών ή ειδικών τραπεζικών αργ ιών καί προς μετάθεσιν της 
ημερομηνίας πάσης τοιαύτης α ρ γ ί α ς περιλαμβάνει καί έξόυσίαν προς 
καθορισμόν τών τηρητέων ύπό τών τελωνείων αργ ιών καί προς μετά
θεσιν της ημερομηνίας τούτων. 

ι:.νάσκησις 5.—(1) Παν δ,τι ό Διευθυντής είναι, δυνάμει νομοθετικής τίνος δια
ίί,ουσίαςκαΐ τάξεως, ύπόχρεως, ή εντεταλμένος νά πράξη, δυνατόν να διενεργηθή— 
ικτέλεσις . ■' „ _. _ „ . _ ~ Α 
κ<.θηκόντων. (oc) υτκ> του Βοηθού Διευθυντού' η 

(β) ύπό παντός έτερου προσώπου, γενικώς ή ειδικώς, έπί τούτω 
έξουσιοδοτηθέντος ε γ γ ρ ά φ ω ς ύπό τοΰ Διευθυντού. 

(2) Παν πρόσωπον, λειτουργός ή μή, δπερ τη δ ι α τ α γ ή τοΰ Διευ
θυντού ή τη συναινέσει αύτοΰ (προγενομένη ή μεταγενομένη) ήθελεν 
αναλάβει τήν διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως ή τήν έκτέλεσιν κα
θήκοντος, άψορώντος είς παραχωρηθεΐσαν αρμοδιότητα, ήτις κατά 
νόμον ενασκείται ύπό τίνος ή μετά τίνος λειτουργού, λογ ίζετα ι ώς 
ό αρμόδιος λειτουργός διά τήν διενέργειαν της έν λ ό γ ω π ρ ά ξ ε ω ς 
ή τήν έκτέλεσιν τοΰ έν λ ό γ ω καθήκοντος" ό ούτω δέ λογιζόμενος ώς 
αρμόδιος λειτουργός κέκτηται καθ ' δσον άφορα είς τήν τοιαύτην 
πραξιν ή καθήκον, ά π ά σ α ς τάς εξουσίας λειτουργού. 

Συνδρομή 6 . Τηρουμένων τών εκάστοτε οδηγιών τοΰ Διευθυντού, τά μέλη 
Ασκινομίας. τ ή ς Κυπριακής 'Αστυνομίας υπέχουν καθήκον δπως συνδράμωσιν έν 

τη εφαρμογή τοΰ νόμου τοΰ διέποντος παραχωρηθεΐσαν τινά αρμο

διότητα. 

'Αδικήματα περί τόν Διευθυντήν, τους Λειτουργούς, κ.λ.π. 
7. Πάς δστις, ίνα έπιτύχη είσοδον είς οιανδήποτε οίκίαν ή τόπον 

ή ίνα έπιτύχη ή προκαλέση τήν διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως , καί
τοι ουδέν προς τούτο δ ικα ίωμα κέκτηται, ή δι' οιονδήποτε Μτερον πα
ράνομον σκοπόν αντιποιείται τό όνομα, χαρακτηρισμόν ή ιδιότητα τοΰ 
Διευθυντού, λειτουργοΰ ή προσώπου διορισθέντος ύπό τοΰ Διευθυν
τού, υπόκειται, επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινικής ευθύνης, 
ήν δυνατόν νά ύπέχη, είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
πεντακόσιας λ ίρας ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

■'"UpOC, 
i '>"fiyoG, 

I Ι. ΐ()·'ίΛίιψις 
.·:·■ ι μόψ)ς 
:' '■ ■ -κ " ·ΛΟΤΙ ' | · 

8 . Πάς δστις, έχων έντολήν ή έτέραν έ'γγραψον έξουσιοδότησιν τοΰ 
Διευθυντού, καλείται ύπό τοΰ Διευθυντού δπως έπιστρέψη ταύτην ή 
παράσχη ίκανοποιητικάς εξηγήσεις διά τήν έν λ ό γ ω έντολήν ή έξου
σιοδότησιν και παραλείπε ι νά πράξη ούτω εντός τής ύπό τοΰ Διευθυν
τού τεταγμένης προθεσμίας, υπόκειται εις χρηματ ικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τ ά ς είκοσι λίρας" έάν δέ ή παράλειψις εξακολούθηση 
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και μετά τήν καταδίκην αυτού, ούτος είναι ένοχος κατ* εξακολού
θησα/ διαπραττομένου αδικήματος καΐ ύιιόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς πέντε λίρας δι* έκάστην ήμέραν, καθ' 
ή ν θέλει εξακολουθήσει ή παράλειψι.ς. 

9.—(1) Έάν ό Διευθυντής, λειτουργός ή οιονδήποτε ε'τερον πρόσω Δωροδοκία 
πον, διοριοθέν ή έξουσιοδοτηθέν υπό τοΟ Διευθυντού πρύς έκτέλεσιν καΐ̂ ολία 
οιουδήποτε καθήκοντος άναψορικώς προς παραχωρηθεϊσαν άρμοδιό συνεννό,ΐ""
τητα— 

(α) αμέσως ή εμμέσως ζητήση ή λάδη, σχετικώς προς οίονδή
ποτε των καθηκόντων του, πληρωμήν ή έτέραν πάσης φύσεως 
όμοιδήν, χρηματικήν ή μή. ή οιανδήποτε ύπόσχεσιν ή έξα
σφάλισιν τοιαύτης πληρωμής ή αμοιβής, ήν ούτος δεν δύ
ναται κατά νόμον νά άπααήσΐ| ή λάδη" ή 

(6) συνάψη ή συναίνεση είς τήν σύναψιν συμφωνίας, δπως πράξη 
τι ή παράλειψη νά πράξη, έπιτρέψη, συγκάλυψη ή άνεχθή 
πραξιν άφορώσαν είς παραχωρηθεϊσαν αρμοδιότητα και έπα
γομένην καταδολίευσιν της Δημοκρατίας ή άλλως πως παρά
νομον, 

εΐναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
(2) Πάς δστις— 

(α) αμέσως ή εμμέσως προσφέρει ή παρέχει τω Διευθυντή ή 
οίωδήποτε λειτουργώ ή έτέρω προσώπω διορισθέντι ή έξου
σιοδοτηθέντι ώς έν τοΐς ανωτέρω, οίανδήποτε πληρωμήν ή 
έτέραν πάσης φύσεως άμοιδήν, χρηματικήν ή μή, ή οίανδή
ποτε ύπόσχεσιν ή έξασφάλισιν τοιαύτης πληρωμής ή αμοι
βής· ή 

(β) προτείνει ή συνάπτει συμφωνίαν μετά του Διευθυντού, λει
τουργού ή προσώπου διορισθέντος ή έξουσιοδοτηθέντος ώς 
έν τοΐς ανωτέρω, 

ίνα πείση τούτον δπως πράξη τι ή άπόσχη της διενεργείας οίασδή
ποτε πράξεως, έπιτρέψη, συγκάλυψη ή άνεχθή οιανδήποτε πραξιν, 
άφορώσαν είς παραχοίρηθεΐσαν αρμοδιότητα καΐ έπαγομένην κατα
δολίευσιν της Δημοκρατίας ή άλλως πως παράνομον ή άλλως πως 
πράξη τι κατά παρέκκλισιν τών καθηκόντων του, είναι έ'νοχος άδική
μοττος δυνάμει του παρόντος άρθρου. \ 

(3) Πάς δστις εξευρίσκεται έ'νοχος αδικήματος δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου υπόκειται εΙς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν 
τάς πεντακόσιας'' λίρας. i J 

10. Πάς δστίς Παράκώλυπ,ς 
(α) παρακωλύει, παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή παρανόμως έπι λειτουργών, 

τίθεται εναντίον προσώπου προσηκόντως ασχολουμένου ε'ίς 
τήν ένάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας ανατεθει
μένης aOTO δυνάμει νομοθετικής τίνος διατάξεως ώψορώσης 
εις παραχωρηθεϊσαν αρμοδιότητα ή εναντίον προσώπου τιροσ
δραμόντος είς δοήθειαν αυτού' ή 

(β) πράττει τι, δπερ παρακωλύει ή αποσκοπεί είς τήν παρεμπό
δισιν της διεξαγωγής έρεύνης προς έξεύρεσιν πράγματος 
τίνος, υποκειμένου είς δήμευσιν δυνάμει οίασδήποτε τοιαύτης 
νομοθετικής διατάξεως ή τήν παρεμπόδισιν κατακρατήσεως, 
κατασχέσεως ή μεταφοράς του έν λόγω πράγματος· ή 

(γ) άποσπα, επάγει ζημίαν ή καταστρέφει οιονδήποτε ούτω ύπο
κείμενον είς δήμευσιν πράγμα, ή πράττει τι αποσκοπούν είς 
τήν παρεμπόδισιν της προσαγωγής πειστηρίων ή της μαρτυ
ρικής καταθέσεως περί τό νόμιμον ή μή της τοιαύτης δη
μεύσεως" ή 

κ.λ. 
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(δ) παρεμποδίζε ι τήν κράτησ ιν οιουδήποτε προσώπου υπό τ ίνος 
προσηκόντως ενεργούντος ώς έν το ι ς ανωτέρω προσώπου, 
ή απελευθερώνε ι ούτω κρατούμενον πρόσωπον, 

ή όστις πε ιράτα ι να πράξη τ ι των ανωτέρω, ε ί να ι έ'νοχος αδ ι κήματος 
κ α ι υπόκε ι τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τ ά ς πεντα

κόσ ιας λ(ρας ή ε ις φυλάκ ισ ιν μέχρ ι δύο ετών ή ε ίς άμφοτέρας τ ά ς 
ποινάς της φυλακ ίσεως κ α ι της χ ρ η μ α τ ι κ ή ς το ιαύτης . 

Μέρος 1 1 1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η , Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Α Κ Τ Ο Π Λ Ο Ϊ Κ Η 
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

Λιμένες, τ ελωνε ιακο ί αερολ ιμένες , σταθμο ί έλεγχου , κ.λ.π. 

Καθορισμός 11.—(1) Τό Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον δύνατα ι , δ ια Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 
λιμένων, αύτου δημοσιευθησομένου έν τή έπισήμω έφημερ ίδ ι της Δημοκρατ ίας— 

( α ) νά καθορ ίση κ α ι κατονομάση ώς λ ι μ έ ν α , διό: σκοπούς τ ελω

νε ιακούς, οιανδήποτε περιοχή ν έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , εκάστοτε , 
καθοριζομένην έν τ ω το ιούτω Δ ι α τ ά γ μ α τ ι ' 

(β ) νά ά ν α κ α λ έ σ η τον καθορισμόν παντός το ιούτου λιμένος, τόν 
γενόμενον δ ια τους άνω σκοπούς, προ της ψηφίσεως τοΰ πα

ρόντος Νόμου ή νά τροποποίηση τ ό δνομα ή τ α δρ ια παντός 
το ιούτου λ ιμένος ' 

( γ ) νά ά ν α κ α λ έ σ η ή τροποποίηση ο'ιονδήποτε, δυνάμε ι τοΟ πα

ρόντος εδαφίου γενόμενον Δ ι ά τ α γ μ α . 
(2) Ό Διευθυντής δύνατα ι ε κ ά σ τ ο τ ε νά καθορ ίζη έν οίωδήποτε 

λ ι μ έ ν ι σταθμούς επιβ ιβάσεως καΐ άποβιβάσεως των λε ι τουργών £κ 
τ ίνος πλοίου. 

•Εγκεκριμένοι 12.—(1) Ό Διευθυντής δύνατα ι νά έ γ κ ρ ί ν η έν οίωδήποτε λ ιμέν ι , 
όηοβάθραι. δ ι ά χρον ικάς περιόδους κ α ι ύπό δρους κ α ι περιορισμούς καθορ ιζό

μενους ύπ* αύτου κ α τ ά τό δοκούν, τόπους φορτώσεως κ α ι εκφορ

τώσεως εμπορευμάτων ή οιασδήποτε κ α τ η γ ο ρ ί α ς ή κλάσεως εμπο

ρευμάτων ' πάς δέ ούτω εγκρ ινόμενος τόπος αναφέρετα ι έν τ ω πα

ρόντ ι Νόμω ώς «εγκεκρ ιμένη αποβάθρα». 
(2) Ό Διευθυντής δύνατα ι κ α τ ά πάντα χρόνον κ α ι δι* εϋλογον 

α ί τ ί α ν ν ά ά ν α κ α λ έ σ η ή τροποποίηση τους δρους εγκρ ίσεως δυνάμε ι 
του παρόντος άρθρου παρασχεθε ίσης. 

(3) Πας δστις παραβα ίνε ι ή παραλε ίπε ι νά συμμορφωθή προς δρον 
ή περιορισμόν, τ εθέντα ύπό του Διευθυντού δυνάμε ι του παρόντος 
άρθρου, ε ΐνα ι έ'νοχος αδ ι κήματος καΐ υπόκε ι τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποι

νήν μή υπερβαίνουσαν τάς ε κ α τ ό ν λ ίρας . 

ι κνικαΐ 13.—(1) Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι των περιπτώσεων, καθ ' ας άλλως ήθελεν έπι

ί.ιατάζεις τρέψε ι ό Διευθυντής, ό κυβερνήτης αεροσκάφους ε ισερχομένου έν 
ο^σκίν'σιν ^ Δ η μ ο κ ρ α τ ί α έκ της αλλοδαπής δέν δ ύ ν α τ α ι ν ά προσγε ίωση ή 
αεροσκαφών έπιτρέψη προσγείωσιν του αεροσκάφους— 
(ΊτΛςκαΐ ( α ) τό πρώτον άπό της άφ ί ξ εως αύτου έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ' ή 
Α,,,^ρατίας. (β )

 κ α
®* οίονδήποτε χρόνον, έν δσω μεταφέρε ι έπ ιβάτας ή εμπο

ρεύματα , κομ ι ζόμενα δ ι ά τ ο υ αεροσκάφους έκ της α λ λ ο δ α 

πής κ α ι μή ε ίσέτ ι τελων ισθέντα , 
ε ίς οίονδήποτε μέρος πλην έν τ ε λ ω ν ε ι α κ ω άερολ ιμέν ι ' ούδεις δέ ε ίσά

γων ή ενδιαφερόμενος είς τήν ε ί σ α γ ω γ ή ν εμπορευμάτων δι* αερο

σκάφους δύνατα ι νά κομίση τ α ύ τ α έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α είς οίονδήποτε 
μέρος πλην έν τ ε λ ω ν ε ι α κ ω άερολ ιμέν ι . 

(2) ' Ε ξα ιρ έσε ι των περιπτώσεων, κ α θ ' άς ά λ λ ω ς ήθελεν επιτρέψει 
ό. Διευθυντής, ουδείς δύνατα ι ν ά αναχώρηση δ ι ' αεροσκάφους ε ί ς 
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τήν αλλοδαπή ν, έξ οιουδήποτε τόπου έν τη Δημοκρατία πλην έκ τελω
νειακού αερολιμένος' ό κυβερνήτης παντός αεροσκάφους προοριζο
μένου διά πτήσιν εκ τίνος τελωνειακού αερολιμένος είς τήν άλλο
δαπήν, δέν δύναται νά προσγειωθη ή έπιτρέψη προσγείωσιν τοΟ αερο
σκάφους είς οιονδήποτε τόπον έν τη Δημοκρατία έκτος του τελωνεια
κού αερολιμένος, τοΰ καθοριζομένου έν τη αΐτήσει προς παροχήν 
άδειας διά τήν διενέργειαν της έν λόγω πτήσεως. 

(3) Τά δύο ανωτέρω εδάφια ουδόλως τυγχάνουσιν εφαρμογής, 
καθ' δσον άφορα είς αεροσκάφος εκτελούν πτησιν έκ της αλλοδαπής 
εις τίνα τόπον έν τη Δημοκρατία ή αντιθέσεως, δπερ υποχρεούται 
δυνάμει νομοθετικής διατάξεως, είς τήν άεροπλοΐαν άφορωσης, ή 
δπερ εξαναγκάζεται λόγω τυχαίου συμβεβηκότος, κακοκαιρίας ή 
ετέρας άφεύκτου αιτίας, νά προσγειωθη είς τόπον έκτος τελωνεια
κού αερολιμένος κείμενον' έν τοιαύτη δμως περιπτώσει ό κυβερνή
της του αεροσκάφους υπέχει ύποχρέωσιν δπως— 

(α) άναφέρη άμελητί τήν προσγείωσιν είς τίνα λειτουργόν ή 
άστυνομικόν και, έφ* δσον κληθή προς τούτο, προσαγάγη 
αύτω τό ήμερολόγιον του αεροσκάφους' 

(β) μή έπιτρέψη, άνευ της αδείας λειτουργού τήν έκφόρτωσιν 
των διά του αεροσκάφους κομιζομένων εμπορευμάτων ή τήν 
άπομάκρυνσιν οιουδήποτε των μελών του πληρώματος ή των 
επιβατών έκ της περιοχής του αεροσκάφους" καΐ 

(γ) συμμορφουται προς τάς οδηγίας, αΐτινες θέλουσι δοθή αύτω 
υπό τίνος λειτουργού, καθ* δσον άφορα" είς τά τοιαύτα εμπο
ρεύματα, 

ουδείς δε επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δύναται νά εγκατά
λειψη τήν άμεσον περιοχήν του αεροσκάφους άνευ της προς τούτο 
αδείας λειτουργού τίνος ή αστυνομικού : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδα^ίω διαλαμβανομένων απα
γορεύει τήν άπομάκρυνσιν TCG πληρώματος ή των επιβατών έκ της πε
ριοχής του αεροσκάφους ή τήν μετακίνησιν εμπορευμάτων έξ αύτοΟ, 
έφ' δσον παραστή ανάγκη προς τούτο διά λόγους υγείας, ασφαλείας 
ή προς διασφάλισιν ζωών ή περιουσιακών στοιχείων. 

(4) Πάς δστις, διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει 
οιανδήποτε τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, εΐναι ένοχος αδι
κήματος κ;αί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς

 : 

διακοσίαςΙ λίρας:ή εις φυλάκισιν μέχρι έ'ξ μηνών ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης. 

(5) Έν τώ παρόντι Νόμω, ό δρος «τελωνειακός άερολιμήν» ση
μαίνει οιονδήποτε άεροδρόμιον δπερ, διά Διατάγματος τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δη
μοκρατίας, ορίζεται εκάστοτε ώς τόπος προσγειώσεως και αναχω
ρήσεως αεροσκαφών διά τους σκοπούς τών περί Τελωνείων Νόμων. 

!Ί·.■('!) Ό Διευθυντής δύναται νά έγκρίχη έν οίωδήποτε τελωνεία "Εγκρισις 
κώ άίρολιμένι, διά ;<ρονικάς περιόδους και ύπό δρους και περιορι σταθμών 
πι ιούς καθοριζόμενοι)·· κατά τό δοκούν, μέρος ή τόπον τ η ά έν τώ άερο ^ΥΧ

0
"

61
^ 

·> . . '
 ι .. , ο , . . ; - > . ' , τελωνειακού·", 

λιμ.νι τούτω, προοριζόμενοι· δια την φόρτωσιν και εκφορτωοιχ έμπο αερολιμένας, 
ρευμάτων και τήν έπιβίβασιν και άποβίβασιν επιβατών πάς δέ οϋτω 
εγκρινόμενος τόπος ή μέρος, αναφέρεται έν τώ παρόντι Νόμω ώς 
σταθμός έλεγχου*·. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον και δι* εϋλογον 
αίτίαν νά άνακαλέση ή τροποποίηση τους δρους εγκρίσεως δυνάμει 
του εδαφίου (1) παρασχεθείσης. 
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(3) Πας δστις δια πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει δρον 
ή περιορισμόν τεθέντα υπό του Διευθυντού δυνάμει του εδαφίου (1), 
είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

J5 .  (1) Ό Διευθυντής δύναται να έγκρίνη εις οιονδήποτε λιμένα 
ή τελωνειακοί/ αερολιμένα, διά χρονικάς περιόδους καΐ ύπό δρους 
και περιορισμούς καθοριζόμενους κατά τό δοκοΰν, τόπους εναποθέ
σεως εμπορευμάτων είσαχθέντων έν τω λιμένι ή άερολιμένι τούτω 
καΐ μή είσέτι τελωνισθέντων, περιλαμβανόμενο;' καΐ εμπορευμάτων 
μή είσέτι δηλωθέντων και διασαψησθέντων δυνάμει του παρόντος 
Νόμου' παν δέ οϋτω έγκρινόμενον μέρος έν τω παρόντι Νόμω ανα
φέρεται ώς «τελωνειακή αποθήκη». 

(2) Ό Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον καΐ δι* εΰλογον 
αίτίαν νά άνακαλέση ή τροποποίηση τους δρους εγκρίσεως δυνάμει 
του εδαφίου (1) παρασχεθείσης. 

(3) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει δρον 
ή περιορισμόν τεθέντα ύπό του Διευθυντού δυνάμει του εδαφίου (1), 
είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

16.—(1) Έν δσω πλοΐον τι ευρίσκεται εντός των ορίων λιμένος 
ή αεροσκάφος είς τελωνειακόν αερολιμένα, οιοσδήποτε λειτουργός 
ή έτερον πρόσωπον προσηκόντως άσχολούμενον είς τήν καταστολήν 
της λαθρεμπορίας, δύναται κατά πάντα χρόνον νά έπιδιδασθη του 
πλοίου ή αεροσκάφους καΐ νά διεξαγάγη έρευνας έν οΐίρδήποτε μέρει 
αύτου. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά τοποθέτηση λειτουργούς επί παντός 
πλοίου, ευρισκομένου εντός των ορίων λιμένος, καΐ έάν ό πλοίαρχος 
αύτου άμελήση ή άρνηθη νά παράσχη εΰλογον κατάλυμα κάτωθι 
του καταστρώματος δια τους ούτω τοποθετούμενους λειτουργούς f\ 
μέσα ασφαλούς επιβιβάσεως καΐ άποβιβάσεως των λειτουργών έκ 
του πλοίου κατά τάς απαιτήσεις αυτών, είναι ένοχος αδικήματος καΐ 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας. 

17.—(1) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του αμέσως προηγου
μένου άρθρου, ό αρμόδιος λειτουργός κέκτηται δικαίωμα ελευθέρας 
είσόδου είς οίονδήποτε μέρος πλοίου ευρισκομένου εντός τών 'ορίων 
οιουδήποτε λιμένος f\ αεροσκάφους εντός τελωνειακού αερολιμένος, 
δύνοτται δέ— 

(α) νά διάταξη τήν σήμανσιν παντός εμπορεύματος πρό της 
εκφορτώσεως αύτου έκ του* πλοίου ή αεροσκάφους' 

(β) νά κλείδωση, σφράγιση, οημάνη ή άλλως έξασφαλίση τά 
έν τω πλοίω Ϋ\ άεροσκάφει κομιζόμενα εμπορεύματα f) οίον
δήποτε χώρον f) δοχεΐον, έν ώ ταύτα ούτω κομίζονται' 

(γ) παραβίαση οίονδήποτε κλειδωμένον χώρον ή1 δοχεΐον, ούτινος 
αϊ κλείδες κατακρατούνται έξ αύτου. 

(2) "Απαντα τά εμπορεύματα, άτινα εξευρίσκονται κεκρυμμένα 
επί πλοίου ή αεροσκάφους, υπόκεινται είς δήμευσιν. 

)ft.—(1) Έάν. επί τη παρόδω εί'κοσι και μιας ήμερων, έν τη περι
πτώσει πλοίου ή επτά ήμερων έν τη περιπτώσει αεροσκάφους, άφ* 
ής κατετέθη δυνάμει τοΰ άρθρου 23 τό κατά νόμον κατατιθέμενον 
δηλωτικόν πλοίου t] αεροσκάφους ft επί τη παρόδω τοιαύτης μείζονος 
προθεσμίας, ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει, ευρίσκονται 

(iitoUijM'ov ί ίς 
λιμένας και 
IcA.OVEIuKOUl, 
d£f)0>,iiJtvrr. 

Εξουσία 
λειτουργού 
προς έπιδίβα
σιν πλοίου ή 
Αεροσκάφους. 

*ΕξουοΙα 
εΐοόδου 
λειτουργών. 

' Εξουσία 
λειτουργών 
προς κράτησιν 
πλοίων, κ.λ.it. 



1117 

εΙσέτι έπ! του πλοίου ή αεροσκάφους οιαδήποτε εμπορεύματα, ό αρμό
διος λειτουργός δύναται νά προβή εις κράτησιν του πλοίου ή άερο 
σκάφους, μέχρις οδ καταβληθώσιν τω Διευθυντή— 

(α) αί προσηκόντως γενόμεναι δαπάναι φυλάξεως των εμπορευ
μάτων πέραν της νομίμου προθεσμίας, εξαιρέσει της ημέρας 
καθ' ην συνεπληρώθησαν α'ι σχετικά! προς τό πλοΐον ή αερο
σκάφος τελωνειακά! διατυπώσεις' 

(6) οσάκις τά εμπορεύματα μεταφέρονται δυνάμει οιασδήποτε 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου έκ τοΰ πλοίου ή αερο
σκάφους εις τίνα δημοσίαν άποθήκην αποταμιεύσεως, αί δα
πάναι της τοιαύτης μεταφοράς. 

(2) 'Οσάκις, έν τη περιπτώσει ναυαγίου ή έτερου πλοίου ή* αερο
σκάφους οδηγούμενου ή αγομένου έν τη Δημοκρατία δυνάμει νομικής 
τίνος διαδικασίας, λόγω κακοκαιρίας ή δι" άσφάλειαν, καθίσταται 
αναγκαία ή τοποθέτησις λειτουργού προς φύλαξιν αύτοΰ, είτε έπ' 
αύτοΰ είτε άλλως πως, προς έξασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, 
ό αρμόδιος λειτουργός δύναται νά προβή είς κράτησιν του πλοίου 
ή αεροσκάφους μέχρις οδ άποπληρωθώσιν αϊ οΰτω διενεργούμενοι 
ύπό του Διευθυντού δαπάναι. 

19.—(1) Ό Διευθυντής δύναται εκάστοτε νά έκδίδη γενικάς ή είδι "Ελεγχος 
κάς οδηγίας, ώς προς τόν τρόπον, καθ* δν ή τους δρους, ύφ* οΟς έπι κινήσεως μή 
τρέπεται ή μετακίνησις εμπορευμάτων υποκειμένων είς δασμόν, μή ^πο^άτ"ν 
καταβληθέντα εισέτι, ή εμπορευμάτων δικαιουμένων είς έπιστροφήν κ λ ι Τ

 μ 

του καταβληθέντος έπι τη είσαγωγή των δασμού ή οίωνδήποτε έτε
ρων εμπορευμάτων, μή τελωνισθέντων είσέτι ή οίασδήποτε κατηγο
ρίας ή κλάσεως τοιούτων εμπορευμάτων, εντός των ορίων οίουδή
ποτε λιμένος ή τελωνειακού αερολιμένος ή μεταξύ λιμένος ή τελω
νειακού αερολιμένος καΐ έτερου τινός μέρους. 

(2) Αί έν λόγω όδηγίαι δυνατόν νά προβλέπωσιν δτι ή μεταφορά 
των εμπορευμάτων θά διενεργήται μόνον— 

(α) ύπό προσώπων, είς ά παρεσχέθη έπ! τούτω άδεια τοΟ Διευ
θυντού" 

(β) ύπό των ύπό του* Διευθυντού έπ! τούτω εγκεκριμένων πλοίων, 
αεροσκαφών ή έτερων μεταγωγικών μέσων, 

ή προθεσμία, ο! δροι κα! περιορισμοί, ύφ' ους χορηγείται άδεια ή* 
έγκρισις ως έν τόΐς ανωτέρω, καθορίζονται ύπό του Διευθυντού κατά 
τό δοκούν, δστις και δύναται κατά πάντα χρόνον νά άνακαλέση ούτω 
παρασχεθεΐσαν άδειαν ή έγκρισιν. 

(3) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτοΰ παραβαίνει όδη
γίαν έκδοθεΐσαν ύπό του Διευθυντού ή δρον ή περιορισμόν τεθέντα 
έπ' αδείας παρασχεθείσης ύπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
είκοσι λίρας. 

20.—(1) Έάν πλοΐον ή αεροσκάφος αναχώρηση εξ οιουδήποτε Ποινή διό 
τόπου, κομίζον έπ* αύτου, άνευ της βουλήσεως του, οιονδήποτε τελώ μ«αφ°ρ«ν 
νειακόν ή έτερον δημόσιον λειτουργόν, ό πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης ^TJ^RYg^l, 
του αεροσκάφους είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρήμα λήοίώςτο.. 
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(2) Ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης, ήν πρόσωπον τι δυνατόν 
νά ύπέχη δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, αί δαπάναι, αΐτινες 
ήθελον διενεργηθή ύτό του Διευθυντού ή ύφ' οιουδήποτε τμήματος, 
ώς έκ της τοιαύτης μεταφοράς λειτουργού, εισπράττονται ώς άστικόν 
χρέος έκ του υπέχοντος, ώς έν τοις ανωτέρω, ποινικήν εύθύνην προσώ
ΤΓΡΡ ή έκ του πλοιοκτήτου ή τοΰ κυρίου τοΰ ενεχομένου είς τήν μετα
φοράν αεροσκάφους. 
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"Εξουσία έτη 
θεωρήσεως 
αεροσκαφών, 
αεροδρομίων, 
ί γνρΛψων, 
κ . λ .11. 

'Ef.onota ηρός 
ιτοτρεμπόδισιν 
•πτήοεως 
αεροσκάφους. 

21.  (1) Ό κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει κατά πάντα 
χρόνον νά έπιτρέπη είς τους λειτουργούς δίχως έπιδιδάζωνται toG 
αεροσκάφους και έπιθεωρώσι τούτο, τα τυχόν κομιζόμενα έπ' αύτοΟ 
εμπορεύματα ώς και άπαντα τά έγγραφα, τά άφορώντα είς τό αερο
σκάφος ή τά έπ' αΰτοΰ κομιζόμενα εμπορεύματα ή πρόσωπα' προς 
τούτοις ol λειτουργοί κέκτηνται κατά πάντα χρόνον δικαίωμα εισό
δου εις οιονδήποτε μέρος, έφ* δσον ήθελε παραστή ανάγκη διά τους 
σκοπούς της τοιαύτης επιθεωρήσεως. 

(2) Ό υπεύθυνος αεροδρομίου οφείλει νά έπιτρέπη είς τους λει
τουργούς δπως κατά πάντα χρόνον είσέρχωνται είς τό άεροδρόμιον 
και έπιθεωρώσι τούτο ώς και τάς έν αύτω οίκοδομάς καΐ εμπορεύ
ματα. 

(3) Ό υπεύθυνος αεροδρομίου, κατέχοντος άδειαν δυνάμει νομο
θετικής τίνος πράξεως, άφορώσης είς τήν άεροπλοΐαν καί, έφ* δσον 
ήθελεν απαιτήσει τούτο ό Διευθυντής, ό υπεύθυνος παντός έτερου 
αεροδρομίου, οφείλει δπως— 

(α) τηρή, έν ώ τρόπω καί τύπω ήθελεν εγκρίνει ό Διευθυντής, 
διδλίον είσόδου καί εξόδου απάντων των έν τω άεροδρομίω 
άφικνουμένων ή άναχωρούντων αεροσκαφών 

(β) διαθέτη καί, τη απαιτήσει οίουδήποτε λειτουργού, προσκο
μίζη τό έν λόγω διδλίον, όμου μετά παντός έγγραφου, τη
ρουμένου έν τω άεροδρομίω καί άφορώντος είς τήν κίνησιν 
των αεροσκαφών καί 

(γ) έπιτρέπη είς οιονδήποτε λειτουργόν νά λαμδάνη αντίγραφα 
καί αποσπάσματα έκ παντός τοιούτου διδλίου ή έγγραφου. 

(4) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτοϋ παραβαίνει οιαν
δήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος 
καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς διακο
σίας λίρας ή είς φυλάκισιν μέχρι εξ μηνών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
της φυλακίσεως καί της χρηματικής τοιαύτης. 

22. — (1) Έν περιπτώσει ύπονοίας λειτουργού τίνος ή αστυνομικού 
δτι αεροσκάφος προτίθεται ή ενδέχεται νά αναχώρηση διά τήν άλλο
δαπήν, έξ οίουδήποτε τόπου έκτος τελωνειακού αερολιμένος f) έκ 
τελωνειακού αερολιμένος πριν ή συμπληρωθώσιν αϊ προς τοΟτο τε
λωνειακαΐ διατυπώσεις, οδτος δύναται νά δώση οδηγίας καί νά λάδη 
πάντα τά αναγκαία μέτρα, διά κρατήσεως του αεροσκάφους ή άλλως 
πως, προς παρεμπόδισιν της πτήσεως. 

(2) Πας δστις παραβαίνει όδηγίαν, δυνάμει του προηγουμένου 
εδαφίου παρασχεθεΐσαν, είναι Ενοχος αδικήματος καί υπόκειται είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς φυ
λάκισιν μέχρις ενός έτους ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακί
σεως καί της χρηματικής τοιαύτης' εάν δέ τό αεροσκάφος αναχώ
ρηση κατά παράβασιν οιασδήποτε τοιαύτης οδηγίας ή παρά τά λη
φθέντα προς παρεμπόδισιν της πτήσεως μέτρα, μή αποκλειόμενης 
της ευθύνης οίουδήποτε έτερου προσώπου δυνάμει του παρόντος 
εδαφίου, ό κύριος του αεροσκάφους καί ό κυβερνήτης αύτοΰ λογίζον
ται παρομοίως ένοχοι, έκτος έάν έκάτερος τούτων άποδείξη δτι ή 
πτήσις έλαβε χώραν άνευ τής συναινέσεως ή συνενοχής του. 

Δηλωτικών 
ΕΙσαγωγής. 

Εισαγωγή Εμπορευμάτων 
23. (1) "Απαντα τά είς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου υπο

κείμενα πλοία καί αεροσκάφη δέον δπως ύποδάλλωσι δηλωτικόν 
εισαγωγής, έν ο τύπω καί τρόπω καί περιέχον τοιαύτα στοιχεία ώς 
ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει. 
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(2) Τό παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής έπί παντός πλοίου άφι
κνουμένου εϊς τίνα λιμένα— 

(α) έκ της αλλοδαπής" ή 
(β) κομίζοντος εμπορεύματα, ς^ορτωθέντα έπί τοΰ πλοίου έν τή 

αλλοδαπή και μη εΙσέτι τελωνισθέντα έπί τη εισαγωγή των. 
(3) Τό παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής έπί παντός αεροσκά

φους άφικνουμένου εις οιονδήποτε τόπον τής Δημοκρατίας— 
(α) έκ τής αλλοδαπής' ή 
(β) κομίζοντος έπιδάτας έπιδιδασθέντας ή εμπορεύματα φορ

τωθέντα έπί του αεροσκάφους έν τη αλλοδαπή, έφ' όσον οι 
έπιδάται ή εμπορεύματα— 

(i) προορίζονται διά τίνα τόπον έν τή Δημοκρατία και δεν 
υπέστησαν εισέτι τόν κατά νόμον τελωνειακόν Ιλεγχον 
έν τινι τελωνειακω άερολιμένι' ή 

(ii) προορίζονται διά την άλλοδαπήν. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται να έκδώση Κανονισμούς, 
οϊτινες θα καθορίζωσι τήν διαδικασίαν υποβολής δηλωτικού δυνάμει 
του παρόντος άρθρου. 

(5) Πάς δστις, ών ύπόχρεως εις τήν ύποδολήν δηλωτικού, παρα
λείπει νά πράξη οϋτω συμφώνως τω παρόντι αρθρω, είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας' άπαντα δέ τα εμπορεύματα, ατινα, καίτοι υπο
κείμενα είς τάς περί δηλωτικού διατάξεις, δεν δηλουνται κατά νόμον, 
δυνατόν νά κατακρατηθώσιν ύφ' οιουδήποτε λειτουργού, μέχρις οδ 
ύποδληθή περί τούτων κατά νόμον δηλωτικόν ή δοθώσιν εξηγήσεις 
διά τήν τοιαύτην παράλειψιν, Ικανοποιουσαι τόν Διευθυντήν έν τω 
μεταξύ δέ διαστήματι ταύτα εναποτίθενται είς δημοσίαν άποθήκην 
αποταμιεύσεως. 

(6) Ό καταθείς δηλωτικόν εισαγωγής οφείλει νά απάντηση είς 
πάν ερώτημα, άφορων είς τό πλοϊον ή αεροσκάφος, τά έν αύτω κομι
ζόμενα εμπορεύματα, τό πλήρωμα και τόν πλοΟν ή πτήσιν, δπερ 
ήθελε τεθη αύτω ύπό του αρμοδίου λειτουργού κατά τήν κατάθεσιν 
|το0 δηλωτικού' έάν δέάρνηθή νά απάντηση είς τοιαύτα ερωτήματα 
είναι ένοχος αδικήματος :κάί υπόκειται! είς χρηματικήν ποινήν, μή 
ύπερδαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(7) Έάν καθ' οιονδήποτε χρόνον άπό τής άφίξεως είς τά χωρικά 
ύδατα τής Δημοκρατίας πλοίου ή αεροσκάφους, κομίζοντος εμπορεύ
ματα έκ τής αλλοδαπής, και πρό τής καταθέσεως δηλωτικού συμ
φώνως τω παρόντι άρθρω— 

(α) άρχίση ή έκφόρτωσις' ή 
(β) επαχθή οΙαδήποτε αλλαγή εις τήν στοιδασίαν μεταφερομέ

νων εμπορευμάτων, ίνα καταστή ευχερεστέρα ή έκφόρτωσις 
οιουδήποτε μέρους τούτων, πριν ή κατατεθή κατά νόμον 
δηλωτικόν ή 

(γ) οιονδήποτε μέρος των εμπορευμάτων καταστραφή ή έκκρι
φθή του πλοίου ή άνοιγή οιονδήποτε δοχεΐον, 

και δέν παρασχεθώσιν εξηγήσεις ίκανοποιουσαι τόν Διευθυντήν, [ό 
πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας. 
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Διαοάφησις 24.—(1) Ό είσαγωγεύς οιωνδήποτε εμπορευμάτων οφείλει δτιως 
εισαγωγής. κατάθεση παρά τω άρμοδίω λειτουργώ διασάφησιν εισαγωγής, έν 

ώ τύπω και τρόπω καΐ περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυν
τής ήθελε καθορίσει : 

Νοείται δτι το παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής έπί— 
(α) κυπριακών νωπώ\ ιχθύων (περιλαμβανομένων και οστρακο

ειδών και μαλακοστράκων) κομιζομένων διά κυπριακών 
πλοίων' ή 

(β) αποσκευών επιβατών. 
(2) Ή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου κατατιθέμενη διασάφησις 

δυνατόν νά άφορα εις εμπορεύματα— 
(α) προς έσωτερικήν κατανάλωσιν, έφ* δσον δύνανται κατά 

νόμον νά χρησιμοποιηθώσι προς τούτο" ή 
(β) προς άποταμίευσιν £ν τινι αποθήκη' ή 
(γ) προς διαμετακόμισιν ή μεταφόρτωσα/' ή 
(δ) εις τοιαύτας ετέρας περιπτώσεις, ώς ό Διευθυντής ήθελεν 

επιτρέψει, διά προσωρινήν κράτησιν έπί τω τέλει έπανεξα
γωγής των : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται— 
(i) νά απορρίψω τήν διασάφησιν, έφ' δσον οδτος δέν ήθελε πει

σθή δτι τά εμπορεύματα εισήχθησαν πρό της καταθέσεως 
της οίκείας διασαφήσεως' 

(ii) νά διάταξη δτι δέν επιτρέπεται ή διασάφησις προς άποταμί
ευσιν εμπορευμάτων οίασδήποτε κατηγορίας ή κλάσεως, 
ειδικώς καθοριζομένης έν τη διαταγή. 

(3) Έν τή περιπτώσει εμπορευμάτων μή υποκειμένων είς δασμόν 
εισαγωγής, έάν ή κατατιθέμενη ώς έν τοΐς ανωτέρω διασάφησις είναι 
ανακριβής εις τι στοιχεΐον αυτής, ό είσαγωγεύς οφείλει δπως εντός 
δεκατεσσάρων ήμερων άπό της καταθέσεως της διασαφήσεως ή εντός 
τοιαύτης ετέρας μείζονος προθεσμίας, ώς ό Διευθυντής ήθελεν έν 
έκαστη περιπτώσει ορίσει, κατάθεση παρά τω άρμοδίω λειτουργώ 
πλήρη καΐ επακριβή έκθεσιν έπί τών εμπορευμάτων έάν δέ !ό είσα
γωγεύς πράξη οϋτω και ό Διευθυντής Ικανοποιηθή δτι ή ανακρίβεια, 
έξ αμελείας γενομένη, είναι επουσιώδης, ειμή διά στατιστικούς σκο
πούς, τότε ανεξαρτήτως οίασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης έν 
τω παρόντι Νόμω ή έν ο'ιαδήποτε διοικητική πράξει δυνάμει τούτου 
γενομένη, τά εμπορεύματα δέν υπόκεινται είς δήμευσιν ουδέ Ιό είσα
γωγεύς των είς χρηματικήν ποινήν έκ μόνου του λόγου της τοιαύτης 
άνακριβείας. 

Πρόχειρος 25.—(1) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του αμέσως προηγου
δ.ααάψησις. μένου άρθρου, οσάκις έπί τή εισαγωγή οιωνδήποτε εμπορευμάτων ιό; 

είσαγωγεύς δέν είναι είς θέσιν, λόγω ελλείψεως τών αναγκαίων στοι
χείων, νά προβή είς τήν κατάθεσιν τελειωτικής διασαφήσεως, οδτος 
δύναται, μετά προηγουμένην ένυπόγρα<ρον δήλωσιν του γεγονότος 
ενώπιον του αρμοδίου λειτουργοΟ, νά κατάθεση πρόχειρον διασάφη
σιν, έν ώ τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ώς Ιό 
Διευθυντής ήθελε καθορίσει' ή πρόχειρος διασάφησις, υπογραφείσα 
υπό του αρμοδίου λειτουργού, παρέχει τω είσαγωγεΐ τό δικαίωμα 
προς έξέτασιν τών εμπορευμάτων τή παρουσία του αρμοδίου λει
τουργού, έπί τω τέλει διενεργείας τής κατά νόμον απαιτουμένης τε
λειωτικής διασαφήσεως : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται νά άπορρίψη τοιαύτην πρόχειρον 
διασάφησιν, έφ* δσον δέν ήθελε πεισθή δτι τά εμπορεύματα εισήχθη
σαν πρό τής καταθέσεως τής έν λόγω διασαφήσεως. 
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(2) 'Εάν εντός της τεταγμένης ύπό του Διευθυντού προθεσμίας 
άπό της καταθέσεως προχείρου διασαφήσεως δέν κατατεθή τελειω
τική τοιαύτη, ό αρμόδιος λειτουργός δύναται να διάταξη δπως ταΟτα 
άποτεθώσιν 'ίν τινι δημοσία αποθήκη αποταμιεύσεως' ανεξαρτήτως 
δέ των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 82, έάν εμπορεύματα 
οΰτω άποτεθέντα δέν τελωνισθώσιν εντός μηνός άπό της άποθέσεως 
αυτών, ό Διευθυντής δύναται νά προβή είς τήν έκποίησίν των. 

26. Τη άδεια τοϋ αρμοδίου λειτουργού τά πλεο\ άσματα των έφο· Διασάφησις 
δίων παντός πλοίου ή αεροσκάφους πλεονάσματος 

'
 Γ Τ εφοδίων. 

(α) έάν μέν προορίζωνται δι* Ιδιωτική ν χρήσιν και δέν είναι 
υπερβολικής κατά τήν κρίσιν αυτού ποσότητος δυνατόν νά 
δηλώθώσι καΐ άλλως λογισθώσιν ώς εμπορεύματα είσαχθέν
τα διά του πλοίου ή αεροσκάφους' ή 

(β) έν πάση έτερα περιπτώσει, δυνατόν νά δηλώθώσι προς άπο
ταμίευσιν, κα ι έάν έτι ταύτα δέν θά ήδύναντο νομίμως νά 
εΙσ<χχβώσιν ύπό [iop<^f\v εμπορευμάτων : 

Νοείται δτι εμπορεύματα δηλωθέντα προς άποταμίευσιν δυνάμει 
της παραγράφου (β) τοΟ παρόντος άρθρου δέν δύνανται, εΙμή τη 
έγκρίσει τοΟ Διευθυντού, νά δηλώθώσι περαιτέρω ή νά μεταφερθώ
σιν έκ της αποθήκης αποταμιεύσεως, άλλως ή προς χρήσιν αυτών 
ώς εφοδίων. 

27.—(1) 'Οσάκις, έν τή περιπτώσει οιωνδήποτε εισαγομένων έμπο Μεταφορά μή 
ρ ε υ μ ά τ ω ν — ' τελωνισθέντων 
' εμπορευμάτων 

(α) δέν κατατεθή διασάφησις εντός της νομίμου προθεσμίας' ή είς δημοσίαν 
(β) κατατεθείσης της διασαφήσεως, έπί τη παρόδω είκοσι καΐ 

μιας ήμερων άπό της σχετικής ημερομηνίας, ταύτα δέν έκφορ
τωθώσιν ή έκφορτωθέντα δέν προσαχθώσι προς έξέτασιν ή 
τελωνισμόν* ή 

(γ) έπί εμπορευμάτων μικρας ποσότητος, είσαχθέντων διά θα
λάσσης, ταύτα καθ* οίονδήποτε χρόνον μετά τήν άφιξιν του 
πλοίου της είσαγωγής, εύρίσκωνται έν τω λιμένι έν ώ θά 
λάδη χώραν ή έκφόρτωσις, καΐ ,παραμένωσι τά μόνα μή έκ
φορτωθέντα είσέτι έκ του πλοίου, έν τω λιμένι τούτω, εμπο
ρεύματα, | . 

ό αρμόδιος λειτουργός δύναται νά διάταξη j έναπόθεσιν των εμπο
ρευμάτων εις τίνα δημοσίαν άποθήκην αποταμιεύσεως. 

(2) Έφ' δσον πρόκειται περί μικρού δέματος ή αποστολής εμπο
ρευμάτων, ό αρμόδιος λειτουργός δύ\αται κατά πάντα χρόνον, μετά 
τήν σχετικήν ήαερομηνίαν, νά διάταξη έναπόθεσιν τούτων εις τίνα δη
μοσίαν άποθήκην αποταμιεύσεως, μέχρις οΰ κατατεθή ή περί τούτων 
διασάφησις. 

(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 82, 
ό Διευθυντής δύναται νά εκποίηση εμπορεύματα άποτεθειμένα είς 
τίνα δημοσίαν άποθήκην αποταμιεύσεως ύπό του αρμοδίου λειτουρ
γού και μή είσέτι τελωνισθέντα ύπό του είσαγωγέως αυτών— 

(α) άμελητί μέν, έφ' δσον πρόκειται περί εμπορευμάτων, άτινα 
κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού υπόκεινται είς φθοράν' ή 

(β) έν πάση έτερα περιπτώσει, εντός τριών μηνών άπό της άπο
θέσεως αυτών έν τή τοιαύτη αποθήκη ή εντός τοιαύτης μεί
ζονος προθεσμίας, 

ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει. 

άποθήκην απο
ταμιεύσεως. 
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(4) Έ ν τώ παρόντι άρθρω— 
(α) ό δρος «νόμιμος προθεσμία» σημαίνει, έν μέν τή περιπτώσει 

εμπορευμάτων εισαγομένων δι* αέρος περίοδον επτά, έν 
πάση δε έτερα περιπτώσει, περίοδον δεκατεσσάρων ήμερων 
από της σχετικής ημερομηνίας ' και 

(β) ό δρος «σχετική ημερομηνία» σημαίνει τήν ήμερομηνίαν, 
καθ' ή ν κατετέθη το δηλωτικόν ε ισαγωγής ΰπό του είσά
γοντος πλοίου ή αεροσκάφους δυνάμει του άρθρου 23 ή, εφ' 
όσον δεν κατετέθη τοιούτον δηλωτικόν, τήν ήμερομηνίαν, 
καθ' ην έδει κατά νόμον νά κατετίθετο τό τοιούτον δηλωτι
κόν : 

Νοείται δτι οσάκις ήθελε τεθή οιοσδήποτε περιορισμός έπί της 
εκφορτώσεως εμπορευμάτων έξ οιουδήποτε πλοίου ή αεροσκάφους, 
δυνάμει νομοθετικής διατάξεως σκοπούσης εις τήν προστασίαν εναν
τίον επιδημικών και λοιμωδών ασθενειών, τότε καθ" δσον άφορα εΙς 
τό τοιούτον πλοΐον ή αεροσκάφος, ό δρος «σχετική ημερομηνία» ση
μαίνει τήν ήμερομηνίαν άρσεως του περιορισμού. 

2 8 . 'Ανεξαρτήτως ιής ευθύνης, ην δυνατόν τις νά ύπέχη δυνάμει 
οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, π α ς δστις, κατα
θείς διασάφησιν έπί τη ε ίσαγωγή εμπορευμάτων, παραλε ίπε ι νά συμ
μορφωθή προς οιανδήποτε τών διατάξεων τοΟ παρόντος Μέρους, καθ ' 
δσον άφορα είς τήν τοιαύτην διασάφησιν, είναι Ινοχος αδικήματος 
καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν, μή ύπερδαίνουσαν τ ά ς είκοσι 
λίρας, τ ά δέ είρημένα εμπορεύματα υπόκεινται είς δήμευσιν. 

29.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται νά έκδώση Κανονι

σμούς— 
(α) καθορίζοντας τήν διαδικασίαν, τήν άκολουθητέαν ύπό 

πλοίου, άφικνουμένου εις τίνα λιμένα ή αεροσκάφους, άφι

κνουμένου εις τίνα τελωνειακόν αερολιμένα' 
(β) διέποντας τήν έκφόρτωσιν, άποδίδασιν, διακίνησιν και μετα

φοράν εμπορευμάτων έπί τη ε ισαγωγή των, 
δυνατόν δέ νά έκδοθώσι διαφορετικοί Κανονισμοί, οιέποντες αντι
στοίχως τήν διά θαλάσσης ή αέρος ε ίσαγωγήν. 

(2) Πας δστις, διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει olov
δήποτε Κανονισμόν δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου γενόμενον ή οιαν
δήποτε όδηγίαν του Διευθυντού ή του αρμοδίου λειτουργού, συμφώ
νως τοις τοιούτοις Κανονισμοϊς έκδοθεϊσαν, είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν, μή ύπερδαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας, τά δέ εμπορεύματα, αναφορικώς προς ατινα διαπράττεται τό 
αδίκημα υπόκεινται είς δήμευσιν. 

Διατάξεις άφορώσαι είς τήν έπιδολήν δασμών 
έπί είσαγομένων εμπορευμάτων 

3 0 .  ( 1 ) 'Εξαιρουμένων τών περιπτώσεων, καθ' α ς ά λ λ ω ς προβλέ
πεται έν τω παρόντι Νόμω ή έν οίωδήποτε νομοθέτη μάτι άφορώντι 
είς τά τελωνεία, απαγορεύεται ή παράδοσις ή μεταφορά είσαγομέ
νων εμπορευμάτων, μέχρις οΰ ό ε ίσαγωγεύς καταβάλει τω άρμοδίω 
λειτουργώ τους άναλογοΰντας τοις έμπορεύμασι δασμούς ' έν τή περι
πτώσει δέ εμπορευμάτων, δι* α απαιτείται κατάθεσις διασαφήσεως, 
ό δασμός καταβάλλεται ά μ α τή καταθέσει της διασαφήσεως' 

(2) Έ ά ν δέ\' παρασχπθώσιν έτ:αρκεΐς εξηγήσεις είς τόν τελώνη\·, 
καθ' δσον άφορα είς εμπορεύματα υποκείμενα είς δασμόν, άτινα περι
λαμβάνονται έν τω δηλωτικώ είσαγ&^γής πλοίου ή αεροσκάφους, !ό 

ΠαρΛΑειψις 
τηρήσεως τών 
άφορωυών 
ε'ις τάς 
όιασαψήαεις 
διατάξεων. 

Έζουοίσ προς 
ρύθμισιν της 
εκφορτώσεως, 
μεταφοράς, 
κ.λ.ιτ., εΐοαγο 
μένων εμπο
ρευμάτων. 
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πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης ή ό κύριος ή κυβερνήτης του αεροσκάφους 
ή ό αντιπρόσωπος αύτου Οφείλει να καταβολή, έφ' δσον απαιτήσει 
τοΰτο ό τελώνης, τόν έπί των εμπορευμάτων τούτων όφειλόμενον 
δασμόν, ώς ό δασμός ήθελε βεβαιωθή ύπό τοΰ τελώνου, κατά τους 
κρατουντας, κατά τήν κατάθεσιν του δηλωτικού, συντελεστάς. 

(3) Οί τελωνειακοί δασμοί και oi συντελεσταί των, οί βαρύνοντες 
εισαγόμενα εμπορεύματα, βεβαιούνται ώς ακολούθως : 

(α) εξαιρουμένης της περιπτώσεως, καθ' ην ή διασάφησις ή, 
έφ* δσον έγένετο πρόχειρος διασάφησις, ή τελειωτική διασά
φησις είναι προς άποταμίευσιν τών εμπορευμάτων, έν πάση 
περιπτώσει, καθ* ην κατατίθεται διασάφησις εισαγωγής οφεί
λονται δασμοί βάσει των συντελεστών, των κρατούντων άνα
φορικώς προς τά τοιαύτα εμπορεύματα κατά τήν κατάθεσιν 
της διασαφήσεως* 

(β) έάν ή διασάφησις ή, έφ' δσον έγένετο πρόχειρος τοιαύτη, 
ή τελειωτική διασάφησις είναι προς άποταμίευσιν, οδτοι βε
βαιούνται ώς προνοείται έν άρθρω 79' 

(γ) έφ* δσον δέν κατατεθή διασάφησις, καταβάλλονται οί δα
σμοί βάσει των συντελεστών τών κρατούντων, άναφορικώς 
προς τά τοιαύτα εμπορεύματα, κατά τόν χρόνον της είσα
γωγής. 

(4) Είδη κομιζόμενα ή αγόμενα διά θαλάσσης έν τη Δημοκρατία 
άλλως ή ύπό μορφήν φορτίου, εφοδίων ή αποσκευών, υπόκεινται είς 
τόν αυτόν δασμόν, είς δν τυχόν θά ύπέκειντο έάν είσήγοντο ύπό μορ
φήν εμπορευμάτων έάν δέ άνακύψη οιαδήποτε άμφισβήτησις ώς προς 
τήν προέλευσίν των. ταύτα λογίζονται ώς προϊόντα της χώρας, ην 
ό Διευθυντής ήθελε κατόπιν έρεύνης καθορίσει. 

(5) Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών δύο αμέσως επομένων άρθρων και 
τών προνοιών οιουδήποτε έτερου νομοθετήματος άφορώντος είς τά 
τελωνεία, εμπορεύματα, άτινα επανεισάγονται έν τη Δημοκρατία, 
ανεξαρτήτως έάν κατεσκευάσθησαν ή παρήχθησαν έν τη Δημοκρατία 
ή άλλαχου και ανεξαρτήτως έάν κατεβλήθη οιοσδήποτε δασμός έπ' 
αυτών κατά προηγουμένην αυτών είσαγωγήν» θά λογίζωνται διά 
σκοπούς δασμολογήσεως ώς εμπορεύματα τό πρώτον είσαγόμενα 
έν τή Δημοκρατία, έν τη περιπτώσει δέ εμπορευμάτων κατασκευα
σθέντων ή παραχθέντων έν τή Δημοκρατία, ώς εμπορεύματα μή οδτω 
κατασκευασθέντα ή παραχθέντα. 

31.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου νομοθε Απαλλαγή 
τήματος άφορώντος είς τά τελωνεία, καθ* δσον άφορα εις έμπορεύ έκτου δασμού 
ματα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα έν τή Δημοκρατία, άτινα έξα ορισμένων 
χθέντα έκ της Δημοκρατίας εΐτα επανεισάγονται, θά τυγχάνωσιν νω^νχωρίων 
εφαρμογής at έν τοις εφεξής διατάξεις του παρόντος άρθρου. εμπορευμάτων 

(2) Έ ά ν 
(α) τά εμπορεύματα κατά τήν ήμερομηνίαν τής έπανεισαγωγής 

των δέν υπόκεινται εις τίνα φόρον καταναλώσεως' και 
(β) άποδειχθή επαρκώς τω Διεθυντή δτι άπό τής εξαγωγής των 

ούδεμίαν υπέστησαν έπεξεργασίαν έν τή αλλοδαπή, 
τά εμπορεύματα δύνανται έπϊ τή έπανεισαγωγή των νά παραδοθώαιν 
είς έσωτερικήν κατανάλωσιν, άνευ τής καταβολής οιουδήποτε 
δασμού. 

(3) Έάν τά εμπορεύματα κατά τήν ήμερομηνίαν τής έπανεισα
γωγής των υπόκεινται εις τίνα φόρον καταναλώσεως, δυνατόν έπί 
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τή έπανεισαγωγή των να παραδοθώσιν είς έσωτερικήν κατανάλωσιν 
άνευ τής καταβολής δασμού, έάν άποδειχθή επαρκώς τω Διευθυντή 
δτ ι 

(α) κατά την ήμερομηνίαν της εξαγωγής των ταύτα δέν ύπέ
κειντο εις τήν καταβολήν φόρου τίνος καταναλώσεως ή, έφ' 
δσον ύπέκειντο, δτι κατεβλήθη 6 αναλογών αύτοΐς φόρος 
καταναλο'ϊσεως πρό. τής εξαγωγής των' και 

(β) έπι τή εξαγωγή των δέν επεστράφη ό καταβληθείς έπ' αυτών 
φόρος καταναλώσεως ή δτι επιστραφείς κατεβλήθη έκ νέου 
τω Δημοσίω Ταμεί,ω* και 

(γ) δτι τα εμπορεύματα ούδεμίαν υπέστησαν από τής εξαγω
γής των έπεξεργασίαν έν τη άλλοδοπτή. 

(4) Έάν τά εμπορεύματα τόσον κατά την έπανεισαγωγήν των 
δσον και κατά τήν έξαγωγήν των ύπέκειντο εις τίνα φόρον κατανα
λώσεως, εξήχθησαν δμως άνευ τής καταβολής του αναλογούντος 
αύτοΐς φόρου Ικ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως ή έκ του τόπου τής 
κατασκευής ή παραγωγής των, τότε, έφ' δσον άποδειχθή επαρκώς 
τω Διευθυντή δτι άπό τής εξαγωγής των ούδεμίαν υπέστησαν έπε
ξεργασίαν έν τή αλλοδαπή, τά εμπορεύματα δύνανται έπι τη έπανει
σαγωγή των— 

(α) έφ' δσον έν τή κατατεθείση διασαφήσει δηλουνται δτι προο
ρίζονται δι' έσωτερικήν κατανάλωσιν, νά παραδοθώσιν άνευ 
τής καταβολής οιουδήποτε τελωνειακού δασμού, επί τή πλη
ρωμή ποσού ϊσου προς τόν φόρον καταναλώσεως, τόν κρα
τούντα κατά τήν ήμέραν τής έπανεισαγωγής των' ή 

(β) τηρουμένων τών δρων και περιορισμών, οΰς ό Διευθυντής 
ήθελεν έν έκαστη περιπτώσει επιβάλει, νά μεταφερθώσιν, 
άνευ τής καταβολής οίουδήποτε δασμού ή φόρου, Ιν τινι 
αποθήκη αποταμιεύσεως ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, νά 
έπιστραφώσιν έκ νέου είς τόν τόπον τής κατασκευής ή παρα
γωγής των. 

(5) Τό παρόν άρθρον δέν τυγχάνει έφορμογής έπι εμπορευμάτων, 
εις τήν κατασκευήν ή παρασκευήν τών οποίων έχρησιμοποιήθη οιον
δήποτε είσαχθέν είδος δπερ, έάν είσήγετο κατά τήν ήμερομηνίαν τής 
έπανεισαγωγής τών τοιούτων εμπορευμάτων, θά ύπέκειτο εις τήν κα
ταβολήν τελωνειακού δασμού, έκτος έάν άποδειχθή επαρκώς τώ Διευ
θυντή δτι— 

(α) εις ούδένα τελωνέιακόν δασμόν ύπέκειτο τό είδος τούτο 
κατά τήν ήμερομηνίαν τής αρχικής αύτου εισαγωγής ή δτι 
κατεβλήθη ό τυχόν οφειλόμενος δασμός' και 

(β) δέν επεστράφη ό καταβληθείς εισαγωγικός δασμός έπι τή 
εξαγωγή τών εμπορευμάτων ή δτι επιστραφείς κατεβλήθη 
έκ νέου τω Δημοσίω Ταμείω. 

(6) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εξουσιο
δοτεί τήν παράδοσιν προς έσωτερικήν κατανάλωσιν εμπορευμάτων 
•μη άλλως δυναμένων κατά νόμον νά χρησιμοποιηθώσι προς τούτο. 

(7) Έ ν τω παρόντι άρθρω ol ακόλουθοι δροι κέκτηνται αντιστοί
χως T.'JV έν τοις έ·'|Χ.ξής έννοιαν— 

«εμπορεύματα υποκείμενα είς φόρον καταναλώσεως» σημαίνει 
εμπορεύματα— 

(α) κλάσεως ή κατηγορίας υποκείμενης κατά δεδομένον χρόνον 
είς τίνα φόρον καταναλώσεως, έφ' δσον ήθελον κατασκευα
σθή ή παραχθή έν τή Δημοκρατία κατά τόν έν λόγω χρόνον 
ή έφ' δσον ήθελον εξέλθει του οικήματος του κατασκευαστου 
προς χρήσιν έν τή Δημοκρατία κατά τόν έν λόγω χρόνον' ή 
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'Απαλλαγή 
έκ τοΰδαο(κ. ι · 
ώρισμένων 
έπανεισαγομΓ 
νων εμπορευ

μάτων της Κ οι 
νοπολιτεΐας f) 
αλλοδαπής 
προελεύσεως 

(β) έν τή κ α τ α σ κ ε υ ή ή παρασκευή των οποίων έχρησιμοποιή

θησαν εμπορεύματα το ιαύτης κλάσεως ή κ α τ η γ ο ρ ί α ς . 
«φόρος καταναλο')σεως» σημα ίνε ι τόν φόρον ε ίς δν υπόκε ιν τα ι 

ή είς δεδομένον χρόνον ύπέκε ιντο εμπορεύματα υποκε ίμενα ε ίς 
φόρον καταναλώσεως . 

3 2 . 'Ανεξαρτήτως των δ ια τάξεων οιουδήποτε έτερου νομοθετήμα

τος άφορώντος ε ίς τ α τ ελωνε ία , εμπορεύματα κατασκευασθέν τα ή 
παραχθέντα έν τη αλλοδαπή , ά τ ι ν α επανε ισάγοντα ι έν τη Δ η μ ο κ ρ α 

τ ία , δυνατόν έπί τη έπανε ισαγωγή των νά παραδοθώσι προς έσωτε

ρ ικήν κατανάλωσ ιν , έφ* δσον κ α τ ά νόμον δύναντα ι ν ά χρησιμοποιη

θώσι προς τούτο, άνευ της καταβολής οίουδήποτε δασμοΟ, έάν άπο

δειχθή τω Διευθυντή δτ ι— 
( α ) τ α ύ τ α ε ίς ούδένα ύπέκε ιντο δασμόν κ α τ ά τήν προγενεστέ

ραν ε ί σ α γ ω γ ή ν των ή δτ ι κατεβλήθη ό ε ίς δν τό τε ύπέκε ιντο 
δασμός" κ α ί 

(β ) έπί τη ε ξ α γ ω γ ή των δέν επεστράφη ό κ α τ α β λ η θ ε ί ς δασμός 
ή Μτερος φόρος ή δτ ι παν οϋτω έπιστραφέν ποσόν κατεβλήθη 
έκ νέου τ ω Δημοσ ίω Ταμείω* κα ί 

( γ ) τ ά εμπορεύματα άπό της ε ξ α γ ω γ ή ς των ούδεμ ίαν έπεξερ

γ α σ ί α ν υπέστησαν έν τη αλλοδαπή : 
Νοε ί τα ι δτ ι εμπορεύματα , ά τ ι ν α κ α τ ά προγενεστέραν σύτών ε ίσα

γ ω γ ή ν έδηλώθησαν έν τή περί αυτών δ ιασαφήσε ι ώς προορ ιζόμενα 
προς δ ιαμε τακόμ ιση / ή μεταφόρτωσα/ ή, ών επετράπη παράδοσις άνευ 
της καταβολής οίουδήποτε δασμοΟ, ώς έκ του γ ε γ ο ν ό τ ο ς δ τ ι ε ίσήχθη

σαν μόνον προσωρινώς έπί τ ω τ έ λ ε ι μ ε τ α γ ε ν ε ο τ έ ρ α ς έ π α ν ε ξ α γ ω γ η ς 
των κα ί ά τ ι ν α κατ* άκολουθ ίαν έπανενήχθησαν, έπανε ισαγόμενα λο

γ ί ζ ο ν τ α ι ώ ς . τ ό πρώτον ε ί σ α γ ό μ ε ν α εμπορεύματα . 

3 3 . Ε ισαγόμε να εμπορεύματα , ών ή περί αποταμ ιεύσεως δ ιασά "Αποταμίευσις 
Φησις ήθελεν έ γ κ ρ ι θ ή , εναποτ ίθεντα ι έν τή αποθήκη αποταμ ιεύσεως εμπορευμάτων 
άνευ της κ α τ α β ο λ ή ς οίουδήποτε δασμοΟ. ' άνευ Tfic κατά άνευ τής κατα

βολής δασμοΟ. 

3 4 . 'Οσάκ ι ς έν τή δ ιασαφήσε ι ε ί σ α γ ω γ ή ς δηλοΰτα ι δτ ι οιαδήποτε "Απαλλαγή 
εμπορεύματα προορ ίζοντα ι νά δ ιαμετακομ ισθώσιν ή μεταφορτωθώσιν , εμπορευμάτων 
ό Διευθυντής δύνατα ι νά έπιτρέψη μεταφοράν των. εμπορευμάτων έπί κ ^ ^ ^ " " *  , 
τω σκοπώ τούτω,

1 ύφ' ους δρους κ α ί περιορισμούς ήθελε κ α τ ά τ ό δο φόρτωσιν, U 
κουν καθορ ίσε ι , κα ί άνευ της κ α τ α β ο λ ή ς οίουδήποτε δασμού. τόο δασμού 

3 5 . Είς περιπτώσεις, άτ ι νας τό Υπουργ ικο ί  Συμβούλ ιον ήθελε, "Απαλλαγή 
δια Κανονισμών καθορίσε ι , έφ" δσον ό Διευθυντής πεισθή δτ ι έμπορεύ εμπορευμάτων 
μ α τ α ε ι σ ά γ ο ν τ α ι προσωρινώς έπί τ ω τ έ λ ε ι έ π α ν ε ξ α γ ω γ ή ς των, οδτος

 π
Ρ°

σω
Ρ'νως 

δύνατα ι νά έπιτρέψη παράδοσιν αυτών, ύπό δρους εκάστοτε καθο έκ'τοο'οασμοϋ 
ριζομένους κ α τ ά τό δοκούν, κ α ί άνευ της κ α τ α β ο λ ή ς οίουδήποτε 
δασμού. 

3 6 . Έ φ ' δσον άποδειχβή τ ω Διευθυντή δτ ι , ε ίσαγόμενα κ ι νη τά "Απαλλαγή 
περ ιουσ ιακά στο ι χ ε ία ανήκον κ α τ ά κυρ ιό τη τα ή ήσαν έν τή κατοχή ^«αγομένων 
αποβιώσαντος προσώπου κ α ί δτ ι έχρησιμοποιουντο 6π* αύτου πρό " ^ P

0 0 0  1
^ ·

1 0 

του θανάτου του κα ί κ α τ ά τόν χρόνον του θανάτου δέν έχρησιμοποι  &σσμοϋ.°
υ 

ουντο ουδέ κατε ί χοντο δ ι ' οίονδήποτε έμπορικόν σκοπόν, προσέτ ι δέ 
δτ ι ή ε ί σ α γ ω γ ή των γ ί ν ε τ α ι ύπό προσώπου ή δ ι ά πρόσωπον διαμένον 
έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , δπερ απέκτησε τ α ΰ τ α βάσε ι δ ιαθήκης ή έ ξ αδ ιαθέ 

του κληρονομ ικής δ ιαδοχής , ό Διευθυντής δ ύ ν α τ α ι νά ά π α λ λ ά ξ η 
τ α ύ τ α τών ά λ λ ω ς κ α τ α β λ η τ έ ω ν τ ελωνε ιακών δασμών ή νά έπιστρέψη 
τους τυχόν καταβληθέν τας έπί τή ε ί σ α γ ω γ ή των τ ελωνε ιακούς 6oc

σμούς. 
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■At.a:v>.iy?i 37. Ύπό δρους και περιορισμούς επιβαλλόμενους κατά τό δοκούν, 
έμτωρ'κών 0 Διευθυντής δύναται να έπιτρέψη τήν παράδοσιν, άνευ της καταβο
<sh! ι .V ̂Π*» οιωνδήποτε δασμών είσαγωγής
κ .*.π....κ (α) εμπορικών δειγμάτων εμπορευμάτων, άτι να οδτος ήθελε κα
ΐοϋί>α.'μοϋ. θορίσει κατά τό δοκούν, είτε έπι τούτω εισαγομένων είτε 

επιλεγομένων έκ των εμπορευμάτων κατά τήν ε ίσαγώγήν 
των' 

(β) έτικεττών ή έτερων είδών, παρεχομένων άνευ οιασδήποτε επι
βαρύνσεως επί τω" τέλει έ π α ν ε ξ α γ ω γ ή ς των μετ* εμπορευ
μάτων, κατασκευαζόμενων ή παραγομένων έν τη Δημοκρα
τία καΐ προοριζομένων δι* έξαγωγήν . 

•Αηαλλαγή 3 8 . Ουδείς τελωνειακός δασμός επιβάλλεται έπί τη εισαγωγή— 
6Ρσ6εΐωντων' ( α ) ° Ι ω ν δ ή π ο τ ε εμπορευμάτων (εξαιρουμένων των οίνοπνευμα
κ.λ.π.,έκ τωδών καΐ οίνων), άτινα, ως ήθελεν άποδειχθή τ ω Διευθυν
τού δασμοΟ. τη, κατεσκευάσθησαν ή παρήχθησαν πλέον των εκατόν ετών 

πρό της ε ίσαγωγής των' 
(β) είδών, ατινα, ώς ήθελεν άποδειχθή τ ω Διευθυντή, άπενεμή

θησαν έν τη αλλοδαπή είς οίονδήποτε πρόσωπον, λ ό γ ω δια
κρίσεως αύτου έν τη τέχνη, λογοτεχνία, επιστήμη ή αθλητι
σ μ ό ή δια δημοσίαν τίνα ύπηρεσίαν ή ά λ λ ω ς ττως ώς τεκμή
ριον αξιομνημόνευτου τινός επιτεύξεως ή πράξεως , έφ' δσον 
ταύτα είσάγονται Οπό τοΟ προσώπου τούτου ή διά λογαρια
σμών αύτου. 

'Αδικήματα περί τήν Είσαγωγήν 

■παρανόμως (°0 έκτος ώ ς ά λ λ ω ς προνοείται έν τ ω παρόντι Νόμω, είσαγό
Είσαγομένων. μένα εμπορεύματα, υποκείμενα είς τελωνειακόν δασμόν, έκ

φορτώνται έν οίωδήποτε λιμένι ή έξ οιουδήποτε αεροσκά
φους έν τη Δημοκρατία ή μεταφέρονται έκ του" τόπου της 
ε ί σ α γ ω γ ή ς ή έξ οίασδήποτε εγκεκριμένης αποβάθρας , σταθ
μοΟ έλεγχου ή τελωνειακής αποθήκης, άνευ της καταβολής 
τοΟ είς δν υπόκεινται δασμού' ή 

(β) εμπορεύματα είσάγονται, αποβιβάζονται ή έκφορτώνται 
κατά παράβασιν οίασδήποτε απαγορευτ ικής διατάξεως ή πε
ριορισμού, δστις θέλει εκάστοτε τελεί έν Ισχύΐ άναφορικώς 
προς τ ά τοιαύτα εμπορεύματα, δυνάμει νομοθετικής τίνος 
πράξεως" ή 

( γ ) εμπορεύματα υποκείμενα είς τελωνειακόν δασμόν ή εμπο
ρεύματα, ών ή ε ίσαγωγή απαγορεύετα ι ή υπόκειται είς πε
ριορισμούς δυνάμει οίασδήποτε νομοθετικής πράξεως, εξευ
ρίσκονται, ιτρό ή μετά τήν έκφόρτωσίν των, δτι ήσαν κεκρυμ
μ«=να καθ' οίονδήποτε τρόπον έπί πλοίου ή αεροσκάφους' ή 

(δ) εμπορεύματα είσάγονται κεκρυμμένα εντός δοχείου, περιέ
χοντος εμπορεύματα διαφορετικής κλάσεως ' ή 

(ε) είσαγόμενα εμπορεύματα εξευρίσκονται, πρό ή μετά τήν 
παράδοσίν των, ώς μή συνάδοντά προς τ ά έν τη διασαφήσει 
καθοριζόμενα τοιαύτα' ή 

(στ) ε ίσαγόμενα εμπορεύματα αποκρύπτονται ή συσκευάζονται 
καθ ' οίονδήποτε τρόπον έπί τ ω τέλει εξαπατήσεως λειτουρ
γοΟ, 

τ ά εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται είς δήμευσιν : 
Νοείται δτι οσάκις έπί τη ε ίσαγωγή εμπορευμάτων, ών ή ε ίσαγωγή , 

δυνάμει νομοθετικής πράξεως, τελεί εκάστοτε υπό άπαγόρέυσιν ή 
περιορισμόν— 

(i) ορίζεται έν τω δηλωτικώ δτι προορίζονται νά έξαχθώσι διά 
τοΟ αύτοΰ πλοίου ή αεροσκάφους' ή 
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(ϋ ) δηλώντα ι έν τη διασαφήσει ώς προοριζόμενα νά δ ι α μ ε τ α κ ο μ ι 

σθώσιν ή μεταφερθώσιν" ή 
(i i i) δηλώντα ι έν τη διασαφήσει ώς προοριζόμενα δι* άποταμ ί ευ 

σιν κ α ι έ ξ α γ ω γ ή ν ή χρήσιν αυτών ώς εφοδίων, 
ό Διευθυντής δύνατα ι κ α τ ά τό δοκούν νά έπιτρέψη ά ν ά λ ο γ ο ν μετα 

χε ίρησίν των. 

40.— (1) Πάς δστις εκφορτώνε ι ή αποβ ιβάζε ι έν οίωδήποτε λ ιμάν ι Ποινή δι« 
ή εκφορτώνε ι έ ξ οιουδήποτε αεροσκάφους έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ή μετά  γράνομον 
φέρε ι έκ του τόπου της ε ι σ α γ ω γ ή ς ή έ ξ ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς αποβάθρας, J , ^ ^ . 
σταθμού έ λ ε γ χ ο υ ή τ ελωνε ιακής αποθήκης— των,κ.λ.π. 

( α ) εμπορεύματα υποκε ίμενα ε ις μή κ α τ α β λ η θ έ ν τ α ε Ισέτ ι δα

σμόν' ή 
(β ) εμπορεύματα ε ίσαχθέντα , άποβ ιβασθέντα ή έκφορτωθέντα 

κ α τ ά παράβασιν οιασδήποτε α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς δ ι α τ ά ξ ε ω ς ή 
περιορ ισμού, εκάστο τ ε τελούντος έν ίσχύϊ, άναφορ ικώς προς 
τ ά τ ο ι α ύ τ α εμπορεύματα , δυνάμε ι νομοθετ ικής τ ί νος πρά

ξεως, 
ή συνδράμε ι ή ά λ λ ω ς ενέχετα ι ε ις τήν το ιαύτην έκφόρτωσιν, άποβί

βασιν ή μεταφοράν, προσέτ ι δέ πας δστ ις ε ί σ ά γ ε ι ή ενέχε τα ι ε ί ς τήν 
ε ί σ α γ ω γ ή ν οιωνδήποτε εμπορευμάτων κ α τ ά παράβασ ιν το ιαύτης , ώς 
έν το ι ς ανωτέρω, απαγορευτ ι κής δ ι α τ ά ξ ε ω ς ή περιορ ισμού, ανεξαρ 

τήτως έάν έλαβε χώραν ή έκφόρτωσις των εμπορευμάτων ή δ χ ι , έφ* 
δσον π ρ ά τ τ ε ι ούτω επί τω τ έ λ ε ι καταδολ ι εύσεως της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , 
έκ του ε ίς δν υπόκε ιν τα ι τ α εμπορεύματα δασμού ή επί τ ω τ έ λ ε ι κ α τ α 

στρατηγήσεως της έν λ ό γ ω απαγορευ τ ι κής δ ι α τ ά ξ ε ω ς ή περιορ ισμού, 
ε ί να ι ένοχος α δ ι κ ή μ α τ ο ς κα ΐ υπόκε ι τα ι ε ί ς χ ρ η μ α τ ι κ ή ν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τήν ε ί ς τρ ιπλούν ά ξ ί α ν των εμπορευμάτων ή τ ά ς ε κ α 

τόν λ ί ρ α ς ή τ ό έν έ κ α σ τ η περιπτώσει με ίζον των άνω ποσών ή ε ί ς 
φυλάκ ισ ιν μ έ χ ρ ι δύο ετών ή ε ίς άμφοτέρας τ ά ς ποινάς τής φυλακ ί * 
σεως κα ΐ τής χ ρ η μ α τ ι κ ή ς το ιαύτης . 

(2) Π α ς δστις— 
( α ) ε ι σ ά γ ε ι ή προκαλε ί τήν ε ί σ α γ ω γ ή ν οιωνδήποτε εμπορευμά

των κεκρυμμένων έν δοχε ίω περ ιέχοντ ι εμπορεύματα διαφο

ρετ ι κής κλάσεως* ή 
(β ) αμέσως ή εμμέσως ε ί σ ά γ ε ι ή προκαλε ί τήν ε ί σ α γ ω γ ή ν ή 

κατάθεσ ιν διασαφήσεως άναφορ ικώς προς εμπορεύματα , , 
, όπινα, πρό ή μ ε τ ά τήν παράδοσίν των εξευρ ίσκοντα ι ώς μή 

συνάδοντα προς τ ά έν τη κατατεθε ίση δ ιασαφήσε ι καθορ ι 

ζόμενα τ ο ι α ύ τ α , 
ε ί να ι ένοχος αδ ι κήματος κ α ι υπόκε ι τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τήν ε ίς τρ ιπλούν ά ξ ί α ν τών εμπορευμάτων ή τ ά ς ε κ α 

τόν λ ί ρ α ς ή τό έν έ κ α σ τ η περιπτώσει με ίζον τών άνω ποσών. 

(3) Α Ι δυνάμε ι του παρόντος άρθρου έπ ιβαλλόμενα ι ποιναί δέν 
τυγχάνουσ ιν εφαρμογής ώς έν τη περιπτώσει αδ ι κήματος σχέσιν έχον

τος προς τήν ε ί σ α γ ω γ ή ν εμπορευμάτων, τήν γενομένην κ α τ ά παρά

βασιν α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς δ ια τάξεως ft περιορ ισμού, έφ* δσον ρητώς προ

νοε ί τα ι έ τ ε ρ α ποινή δ ι ά τ ό έν λ ό γ ω α δ ί κ η μ α ύπο της νομοθετ ικής 
ή ε τ έ ρ α ς πράξεως, δι* ής ε π ι β ά λ λ ε τ α ι ή το ιαύ τη άπαγόρευσ ις ή πε

ριορισμός. 
Ε ξ α γ ω γ ή , 'Εφόδια , " Α δ ε ι α απόπλου ή 

αναχωρήσεως αεροσκάφους 

41.—(1) Ό ε ξ α γ ω γ ε ύ ς εμπορευμάτων προοριζομένων δι* έ ξαγω Διασάψησις 
γήν ή προς χρήσιν αυτών ώς εφοδίων δ ι ά τ ί ν α πλοΟν ή πτήσιν έν τη εξαγωγής 
αλλοδαπή, οφε ί λ ε ι δπως— ' ώρισμένων 

( α ) κατάθεση παρά τω άρμοδ ίω λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ διασάφησιν έ ξ α γ ω 
 έ μ π ο

Ρ
6 υ

* '
ά τ < 

γής , έν ώ τύπω καΐ τρόπω καΐ περιέχουσαν τ ο ι α ύ τ α στο ι 

χ ε ί α , ώς ό Διευθυντής ήθελε καθορίσε ι* κ α ι 
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Συμπληρωμα
τικαΐ διατά
ξεις καθ' 6σον 
'ψορςτεΐς 

*'μ υρεύματα 
χρ ι,.,οντά 
διαυαφήσεως 
*ξαγο<νής. 

;β) παράσχη έγγύησιν Ικανοποιούσαν τόν Διευθυντήν, δτι τα 
εμπορεύματα ταύτα θά φορτωθώσιν, έξαχθώσιν καΐ έφορτω
θώσιν προσηκόντως, εις τόν έν τη κατατεθείση διασαφήσει 
καθοριζόμενον προορισμόν, εντός ευλόγου κατά τήν κρίσιν 
τοϋ Διευθυντού προθεσμίας ή, έν τη περιπτώσει εμπορευμά
των "προοριζομένων <ός εφοδίων, δτι θά χρησιμοποιηθώσι 
δεόντως ώς τοιαύτα η* άλλως θά δοθώσιν εξηγήσεις ίκανο
ποιοΰσαι τόν Διευθυντήν : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται κατά το δοκοΰν νά εξαίρεση οια
δήποτε τοιαύτα εμπορεύματα άπασών ή τίνων των διατάξεων του 
παρόντος εδαφίου. 

(2) Ή διασάφησις εξαγωγής λογίζεται προσηκόντως γενομένη 
δυνάμει του παρόντος άρθρου άμα τη υπογραφή αυτής υπό του αρμο
δίου λειτουργού. 

(3) 'Εάν εμπορεύματα φορτωθώσι προς έξαγωγήν ή ώς εφόδια 
ή οι* υδάτινης όδου* μεταφερθώσι προς τοιαύτην φόρτωσιν, πριν ή 
κατατεθή δεόντως ή άφορώσα είς ταύτα διασάφησις εξαγωγής, τά 
εμπορεύματα υπόκεινται είς δήμευσιν καί, έφ' δσον οιαδήποτε των 
άνω πράξεων γενή μέ δολίαν πρόθεσιν, πας όστις ενέχεται είς αυτήν, 
τελών έν γνώσει της τοιαύτης προθέσεως, είναι ίνοχος αδικήματος 
καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν εις τρι
πλούν άξίαν των εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη 
περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καί της χρηματικής 
τοιαύτης. 

(4) Εμπορεύματα διαφέροντα τών καθοριζομένων έν τη διασαφή
σει εξαγωγής, τη κατατεθειμένη δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπό
κεινται είς δήμευσιν. 

4 2 .  (1) Απαγορεύεται ή εξαγωγή ή ή διασάφησις προς έξαγωγήν 
εμπορευμάτων, υποκειμένων είς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου, 
διά πλοίου καθαρας χωρητικότητος μικροτέρας τών τεσσαράκοντα 
τόννων, πάσα δέ παράδασις της παρούσης διατάξεως επάγεται δή
μευσιν τών εις ά άφορα ή παράδασις εμπορευμάτων. 

(2) 'Εάν τά εμπορεύματα, είς ά άφορα κατατεθείσα διασάφησις 
εξαγωγής έν οίωδήποτε λιμένι ή τελωνειακώ άερολιμένι, δυνάμει του 
αμέσως προηγουμένου άρθρου, δέν φορτωθώσι προσηκόντως πριν ή 
συμπληρωθώσιν αϊ τελωνειακοί διατυπώσεις προς άπόπλουν ή άνα
χώρησιν του έν τη διασαφήσει καθοριζομένου πλοίου ή αεροσκάφους, 
τά εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται είς δήμευσιν, έκτος έάν τό γε
γονός της ματαιώσεως της φορτώσεως ή εξαγωγής γνωστοποιηθή 
εις τόν άρμόδιον λειτουργόν, αμέσως μετά τήν περάτωσιν τών προς 
άπόπλουν ή άναχώρησιν του αεροσκάφους αναγκαίων τελωνειακών 
διατυπώσεων. 

(3) Ματαιωθείσης ώς έν τοις ανωτέρω της φορτώσεως ή εξαγω
γής εμπορευμάτων, είς ά άφορα κατατεθείσα διασάφησες εξαγω
γής, έάν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ήμερων άπό τηξ;ίέκδόσεως 
τής αδείας απόπλου ή αναχωρήσεως του καθοριζομένου έν τη δια
σαφήσει πλοίου ή αεροσκάφους, τά εμπορεύματα ταύτα δέν άποτα
μιευθώσιν £ν τινι αποθήκη ή δέν κατατεθή νέα περί τούτων διασά
φησις προς έξαγωγήν ή χρήσιν αυτών ώς εφοδίων ή έάν δέν πάρα
σχεθώσιν άλλως πως εξηγήσεις ίκανοποιουσαι τόν Διευθυντήν, ό 
καταθείς τήν διασάφησιν εξαγωγής.υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή υπερβαίνουσα; τάς πέντε λίρας : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής οσάκις, 
πρό τής παρόδου τής είρημένης προθεσμίας, τά εμπορεύματα ^κατά
σχονται δυνάμει του αμέσως, προηγουμένου εδαφίου. ',_,.·'. 
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(4) ΕΙς αό τταρόν άρθρον υπόκε ιν τα ι τ α έν το ι ς εφεξής εμπορεύ

ματα— 
( α ) εμπορεύματα εκ τ ίνος αποθήκης αποταμιεύσεως" 
( β ) εμπορεύματα ύπό δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ ι ν ' 
( γ ) εμπορεύματα υποκε ίμενα ε ίς μή κ α τ α β λ η θ έ ν τ α ε ισέτ ι δασμόν 

ή φόρον' 
(δ) εμπορεύματα δ ι κα ιούμενα ε ις έπιστροφήν τοΟ έπ' αυτών 

καταβληθέντος δασμού ή φόρου. 

43 .—(1) Ό διευθυντής δύνατα ι νά έκδώση οδηγ ίας— Διατάξεις 
( α ) ως προς τήν ποσότητα τών εμπορευμάτων, ά τ ι ν α δύνατα ι *

a e
*too

v 

νά κομ ί ζη έπ' αύτου πλοΐον ή αεροσκάφος ώς εφόδ ια δ ι ά ^ ^ a * " " 
τ ί ν α πλουν ή πτήσιν έκτος της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ' πλοίων fj 

(β) ώς προς τήν απαιτουμένη ν άδε ιαν προμηθε ίας κ α ι μετά  <*«ροσκαφών. 
φοράς τών προοριζομένων ώς έν το ΐς ανωτέρω εμπορευμά

των, τήν άκολουθητέαν δ ιαδ ι κασ ίαν προμηθε ίας τούτων, έάν 
υπόκε ιντα ι ε ίς δασμόν ή δχ ι , ώς προς τόν κ α τ α β λ η θ έ ν τ α 
δασμόν κ α ι έάν ενδε ί κνυτα ι ύπό τ ά ς περιστάσε ις επιστροφή 
τοΰ καταβληθέντος δασμού ή φόρου. 

(2) ' Ανεξαρτήτως οιωνδήποτε δ ια τάξεων τών περί Τελωνε ίων 
Νόμων α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή φόρτωσις εφοδίων άνευ της κ α τ α β ο λ ή ς δα

σμού ή έπι τη επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, ε ίμή μόνον επί 
πλοίου καθαρας χωρητ ι κότητος τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α τουλάχ ιστον τόννων, 
ή έπι αεροσκάφους άναχωροΟντος δ ιά πλουν ή πτήσιν ε ίς τήν ά λ λ ο 

δαπήν : 
Ν ο ε ί τ α ι δτ ι ό Διευθυντής δύνατα ι ε ίς ώρισμένας περιπτώσεις κ α ί 

ύπό δρους κα ί περιορισμούς καθορ ιζόμενους κ α τ ά τό δοκούν, ν ά έπι 

τρέψη το ιαύτην ώς έν το ΐς ανωτέρω φόρτωσιν εφοδίων, έπι παντός 
πλοίου αποπλέοντος έ κ της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς δ ι ά τήν άλλοδαπήν. 

(3) Έ ά ν εμπορεύματα φορτωθέντα ή κομ ι ζόμενα ώς εφόδ ια δ ι ά 
τ ί ν α πλουν ή πτήσιν έν τη αλλοδαπή άποβιβασθώσιν ή έκφορτωθώσιν 
άνευ αδε ίας του αρμοδ ίου λε ι τουργού ε ίς οίονδήποτε τόπον έν τ η 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , τ ά εμπορεύματα τ α ύ τ α υπόκε ιν τα ι ε ί ς δήμευσιν κ α ί !ό 
πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης του αεροσκάφους ώς κ α ι ό πλοιοκτήτης ή 
δ κύρ ιος του αεροσκάφους υπόκε ι τα ι εΤς £κάστσς ε ί ς χ ρ η μ α τ ι κ ή ν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν ε ίς τρ ιπλούν ά ξ ί ά ν τών εμπορευμάτων 
ή τ ά ς εκατόν λ ίρας , ή τό έν έ κ α σ τ η περιπτώσει με ίζον τών άνω 
ποσών. 

(4) Ό αρμόδ ιος λε ι τουργός δύνατα ι ν ά κλε ίδωση, σημάνη, σφρά

γ ι σ η ή ά λ λ ω ς ασφάλ ιση εμπορεύματα καθορ ισθέντα έν τη δ ιασαφή

σε ι , φορτωθέντα ή κομ ισθέντα ώς εφόδ ια κ α τ ά τ ά ανωτέρω ή οίονδή

ποτε μέρος ή δοχεΐον, έν ώ περ ι έχοντα ι ή φυλάτ τον τα ι τ α ύ τ α . 
(5) Έ ά ν πλοΐον ή αεροσκάφος απόπλευσαν ή αναχώρησαν ίκ 

τ ίνος λ ιμένος ή τ ελωνε ιακού αερολ ιμένος δ ιά τήν άλλοδαπήν κομ ίζον 
έπ' αύτου εφόδια, έπιστρέψη είς οίονδήποτε τόπον εντός τής Δημο

κρατ ίας— 
( α ) κα ί ή ματα ίωσ ις του πλου ή πτήσεως δέν οφε ί λε τα ι είς κακο

κα ιρ ίαν , μηχαν ική \ βλάδην ή έ τ έραν άφευκτον α ϊ τ ί α ν κα ί 
άνακαλυψθή οιονδήποτε έ λ λ ε ι μ μ α είς τ ά ύπό του πλοίου η

4 

αεροσκάφους κομ ιζόμενα εφόδια ' ή 
(β ) έάν ή ματα ίωσ ις του πλου ή πτήσεως οφε ί λε τα ι ε ίς οιανδή

ποτε α ί τ ί αν ώς έν το ΐς ανωτέρω κα ί άνακαλυφθη οίονδήποτε 
έ λ λ ε ι μ μ α ε ίς τ ά έπι του πλοίου ή αεροσκάφους κομ ι ζόμενα 
εφόδια, δπερ κ α τ ά τήν κρ ίσ ιν του Διευθυντού υπερβαίνε ι τήν 
ποσότητα, ήτ ις ευλόγως έδε ι νά άναλωθη, λαμβανομένου 
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ύπ* βψιν του διαρρεύσαντος χρόνου μεταξύ της αναχωρή
σεως και έιτσνόδου του πλοίου ή αεροσκάφους, 

ό πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης του αεροσκάφους υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας, προσέτι δέ οφείλει 
νά καταβάλη έπί τοΰ παρατηρηθέντος ελλείμματος ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, έπί τοΰ υπερβάλλοντος ελλείμματος, τον καταβλη
τέον έπί της εισαγωγής των τοιούτων εμπορευμάτων δασμόν πας 
ο5τω οφειλόμενος δασμός εισπράττεται διά συνοπτικής διαδικασίας 
ώς άστικόν χρέος. 

44.—(1) Πριν ή φορτωθώσιν οιαδήποτε εμπορεύματα έπί πλοίου 
«πόίλου

 ε
*ζ

 τ ι ν α λιμένα, δι* εξαγωγή ν ή ώς εφόδια διά τίνα πλουν έν τη άλλο
πλοΐου. δοπτη, ό πλοίαρχος οφείλει όπως κατάθεση παρά τω άρμοδίω λει

τουργώ— ; 
(α) δήλωσιν απόπλου τοΟ πλοίου, έν ώ τύπω καΐ τρόπω και 

περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυντής ήθελε καθο
ρίσει" και 

(β) πιστοποιητικόν τοΟ αρμοδίου λειτουργού περί της παρασχε
θείσης τω πλοίω άδειας εΐσπλου ή αδείας ακτοπλοΐας καθ' 
δσον άφορα είς τόν τελευταΐον πλουν αύτοΟ μετά φαρτίου' 
καΐ 

(γ) έν ή περιπτώσει τό πλοΐον ήθελεν ήδη φορτώσει εμπορεύ
ματα εις έτερον λιμένα δι* έξαγωγήν ή ώς εφόδια προς 
χρήσιν αυτών ώς έν τοΐς ανωτέρω, ή έάν εδόθη άδεια από
πλου άνευ φορτίου τοΟ πλοίου έκ τίνος έτερου λιμένος, τήν 
άδειαν απόπλου τοΟ πλοίου έκ του έτερου τούτου λιμένος. 

(2) Έάν έπί τη άφίξει είς τινα λιμένα ακτοπλοϊκού, κομίζοντος 
εμπορεύματα έκ τίνος τόπου έν τη Δημοκρατία εις έτερον τόπον έν 
αύτη, σκοπηται δπως τό πλοΐον τούτο πλεύση μετά των έν λόγω 
εμπορευμάτων ή τίνων έξ αυτών εις τήν άλλοδαπήν, επιβάλλεται 
κατάθεσις δηλώσεως απόπλου του έν λόγω πλοίου, ώς και ή κατά
θεσις δηλωτικού εξαγωγής των έπ* αύτου κομιζομένων εμπορευ
μάτων, ανεξαρτήτως έάν ταύτα έφορτώθησαν έν τω λιμένι τούτω ή 
είς έτερον τινα τόπον. 

(3) Δυνατόν νά κατατεθή δήλωσις απόπλου πλοίου έκ τίνος 
λιμένος δυνάμει του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως έάν πρό της 
αναχωρήσεως αύτου διά τήν άλλοδαπήν σκοπηται προσέγγισις του 
πλοίου είς έ'τερον έν τη Δημοκρατία λιμένα : 

Νοείται δτι δυνατόν νά κατατεθή δυνάμει του παρόντος εδαφίου 
δήλωσις απόπλου άναφορικώς προς πλοΐον κομίζον φορτίον, φορ
τωθέν έπ* αύτου έν τη αλλοδαπή καΐ προοριζόμενον προς έκφόρτωσιν 
έν τη Δημοκρατία, μόνον ύφ' ους δρους ήθελεν επιβάλει ό Διευθυντής 
κατά τό δοκούν. 

(4) "Οσά.Μ,ς δυνάμει του παρόντος άρθρου απαιτείται ή κατάθεσις 
^δηλώσεως απόπλου πλοίου είς οιονδήποτε λιμένα, έάν φορτωθώσιν 
έπί τοΟ πλοίου έν τω λιμένι τούτω οΙαδήποτε εμπορεύματα, πρίν 
ή κατατεθή τοιαύτη δήλωσις, τά εμπορεύματα υπόκεινται εις 
δήμευσιν, ό δέ πλοίαρχος εΐναι ένοχος αδικήματος και υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας' 
οσάκις δέ ή φόρτωσις ή δι ' ύδατίνης όδου μεταφορά προς φόρτωσιν 
των εμπορευμάτων γίνεται μέ δολίαν πρόθεσιν, πάς δστις ενέχεται 
είς ταύτην, έν γνώσει τής τοιαύτης δολίας προθέσεως, είναι ένοχος 
αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τήν εις τριπλό." άξίσν των εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό 
έν έκαστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, ή εις φυλάκισιν μέχρι 
δύο ετών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρη
ματικής τοιαύτης. 
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45.—(1) 'Εκτός ως ήθελεν επιστρέψει ό Διευθυντής, απαγορεύεται Άδεια 
δ απόπλους πλοίου ή ή άναχώρησις αεροσκάφους έξ οίουδήποτε λι *τ*«λου 
μένος f) τελωνειακού αερολιμένος, έξ ου άρχεται ό πλους ή πτησις j j j j j ^ j ^ . 
ή είς δ τούτο ήθελε προσεγγίσει ή προσγειωθη διαρκοΰντος πλοΟ ή Αεροσκαφών, 
πτήσεως αύτοΟ έκτος της Δημοκρατίας, μέχρις οδ έκδοθη άδεια δια 
τον άπόπλουν ή άναχώρησιν του πλοίου ή αεροσκάφους ύπό τοΟ αρμο
δίου λειτουργού έν τω λιμένι ή άερολιμένι τούτω. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά έκδώση οδηγίας— 
(α) καθ* δσον άφορφ είς τήν διαδικασίαν εκδόσεως αδείας από

πλου ή* αναχωρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου' 
(β) καθ* δσον άφορα είς τά έγγραφα, άτινα δέον νά προσα

χθώσι καΐ τά στοιχεία, άτινα δέον νά παρασχεθώσιν ύπό του 
αίτοΟντος τήν τοιαύτην άδειαν. 

(3) Όσάκις αΐτεΐται ή παροχή αδείας δυνάμει του παρόντος άρ
θρου διά τόν άπόπλουν οίουδήποτε πλοίου, δπερ αποπλέει άνευ φορ
τίου ή δπερ δέν φέρει έπ' αυτού έτερα εμπορεύματα πλην των εφοδί
ων, των αποσκευών των έπί του πλοίου κοιηζομένων επιβατών ή κενά 
επιστρεφόμενα δοχεία μή αποδίδοντα ναυλον ή κέρδος, ό αρμόδιος 
λειτουργός εκδίδει τη αίτήσει τοΟ πλοιάρχου άδειαν απόπλου ώς έάν 
τούτο ήτο κενόν φορτίου. 

(4) ΟΙοσδήποτε λειτουργός ή αστυνομικός δύναται νά έπιβιβασθη 
πλοίου αποπλέοντος έκ τίνος λιμένος, κατά πάντα χρόνον έν δσω τό 
πλοΐον ευρίσκεται εντός των ορίων λιμένος τινός ή εντός δώδεκα 
ναυτικών μιλίων από τών ακτών της Δημοκρατίας καΐ νά απαίτηση 
τήν προσοτ/ωγήν της αδείας απόπλου τοΟ πλοίου, έάν δέ δ πλοίαρχος 
άρνηθη νά προσοτ>/άγη ταύτα ή νά απάντηση είς ερωτήσεις άφορώ
σας είς τό πλοΐον, φορτίον καΐ σκοπούμενον πλουν, εΤναι ένοχος άδι
κήμοττος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσα^ τάς 
πεντήκοντα λίρας. 

(5) Πάν πλοΐον δπερ, άποπλέον έκ τίνος λιμένος καλείται νά απο
βίβαση λειτουργόν ή νά ύποστη περαιτέρω έλεγχον οφείλει δτιως 
συμμορφωθώ καΐ προσεγγίση είς έπί τούτω σταθμόν επιβιβάσεως* 
έάν δέ παραλείψη νά συμμορφωθη προς τοιαύτην διαταγήν !δ πλοίαρ
χος είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας. 

(6) Έάν πλοΐον ή αεροσκάφος, ύποκείμενον είς τάς περί αδείας 
απόπλου ή αναχωρήσεως διατάξεις του παρόντος άρθρου, άποπλεύση 
έκ τίνος λιμένος ή αναχώρηση έκ τελωνειακού αερολιμένος άνευ 
έγκυρου αδείας, δ πλοίαρχος ή δ κυβερνήτης τοΟ αεροσκάφους είναι 
ένοχος άδικήμσπος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

Νοείται δτι παράλειψις συμμορφώσεως προς τάς προνοίας του εδα
φίου τούτου δέν αποτελεί αδίκημα έάν ό Διευθυντής ήθελεν Ικανο
ποιηθή δτι ή τοιαύτη παράλειψις ώφείλετο είς δυσμενείς καιρικάς συν
θήκας ή είς άλλην άναπόφευκτον αίτίαν. 

(7) Έάν έπί αεροσκάφους, υποκειμένου είς τάς περί αδείας ανα
χωρήσεως έκ τίνος τελωνειακού αερολιμένος διατάξεις του παρόν
τος άρθρου, φορτωθώσιν οίαδήποτε εμπορεύματα ή δι* ύδατίνης όδου 
μεταφερθώσι τοιαύτα εμπορεύματα προς φόρτωσιν έν τω άεροσκάφει 
είς τόν έν λόγω αερολιμένα, πρίν ή ύποβληθη αίτησις προς έκδοσιν 
της σχετικής αδείας αναχωρήσεως, τά έμπορεύμοττα υπόκεινται είς 
δήμευσιν" οσάκις δέ ή τοιαύτη φόρτωσις ή μεταφορά διενεργείται μέ 
δολίαν πρόθεσιν, πας δστις ενέχεται είς ταύτην έν γνώσει τής τοιαύτης 
προθέσεως, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν τών εμπορευμάτων 
ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών 
ή είς φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυ
λακίσεως καί της χρηματικής τοιαύτης. 
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Λ Μ (ρύσεως 
i'if ι ΐας 

κνίου ^ 
αναχωρήσεως 
■ :ι μ<1'.ικύφ0υς. 

. ΊίίουοΙα 
εκδόσεως 
Κανονισμών 
διεπόντων τήν 
ίί ,αγωγήν, 
h Α.ΤΤ. 

ΆίΊΐΜ'ιμαια 
ntf.'i ι ή ν 
έξαγωγήν 
ί|πιορευμάτων. 

46.—(1) "Ινα έπιτύχη κατακράτησιν αύτου έν τη ενασκήσει οίασ
δήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητος, έκχωρηθείσης αύτφ ύφ' οιασδήποτε 
νομοθετικής πράξεως ή ϊ \α εξασφάλιση τήν τήρησιν οίασδήποτε 
διατάξεως του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε ετέρας νομοθετικής 
ή διοικητικής πράξεως δυνάμει νόμου γενομένης, άφορώσης εις τήν 
είσαγωγήν ή έξαγωγήν εμπορευμάτων— 

(α) ό αρμόδιος λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον νά 
άρνηθη τήν πάροχήν αδείας απόπλου πλοίου ή αναχωρή
σεως αεροσκάφους' καΐ 

(β) έφ* δσον ήθελε παρασχεθή άδεια απόπλου πλοίου ή ανα
χωρήσεως αεροσκάφους, οιοσδήποτε λειτουργός δύναται 
κατά πάντα χρόνον, έν δσω τό πλοΐον ευρίσκεται εντός των 
ορίων οιουδήποτε λιμένος ή τό αεροσκάφος είς οιονδήποτε 
τελωνειακόν αερολιμένα, νά απαίτηση όπως έπιστραφή αύτω 
ή παρασχεθείσα άδεια. 

(2) Ή τοιαύτη άπαίτησις υποβάλλεται προφορικώς ή εγγράφως 
προς τόν πλοίαρχον ή τόν κυβερνήτην του αεροσκάφους, έφ' δσον 
δέ εΐναι έγγραφος επιδίδεται— 

(α) διά προσωπικής παραδόσεως* ή 
(β) καταλείπεται είς τήν τελευταίαν αύτου γνωστήν κατοικίαν" 

(γ) παραδίδεται επί του πλοίου ή αεροσκάφους είς τό πρόσω
πον, δπερ εμφανίζεται ώς 2χον τήν εύθύνην ή διακυβέρνησιν 
του πλοίου ή αεροσκάφους. 

(3) "Οσάκις ή άπαίτησις επιστροφής αδείας απόπλου πλοίου ή 
αναχωρήσεως αεροσκάφους ενεργείται ώς έν τοις ανωτέρω— 

(α) ή άδεια καθίσταται παραχρήμα άκυρος' καΐ 
(β) έάν ό πλοίαρχος ή κυβερνήτης τοΟ αεροσκάφους δέν συμ

μορφωθή προς ταύτην, οδτος είναι ένοχος αδικήματος καΐ 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκα
τόν λίρας. 

47.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονι
σμούς— 

(α) διέποντας, καθ* δσον άφορφ είς πλοΐα και αεροσκάφη, τήν 
φόρτωσιν και δι' ύδατίνης όδου μεταφοράν προς φόρτωσιν 
εμπορευμάτων, προοριζομένων προς έξαγωγήν ή ώς εφοδίων 
και τήν έπιβίδασιν επιβατών διά τίνα προορισμόν έν τη αλλο
δαπή· 

(β) προνοουντας τήν κατάθεσιν δηλωτικοΟ παντός φορτίου κο
μιζομένου εν τινι πλοίω εξαγωγής" 

(γ) προνοουντας κατάθεσιν πιστοποιητικού περί τών καυσίμων 
υλών, αΐτινες ήθελον φορτωθή έπί παντός πλοίου, αποπλέον
τος ίκ τίνος λιμένος διά τήν άλλοδαπήν. 

(2) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κα
νονισμόν δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδι
κήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας, τά δά έμπορεύμοπα, άναφορικώς προς άτινα ήθελε 
διαπραχθή τό αδίκημα, υπόκεινται εις δήμευσιν. 

48. (1) Έν ή περιπτώσει εμπορεύματα φορτωθέντα ή κομιζόμενα 
έφ* οιουδήποτε πλοίου ή αεροσκάφους προς έξαγωγήν έκφορτωθώ
σιν έν τή Δημοκρατία και ουχί έν τη αλλοδαπή, έκτος έάν ή έκφόρ
τωσις έγένετο τή εξουσιοδοτήσει τοΟ αρμοδίου λειτουργού και, έκτος 
έάν άλλως ό αρμόδιος λειτουργός διάταξη, δέον δπως ό πληρωτέος 
έπί τών εμπορευμάτων και μή καταβληθείς δασμός ή φόρος πληρωθή 
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η δ επιστραφείς έπί τούτων δασμός ή φόρος πληρωθή έκ νέου, άλλως 
δ πλοίαρχος ή δ κυβερνήτης τοΟ αεροσκάφους καΐ πδς δστις ενέχεται 
είς τήν έκφόρτωσιν, άποβίβασιν ή μεταφοράν τών εμπορευμάτων έκ 
του πλοίου ή αεροσκάφους άνευ τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως ή πληρω
μής, είναι εις έκαστος ένοχοι αδικήματος δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά έπιβάλη δρους, κατά τό δοκούν, 
καθ* δσον άφορα είς εμπορεύματα φορτωθέντα ή κομιζόμενα επί 
πλοίου ή αεροσκάφους ώς έν τοις ανωτέρω, είς άτινα ήθελεν επι
τροπή έκφόρτωσις έν τη Δημοκρατία, πας δέ δστις δια πράξεως 
ή παραλείψεως αύτοΟ παραβαίνει οΰτω τεθέντα δρον ή δστις άλλως 
πως ενέχεται είς τοιαύτην πραξιν ή παράλειψιν, εΤναι ένοχος αδική
ματος δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

(3) 'Οσάκις έπί πλοίου ή αεροσκάφους φορτώνται ή κομίζονται 
ώς έν τοις ανωτέρω εμπορεύματα έξ αποταμιεύσεως, εμπορεύματα 
ύπό διαμετακόμισιν ή έτερα εμπορεύματα υποκείμενα είς μή κατα
βληθέντα εισέτι δασμόν ή φόρον ή δι' ά επεστράφη δ καταβληθείς 
δασμός ή φόρος, έν πάση τοιαύτη περιπτώσει έάν τό περιέχον ταύτα 
δοχεΐον, άνευ της αδείας του αρμοδίου λειτουργού άνοιχθή ή otov
δήποτε σήμα, γράμμα ή σημεΐον έπί παντός τοιούτου δοχείου ή δέμα
τος άνευ εξουσιοδοτήσεως έξαλειφθή, διαγραφή ή άλλοιωθη, ό ενε
χόμενος είς πραξιν ώς έν τοις ανωτέρω εΐναι ένοχος αδικήματος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

(4) Τά εμπορεύματα άναφορικώς προς άτινα διαπράττεται αδί
κημα δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκεινται εις δήμευσιν, 'ό Ενο
χος δέ τοιούτου αδικήματος υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν τών εμπορευμάτων ή τάς εκατόν 
λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών. 

49 .  (1 ) Έ « ν οιαδήποτε εμπορεύματα Αδικήματα 
(α) έξαχθώσιν ή φορτωθώσιν ώς εφόδια' ή πβρίτήν 
(β) άχθώσιν έν οίωδήποτε τόπφ έν τη Δημοκρατία έπί τω τέλει ^ ^ τ ω ν 

εξαγωγής ή φορτώσεως αυτών ώς εφοδίων, fcnodrtayo
καΐ ή εξαγωγή ή φόρτωσις αυτών αντίκειται εις άπαγορευτικήν διά Ρ«*Λνή 
ταξιν ή περιορισμόν, εκάστοτε τελούντα έν ίσχύΐ άναφορικώς προς mPi°Pia^6v-
τά τοιαύτα εμπορεύματα δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως, τά εμ
πορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν καΐ δ εξαγωγεύς ή 6 σκοπών 
τήν έξαγωγήν τούτων ώς καΐ δ αντιπρόσωπος αύτου, δστις ήθελεν 
ενέχεται είς τήν έξαγωγήν ή φόρτωσιν ή τήν σκοπουμένην έξαγωγήν 
ή φόρτωσιν, εΐναι εΤς έκαστος ένοχος άδικήμοπος καΐ υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν τών 
εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον 
τών άνω ποσών. 

(2) Πας δστις έν γνώσει αύτοΟ ενέχεται εις τήν έξαγωγήν εμπο
ρευμάτων ή τήν φόρτωσιν αυτών ώς εφοδίων ή είς απόπειραν τοιαύτης 
εξαγωγής ή φορτώσεως, Ιχων ώς πρόθεσιν τήν καταστρατήγησιν 
απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού ώς έν τοις ανωτέρω, είναι 
ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τήν εις τριπλοΟν άξίαν τών εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας 
ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών ή είς φυλάκισιν 
μέχρι δύο ετών ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της 
χρηματικής τοιαύτης. 

(3) Έάν δυνάμει περιορισμού ώς έν τοις ανωτέρω επιτρέπεται ή 
εξαγωγή εμπορευμάτων μόνον έφ' δσον ταύτα αποστέλλονται εις ώρι
σμένον τόπον ή πρόσωπον καΐ τά εμπορεύματα άποοταλώσι καΐ πάρα
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δοθώσιν είς έτερον τόπον ή πρόσωπον, τό πλοΐον ή" αεροσκάφος έν 
ώ έγένετο ή εξαγωγή υπόκειται είς δήμευσιν, έκτος έάν άποοειχθη 
τω Διευθυντή δτι τόσον δ πλοιοκτήτης ή ό κύριος του αεροσκάφους 
δσον και δ πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης του αεροσκάφους Ιλα&ον πάν 
ευλόγως άναγκαΐον μέτρον, Ινα έξασφαλισθή παράδοσις των εμπο
ρευμάτων είς τό είδικόν μέρος ή πρόσωπον, είς δ έδει νά άποσταλώσι 
καί ουδόλως συνήργησαν ή συνήνεσαν, εϊμή κατόπιν εξαναγκασμού, 
είς τήν παράδοσιν τών εμπορευμάτων είς τό έτερον τούτο μέρος ή 
πρόσωπον: 

(4) ΑΙ έν τω παρόντι άρθρω προβλεπόμενοι χρηματικαΙ ποιναί δέν 
τυγχάνουσιν εφαρμογής έν περιπτώσει αδικήματος, δι* δ ρητώς προ
βλέπεται έτερα χρηματική ποινή έν τη νομοθετική ή διοικητική πρά
ξει, έν ή προνοείται ή είρημένη άπαγόρευσις ή περιορισμός. 

Ακτοπλοϊκή μεταφορά εμπορευμάτων. 
•Ακτοτιλοϊκόν 50.—(1) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του αμέσως επομένου 
ίμιιόρ.ον. άρθρου, παν πλοΐον, δπερ θέλει εκάστοτε χρησιμοποιείται είς τήν 

άκτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων, μεταξύ διαφόρων τόπων έν 
τη Δημοκρατία, λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς 
άκτοπλοϊκόν. 

(2) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του αμέσως επομένου άρ
θρου, απαγορεύεται ή μεταφορά εμπορευμάτων δι* ό: δέν κατετέθη 
εισέτι διασάφησις έπι τη εισαγωγή των ή εμπορευμάτων προοριζο
μένων προς έξαγωγήν, επί πλοίου χρησιμοποιουμένου είς τήν άκτο
πλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων. 

(3) Ό Διευθυντής δύναται εκάστοτε νά έκδίδη οδηγίας, καθ' δσον 
άφορςίί είς τό έάν έμπόριον δι' υδατίνων οδών μεταξύ διαφόρων μερών 
έν τη Δημοκρατία θά λογίζεται ώς ακτοπλοϊκή μεταφορά εμπορευ
μάτων. 

51.—(1) Τηρουμένων τών δρων και περιορισμών ους ήθελεν έν 
έκαστη περιπτώσει επιβάλει κατά τό δοκούν, ό Διευθυντής δύναται 
νά έπιτρέψη είς πλοΐον δπως μεταφέρη εμπορεύματα ακτοπλοϊκώς, 
παρά τό γεγονός δτι τούτο μεταφέρει εμπορεύματα κομισθέντα έπ' 
αύτου έκ της αλλοδαπής, δι* ά δέν κατετέθη εισέτι διασάφησις έπι 
τη είσαγωγή των : 

Νοείται δτι πλοΐον, είς δ έτετράπη τοιαύτη ακτοπλοϊκή μεταφορά 
δέν λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς άκτοπλοϊ 
κόν. 

(2) Τηρουμένων τών δρων και περιορισμών, ους ήθελεν έν έκαστη 
περιπτώσει επιβάλει κατά τό δοκούν, ό Διευθυντής δύναται νά έπι
τρέψη δπως, εμπορεύματα κομισθέντα υπό του πλοίου είσαγωγής 
είς τίνα τόπον έν τη Δημοκρατία, άποστελλόμεια δμως και προοριζό
μενα προς παράδοσιν είς έτερον τόπον ωσαύτως έν τη Δημοκρατία, 
μεταφορτωθώσι πριν ή κατατεθή ή κατά νόμοι διασάφησις εισαγω
γής, είς έτερον πλοΐον προς άκτοπλοϊκήν μεταφοράν αυτών έν τω 
•έτερω τούτω τόπω. 

(3) Έν ή περιπτώσει πλοΐον τι ήρξατο τήν φύρτωοιν εμπορευμά
των είς τίνα τόπον έν τή Δημοκρατία προς έξαγωγήν ή ώς εφοδίων 
διά πλουν έκτος τής Δημοκρατίας, και προτίθεται νά πλεύση είς οί
ο\δήποτε έτερον τόπον έν τή Δημοκρατία ίνα συμπλήρωση τήν φόρ
τωσιν αύτου, Λ Διευθυντής δύναται, τηρουμένων τών δρων ους ήθελε 
κατά τό δοκούν έν έκαστη περιπτώσει επιβάλει, νά έπιτρέψη είς τό 
πλοΐον δπως μεταφέρη έτερα εμπορεύματα ακτοπλοϊκώς, μέχρις ου 
περατωθή ή φόρτωσις αύτοΟ. 

Γ.ξαιρετίκαΊ 
ί ατάζεις 
καιν δσον 
άφορφ είς 
άκτοπλοϊκόν 
έμπόριον. 
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απόπλου 
ακτοπλοϊκοί). 

(4) Έ ν ή περιπτώσει ήθελεν έπιτραπή ή ακτοπλοϊκή μεταφορά 
εμπορευμάτων δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου, άπαντα τα εμπορεύ
ματα άτινα φορτοΰνται, έκφορτοΰνται, κομίζονται ή ά λ λ ω ς πως υπό
κεινται είς μεταχείρισιν κατά παράδασιν δρου ή περιορισμού τεθέν
τος ύπό του Διευθυντού', υπόκεινται είς δήμαισιν και ό τλοίαρχος 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη 
ύπερδαίνουσαν ιάς είκοσι λίρας. 

52.—(1) Έπιφυλαττομένων των προνοιών του παρόντος άρθρου "Αδεια 
και τών δρων, ους ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει, πριν ή άκτοπλοϊκόν 
άποπλεύση έξ οιουδήποτε λιμένος, ό πλοίαρχος αύτοΰ οφείλει νά 
κατάθεση παρά τω άρμοδίω λειτουργώ έγγραφον έν ώ τύπω και τρό
πω καί περιέχον τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει" 
τό έγγραφον τούτο ύπογραφέν ύπό του αρμοδίου λειτουργού συνι
στά άδειαν απόπλου του πλοίου έκ τοΰ λιμέ\ος τούτου και άδειαν με
ταφοράς τών εμπορευμάτων, είς ά άφορα τό κατατεθέν έ'γγραφον. 

(2) 'Εάν άκτοπλοϊκόν άποπλεύση έκ τίνος λιμένος πριν ή κατα
τεθή έγγραφον επακριβές ώς έν τοις ανωτέρω, ό πλοίαρχος αύτοΰ 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς είκοσι λίρας. 

53.—(1) Ό αρμόδιος λειτουργός δύναται νά έξετάση οιαδήποτε Πρόσθετοι 
εμπορεύματα κομιζόμενα ύπό ακτοπλοϊκού ή προοριζόμενα προς με °̂<>°"lai _ 
ταφοράν ύπό τοιούτου π λ ο ί ο υ  i S S ^ S 

(α) κατά π ά \ τ α χρόνον, έν οσω ταύτα ευρίσκονται έπί του προς οκτα

πλό ίου" ή ' π λ ο ϊ κ ά· 
(δ) είς οιονδήποτε τόπον έν τη Δημοκρατία είς δν τά εμπορεύ

ματα ήχθησαν προς φόρτωσιν, ή είς δν έξεφορτώθησαν έκ 
του πλοίου, 

καί έπί τούτω δύναται νά απαίτηση δπως άνοιχθή καί κενωθη οιον
δήποτε δοχεΐον, δαπάναις του ιδιοκτήτου τών εμπορευμάτων, δαπά
ναις ούτινος διενεργείται καί ή έκ νέου συσκευασία τούτων. 

(2) Ό αρμόδιος λειτουργός— 
(α) δύναται νά έπιδιδασθή έπί ακτοπλοϊκού καί έρευνήση τούτο 

κατά πάντα χρόνον διαρκου\τος τοΰ πλου' 
(δ) δύναται κατά πάντα χρόνον νά απαίτηση τήν προσκόμισα

παχτός έγγραφου , δπερ κατά νόμο ν έδει νά εύρίσκετο 'έπί 
του πλοίου προς έξέτασιν έάν δέ 6 πλοίαρχος κληθείς προς 
τούτο παράλειψη νά προσκομίση τοιούτον έ'γγραφον τω άρ
μοδίω λειτουργώ, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
δαίνουσαν τάς είκοσι λίρας. 

54.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται νά έκδώση Κανόνι Εξουσία 
σμούς καθ' δσον άφορα είς τήν ακτοπλοϊκή ν μεταφοράν έμπορευ εκδόσεως 
μ ά τ ω ν  κυνισμών 
Γ καθ όσον 

(α) διέποντας τήν φόρτωσιν καί έκφόρτωσιν εμπορευμάτων καί άφορα είς 
τήν δι' ύδατίνης όδοΰ μεταφοράν προς φόρτωσιν' τήν ακτοτλο

(6) προνοοΰντας τήν τήρησιν και προσαγωγήν ύπό τοΰ πλοιάρ ί|ΐπορι.υμάτων. 
χου ακτοπλοϊκού έγγραφου έπί τοΰ μεταφερομένου έν τω 
πλοίω φορτίου ώς ήθελε καθορισθή ύπύ τών Κηαοκσμών. 

(2) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κα
\ονισμόν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι έ'νοχος αδι
κήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς 
πεντήκοντα λίρας, τά δέ εμπορεύματα άναφορικώς προς άτινα διε
πράχθη τό αδίκημα υπόκεινται είς δήμευσιν. 
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'Αδικήματα 
•περί ιήν 
ακιοιιλοΐκήν 
μεταφορών 
ίμιτορευμάτων. 

55.—(1) Έάν έν τη περιπτώσει ακτοπλοϊκού— 
(α) άχθώσιν έπ' αύτου ή μεταφερθώσιν έξ αύτου οιαδήποτε εμ

πορεύματα, έν θαλασσή ή εις οιονδήποτε τόπον έκτος της 
Δημοκρατίας' 

(6) εξαιρέσει άφεύκτου τινός αΙτίας, το πλοΐον προσέγγιση είς 
οίονδήποτε τόπον έκτος της Δημοκρατίας ή παρεκκλίνη του 
πλου του' ή 

(γ) τό πλοΐον προσέγγιση είς οιονδήποτε τόπον έκτος της Δη
μοκρατίας και ό πλοίαρχος αύτου δέν άναφέρη εγγράφως 
τό συμβεβηκός είς τόν αρμόδιο ν λειτουργόν έν τω πρώτω 
λιμένι, είς δν ήθελε μετά ταΟτα πλεύσει τό πλοΐον, ό πλοίαρ
χος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(2) "Απαντα τά εμπορεύματα άτινα φορτουνται ή κομίζονται 
ακτοπλοϊκώς ή άτινα κομισθέντα ακτοπλοϊκώς έκφορτουνται έν ol
ωδήποτε τόπω έν τη Δημοκρατία κατά παράβασιν τών διατάξεων 
τών άρθρων 50 £ως 52 ή κατά παράβασιν οιωνδήποτε Κανονισμών 
δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου γενομένων ή, άτινα κο
μίζονται είς οίονδήποτε τόπον Τνα οϋτω φορτωθώσι καΐ μεταφερθώσιν 
ακτοπλοϊκώς, υπόκεινται είς δήμευσιν. 

(3) "Απαντα τά εμπορεύματα, άτινα μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς 
ή φορτουνται ώς εφόδια ακτοπλοϊκού κατά παράβασιν οίασδήποτε 
απαγορεύσεως ή περιορισμού, εκάστοτε τελούντος έν ίσχύΐ άναφορι
κώς προς ταύτα δυνάμει οίασδήποτε νομοθετικής πράξεως ή, άτινα 
κομίζονται είς οίονδήποτε τόπον έν τη Δημοκρατία, !να οϋτω μετα
φερθώσιν ή φορτωθώσιν, υπόκεινται είς δήμευσιν καί, έκτος οσάκις 
ρητώς προνοείται έν τη νομοθετική ή διοικητική πράξει, δι* ής επιβάλ
λεται ή άπαγόρευσις ή περιορισμός έτερα χρηματική ποινή διά τό 
αδίκημα, ό φορτωτής ή μέλλων φορτωτής εΐναι ένοχος αδικήματος καί 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

ΈκρηκιικαΙ 
δλαι. 
Κεφ. 54. 

"Εξουσία 
ΎπουργικοΟ 
Συμβουλίου 
δπως έπι&άλπ 
ύποχρέωσιν 
προς διασά
φησιν καί 
τελωνισμών. 

Είδική διάταξις ώς προς τήν διακίνησιν ώρισμένων 
εμπορευμάτων 

56.—(1) 'Απαγορεύεται ή φόρτωσις οίασδήποτε ύλης εκρηκτικής 
έν τη έννοία του περί 'Εκρηκτικών 'Υλών Νόμου, έν οίωδήποτε πλοίω 
ή άεροσκάφει προς έξαγωγήν ή ή φόρτωσις αυτής προς άκτοπλοϊκήν 
μεταφοράν ώς φορτίου, μέχρις οΟ ύποβληθή σχετική διασάφησις, έν 
ώ τύπω και τρόπω καί περιέχουσα τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυν
τής ήθελε καθορίσει. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τών άρθρων 41 καί 42, άπα
σαι αί Ολαι, αΐτινες υποκείμενοι είς τάς περί διασαφήσεως διατάξεις 
τοο παρόντος άρθρου εξάγονται ή φορτοΟνται ώς έν τοις ανωτέρω 
άνευ της καταθέσεως τοιαύτης διασαφήσεως υπόκεινται είς δήμευ
σιν καί ό εξαγωγεύς ή αναλόγως της περιπτώσεως ό φορτωτής είναι 
ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς εκατόν λίρας. 

57.—(1) "Ανευ επηρεασμού" οίασδήποτε ετέρας διατάξεως του πα
ρόντος Νόμου, άφορωσης είς τήν διοχσάφησιν ή τελωνισμόν εμπορευ
μάτων, τό Ύπούργικόν Συμβούλιον, έφ* δσον ήθελε κρίνει τοΟτο σκό
πιμον έν τω δημοσίφ συμφέροντι, δύναται διά Διατάγματος αύτου, 
νά απαίτηση, άναφορικώς προς οίαδήποτε εμπορεύματα, διασάφησιν 
καί τελωνισμόν τούτων έν ώ τρόπω τό Ύπούργικόν Συμβούλιον ήθε
λε καθορίσει πρό της εξαγωγής ή της φορτώσεως αυτών προς έξα
γωγήν, προς άκτοπλοϊκήν μεταφοράν ή ώς εφοδίων. 
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(2) "Ανευ επηρεασμού' τών διατάξεων ιών άρθρων 41 και 42, πας 
όστις ών ύπόχρεως, δυνάμει Διατάγματος συμφώνως τω παρόντι 
άρθρω εκδοθέντος, δίχως κατάθεση διασάφησιν ή έπιτύχη τελωνισμόν 
άναφορικώς προς οιαδήποτε εμπορεύματα, φορτώνει fj εξάγει fj πει
ράται να φόρτωση ή έξαγάγη τά εμπορεύματα ταΰτα χωρίς να κατά
θεση τοιαύτην διασάφησιν ή πρίν ή έπιτύχη τελωνισμόν τούτων ή άλ
λως πως κατά παράόοοιν του Διατάγματος, ιϊναι ένοχος (αδικήμα
τος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς εκα
τόν λίρας. 

Πρόσθετοι διατάξεις καθ' δσον άφορα εις τήν παροχήν 
πληροφοριών 

58.—(1) Οιοσδήποτε λειτουργός δύναται νά ζητήση παρά παντός Πληροφορίαι 
προσώπου ενδιαφερομένου εις τήν είσαγωγήν, έξαγωγήν ή φόρτωσιν κ«θ* °̂°ν 
προς άκτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων, δι* ά απαιτείται ή έπί άΦ°Ρ$ε1<: 

»  Λ ο > <Γ Γ
 ι ~ , κ ι , ,« ' . ε ι σ α γ ό μ ε ν α ή 

τούτω καταθεσις διασαφήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου η πάρα ΐζαγύμενα 
παντός προσώπου ενεχομένου είς τήν μεταφοράν, έκφόρτωσιν, άπο εμπορεύματα, 
δίδασιν ή* φόρτωσιν εισαγομένων ή εξαγομένων εμπορευμάτων, δπως 
παράσχη αύτώ, έν ώ τρόπω ήθελεν ούτος απαιτήσει, πάσαν πληροφο
ρίαν άναφορικώς προς τά εμπορεύματα και δπως προσαγάγη τω λει
τουργώ προς έξέτασιν και έπιτρέψη τούτω δπως λάδη αποσπάσματα 
ή αντίγραφα έκ τιμολογίων, φορτωτικών ή* έτερων βιβλίων ή έγγρα
φων, σχέσιν εχόντων προς τά τοιαύτα εμπορεύματα, πας δε δστις 
άνευ ευλόγου προς τούτο αΙτίας παραλείπει νά συμμορφωθη προς 
τοιαύτην άπαίτησιν είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας. 

(2) 'Οσάκις εκάστοτε τελεϊ έν ίσχύ'ί απαγορευτική διάταξις ή πε
ριορισμός δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως, καθ' δσον άφορα είς 
τήν έξαγωγήν εμπορευμάτων ή είδικής τίνος κλάσεως ή κατηγορίας 
εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων ειδικού προορισμού, τότε έάν πρό
σωπον τι μέλλον νά φόρτωση προς έξαγωγήν οιαδήποτε εμπορεύ
ματα ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εμπορεύματα της έν λόγω κλά
σεως ή κατηγορίας, έν τή διενέργεια διασαφήσεως περί τά έν λόγω 
εμπορεύματα πρό της φορτώσεως ή εξαγωγής προβαίνει είς δΛλω
σιν περί τοϋ τελικού προορισμού αυτών και ό Διευθυντής έχη υπό
νοιας δτι ή δήλωσις είναι αναληθής είς ουσιώδες τι σημεΐον σύτής, 
τά εμπορεύματα δυ\ατόν νά κατακρατηθώσι, μέχρις οδ ό Διευθυντής 
ίκανοποιηθή περί τό αληθές της δηλώσεως, έν εναντία δέ περιπτώσει 
τά εμπορεύματα υπόκεινται είς δήμευσιν. 

(3) Πας ενεχόμενος είς τήν έξαγωγήν οίωνδήποτε εμπορευμάτων 
υποκειμένων είς τοιαύτην άπαγορευτικήν διάταξιν ή περιορισμόν 
ώς έν τοις ανωτέρω, καλούμενος υπό τοΰ Διευθυντού οφείλει νά πα
ράσχη τούτω στοιχεία έμφαίνοντα δτι τά εμπορεύματα ταύτα δεν 
έφθασαν είς προορισμόν έτερον τοΰ μνημονευομένου έν τή κατατε
θείση διασαφήσει, έάν δέ παραλείψη νά πράξη οΰτω εΐναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν 
τήν είς τριπλούν άξίαν τών εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό 
έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών, έκτος έάν άποδείξη 
δτι ουδόλως συνήνεσεν ή συνήργησεν είς τό γεγονός δτι τά εμπορεύ
ματα έφθασαν είς προορισμόν έτερον του μνημονευομένου έν τή δια
σαφήσει και δτι ούτος έλαδε παν εϋλογον μέτρον ίνα έξασφαλίση δτι 
τελικός προορισμός τών εμπορευμάτων ουδείς έτερος θά ήτο πλην 
τού ούτω μνημονευομένου τοιούτου. 
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παςιϊσερχό 5 9 .  ( 1 ) Πάς ε ισερχόμενος ή εξερχόμενος της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ό^εί
μινοΓ. i)(f.f.o- ^m νά απαντά εις έρωτηματολόγ ιον , δπερ ήθελε τεθη αύτω Οπό του 
χαμένος τη(; αρμοδ ίου λε ι τουργού , καθ όσον άφορα εις τ ά ς άποσκευάς αύτοϋ κα ι 
rvluvTi'tK'" οιονδήποτε είδος περιεχόμενον έν αύτα ΐ ς ή κομιζόμενον ύπ' αύχου, 
ίρ.,κ.ιμαιοΛυ προσέτι δέ νά προσκομίζη προς έλεγχον τάς άποσκευάς κ α ι παν το ι 
,·(υνι:ι:οΐ ιό,. oOlOV είθΟ<;. 
Λη 

< »'"""·" ' '' (2) Αϊ άποσκευαί ώς κα ι παν εϊδος ώς τ ά αναφερόμενα έν εδα

φίω (1) ύ π ό κ ε α τ α ι εις έλ εγχον κ α ι τελοη ισμόν , έν ώ τύπω κ α ι τρό

πω ώς ό Διευθυντής ήθελε καθορίσε ι , πάν δέ είδος 6ποκε ίμε \ον είς 
δασμόν, δπερ ήθελεν έξευρεθή κεκρυμμένον ή δπερ δέν ήθελε δη

λωθή, κ α ι πάν είδος, δπερ ε ισέρχετα ι ή ε ξ έρχε τα ι της Δημοκρατ ίας 
κ α τ ά παράδασιν οιασδήποτε απαγορευτ ι κής δ ια τάξεως ή περιορι

σμού, εκάστοτε τελούντος έν ίσχύϊ, καθ ' δσον άφορα ε ίς τ ά το ιαύ τα 
ε ϊδη δυνάμε ι οιασδήποτε νομοθετ ικής πράξεως, υπόκε ι τα ι είς ·δή

μευσιν. 

(3) Πάς δστις παραλε ίπε ι ν ά προσκόμιση άποσκευάς ή έτερα ε ίδη 
προς έλεγχον συμφώνως τα ΐ ς δ ια τάξεσ ι τοΰ εδαφίου (1) εΐναι ένο

χος αδ ικήματος κ α ι υπόκε ι τα ι είς χρηματ ι κήν ποινήν μή ύπερ6αίνου

σαν τήν ε ις τρ ιπλούν ά ξ ί α ν αυτών ή τ ά ς ε κ α τ ό ν λ ίρας ή τ ό έν έκαστη 
περιπτώσει με ίζον των ά \ ω ποσών. 

ιΐρο.ικόμιοιι; 6 0 . Ό Διευθυντής δύνατα ι , έφ' δσον κρ ίνε ι τούτο άναγκα ΐον , νά 
άη<>5ίΐχι.κών απαίτηση τήν προσκόμισιν αποδε ικ τ ι κών στο ιχε ίων προς ένίσχυσιν 
στομίων προς τ ω ν δυνάμε ι του παρόντος Μέρους παρεχομένων πληροφοριών περί 
^αοχέοε,σών

 τ ά ε ισαγόμενα ή ε ξ α γ ό μ ε ν α εμπορεύματα . 
■'λημοφοριών. 

Καταστολή Λαθρεμπορίας 

Ποινή διάιήν . 6 1 . Έ ν ή περιπτώσει άνευ εξουσιοδοτήσεως τοΰ αρμοδ ίου λε ι τουρ

τιαραΰίασιν γοΰ , καθ ' οιονδήποτε χρόνον έν δσω τ ό πλοΐον ευρ ίσκε τα ι εντός τών 
σφραγίδων. ορίων οιουδήποτε λ ιμένος ή δ ιαπλέε ι με ταξύ λ ι μ έ \ ω ν ή έν δσω τό αε

ροσκάφος ευρ ίσκε τα ι έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , εκουσίως α ν ο ί γ ε τ α ι , ά λ λ ο ι 

οϋτα ι ή π α ρ α β ι ά ζ ε τ α ι οίονδήποτε κλεΐθρον, σήμα ή σφραγ ίς τεΟει

μένη ύπό τ ίνος λε ι τουργού , έν τη ενασκήσε ι εξουσ ίας παραχωρηθεί

σης αύτω ύπό του παρόντος Νόμου, επί εμπορευμάτων ευρισκομένων 
έν πλοίω ή άεροσκάφε ι ή έφ' οίουδήποτε μέρους ή δοχε ίου, έν ώ φυ

λ ά τ τ ο ν τ α ι τ ά έν λ ό γ ω εμπορεύματα ή έάν, πριν ή κ α τ ά νόμον άφα ι 

ρεθή τό κλεΐθρον, σήμα ή σφραγ ίς μεταφερθώσι κρυφίως οιαδήποτε 
τών εμπορευμάτων τούτων, δ πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης του αερο

σκάφους ε ί να ι ένοχος αδ ι κήματος καΐ υπόκε ι τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποι

νήν μή ύπερβαίνουσαν τάς ε κ α τ ό ν λ ίρας . 

Ποινή &ιά 62.—(1) Πας δστις δ ι ' οιωνδήποτε μέσων σηματοδοτε ί ή δ ιαβ ιβά

οηματοδοοίαν ζε ι μήνυμα έξ οιουδήποτε μέρους τής Δημοκροττ ίας ή έξ οίουδήποτε 
ιΐςλαΟ,οΕμ. πλοίου ή αεροσκάφους προς παροχήν πληροφοριών ε ις οίονδήποτε 

ΓΟυς
' πρόσωπον έν τ ι ν ι πλοίω ή άεροσκάφε ι , έπι τ ώ τ έ λ ε ι λαθρα ίας έν τή 

Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ε ισαγωγής ή ε ξ α γ ω γ ή ς εμπορευμάτων, ά \ ε ξσρτή τως 
τοΰ γεγονότος έάν τό πρόσωπον, δ ι ' δ προορ ίζετα ι τό σήμα ή μήνυμα 
ε ί να ι είς θέσιν νά δεχθή τούτο ή ε ί να ι έν τή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ι άπησχο

λημένον κ α τ ά τόν δεδομένον τούτον χρόνον ε ίς λαθρΓ,μπορίαν, εΐναι 
ένοχος αδ ικήματος καΐ υπόκε ι τα ι είς χρηματ ι κήν ποινήν μή ύπερβαί

νουσαν τάς ε κ α τ ό ν λ ί ρ α ς ή ε ις φυλάκ ισ ιν μέχρ ις ενός έτους ή ε ις ά μ 

φοτέρας τάς ποινάς τής φυλακ ίσεως κ α ι τής χρηματ ι κής το ιαύτης· ό 
εξοπλισμός δέ ή μ η χ ά \ η μ α δπερ ήθελε χρησιμοποιηθή δ ι ά τήν σημα

τοδοσίαν ή δ ιαβ ίβασ ιν μηνυμάτων υπόκε ι τα ι είς δήμευσιν. 
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(2) Έ ά ν οιοσδήποτε λειτουργός ί) αστυνομικός ευλόγως υποψιά
ζεται ότι διενεργείται σηματοδοσία ή διαβιβάζεται μήνυμα ώς 1\ τοις 
ανωτέρω ή μέλλει νά δι.Ίνεργηθή ή διαβιβασθή ίί, οίουδήποτε πλοίου, 
αεροσκάφους, οχήματος, οικίας ή τόπου, οΰτος δύναται νά έπιβιβασθή 
ή είσέλθη είς τό εν λ ό γ ω πλοΐον, αεροσκάφος, δχημα, οίκίαν ή τόπον 
καΐ νά λάβη πάν ευλόγως άναγκαΐον μέτρον, Ινα άνακόψη ή παρεμ
ποδίσω την τοιαύτην σηματοδότησιν ή διαβίβασιν μηνύματος. 

63.—(Ι) Πάς δστις, άνευ νομίμου καΐ επαρκούς αιτ ίας παρεμδαί Ποινήδιά 
νει καθ ' οιονδήποτε τρόπον είς πλοΐον, αεροσκάφος, δχημα, σημαντη παρέμβασιν 
ρα, άγκυραν, άσυλον, σχοινίον ή σήμα, χρησιμοποιούμενον διά τους ε1<:δΠΜώσια 
σκοπούς οιωνδήποτε των δυνάμει του παρόντος Μέρους αρμοδιοτήτων 
τοΰ Διευθυντού, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μη ύπε'ρβαίνουσαν τάς δέκα λίρας. 

(2) Πάς δστις βάλλει εναντίον οίουδήποτε σκάφους, αεροσκάφους 
ή οχήματος έν τή υπηρεσία της Δημοκρατίας, έν δσω τούτο χρησιμο
ποιείται είς την καταστολήν της λαθρεμπορίας, εΐναι ένοχος αδική
ματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μέχρι πέντε ετών. 

6 4 . Πάς όστις έ\έχεται είς τήν διακίνησιν, μεταφοράν ή άπόκρυ Ειδική ποινή 
ψιν εμπορευμάτων κατά παράβασιν ή έπι τω τέλει π α ρ α β ά σ ε ω ς οίασ *£άκις * „ 
δήποτε απαγορευτ ικής δ ιατάξεως ή περιορισμού, εκάστοτε τελούν g i v ^ ^ ^ w 
τος έν ίσχύϊ δυνάμει οίασδήποτε νομοθετικής πράξεως , άφορώοης εις ,·, μετημφιε
τήν ε ίσαγωγήν ή έ ξ α γ ω γ ή ν τούτων, ή άνευ της καταβολής του άνα σμένος. 
λογουντος αύτοΐς δασμού ή φόρου ή της παροχής εγγυήσεως διά 
τήν πληρωμή ν τοΰ αναλογούντος αύτοΐς δασμού ή φόρου, πράττει 
δε ούτω ψέρων επιθετικά όπλα ή μετημφιεσμένος καθ' οιονδήποτε 
τρόπον, καί πάς δστις ούτω ώπλισμένος ή μετημφιεσμένος εξευρί
σκεται έν τη Δημοκρσπία έν τη κατοχή εμπορευμάτων υποκειμένων 
είς δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων νόμων, είναι ένοχος αδι
κήματος καί υπόκειται, είς φυλάκισιν μέχρι τριών ετών. 

6 5 . Έ ά ν πρόσωπον τι προσφέρη προς πώλησιν εμπορεύματα, ώς Ποινήδιά 
εισαχθέντα άνευ της καταβολής δασμού ή ώς άλλως π ω ς παρανόμως προοφοράν 
εισαχθέντα, τότε ανεξαρτήτως έάν τ ά εμπορεύματα ούτω εισήχθη ^ ς ^ λ ' ο τ Γ 
σαν ή έάν ύπέκειντο έν τη πραγματ ικότητ ι εις τήν καταβολήν δασμού ω ς λαθραίοι· 
ή μή, ταύτα υπόκεινται είς δήμευσιν! καί ό προσφέρων ταύτα, είς πώ
λησιν είναι ένοχος αδικήματος κάί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερδαίνουσαν τήν εις τριπλούν άξίαν τών εμπορευμάτων ή τάς 
εκατόν λίρας ή το έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών. 

Δήμευσις πλοίων, κ.λ.π., δι' ώρισμένα αδικήματα 

6 6 . ' Ο σ ά κ ι ς  Δήμευσις 
(α) πλοΐον τι είναι ή ήτο εντός τών ορίων οίουδήποτε λιμένος πλοίου κατε

ή εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων άπό τών ακτών της Δήμο g ^ ^ v * ^ " 
κρατίας" ή κρυψινέμπο 

(β) αεροσκάφος εΐναι ή ήτο είς οιονδήποτε μέρος έν τη Δήμο ρευμάτων. 
κρατία, έπί τή ξηρά ή έν ϋδασι, 

κατεσκευασμένον, προσηρμοσμένον, διεσκευασμένον ή καθ' οιονδή

ποτε τρόπον συνηρμολογημένον προς άπόκρυψιν εμπορευμάτων, τό 
πλοΐον ή αεροσκάφος υπόκειται είς δήμευσιν. 

67.—(1) Έ ά ν οιονδήποτε μέρος τοΰ φορτίου πλοίου έκριφθή έκ Δήμευσις 
τοΰ πλοίου ή καταστραφή προς αποφυγήν κατασχέσεως αυτού— πλοίου 

(α) ενόσω τό πλοΐον είναι εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων α π ό φορ^σν^ 
τών ακτών της Δημοκρατίας" ή κ.λ.π. 
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Δήμί,υσις 
■πλοίου i\ 
ιΐτεροσκαφους 
μή δυναμένου 
νά έέ,η·νή<.ηΐ 
τήν άιιώλειαν 
ψορτ(ου. 

Πλοία μή άνα

κωχεύοντα. 

Χρόνο», 
ε Ισαγωγ^ς , 
έί ,σγωγης, 
κ.λ.π. 

(β) καθ' οίονδήποτε χρόνον διαρκούσης της διώξεως πλοίου, 
προσηκόντως κληθέντος ύπό σκάφους έν τη υπηρεσία της 
Δημοκρατίας δπως άνακωχεύση και μή συμμορφωθέντος 
προς τούτο, 

το πλοΐον υπόκειται είς δήμευσιν. 
(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πλοΐον τι λογίζεται 

προσηκόντως κληθέν δπως άνακωχεύση— 
(α) to ν τό καλυΟν σκάφος χρησιμοποίηση διεθνή κώδικα σημά

των η' ε'τερα ανεγνωρισμένα μέσα και έφ' δσον φέρει άνα
πεπταμένην τήν νόμιμον αύτοΟ σημαίαν' 

(β) έάν καθ' δν χρόνον έγένετο ή κλήσις τό πλοΐον εύρίσκετο 
εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων άπό των ακτών της Δημο
κρατίας. 

68 . "Οσάκις πλοΐον είναι εντός τών ορίων οιουδήποτε λιμένος ή 
αεροσκάφος έν τη Δημοκρατία κομίζον έπ* αύτοΟ φορτίον, καΐ ση
μαντικόν μέρος του φορτίου εξευρίσκεται μεταγενεστέρως ώς έλλεΐ
πον, τότε έάν ό πλοίαρχος ή δ κυβερνήτης του αεροσκάφους δέν δυ
νηθή νά έξηγήση τήν άπώλειαν κατά τρόπον Ικανοποιουντα τόν Διευ
θυντήν, τό πλοΐον ή αεροσκάφος υπόκειται είς δήμευσιν. 

69.—(1) Πλην έν περιπτώσει, καθ* ή ν ήθελε συντρέξει νόμιμος και 
επαρκής προς τούτο αίτία, έάν οίονδήποτε πλοΐον ύποκείμενον είς δή
μευσιν ή επιθεώρησα δυνάμει οίασδήποτε τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου, κληθέν προς τούτο δέν άνακωχεύση, ό πλοίαρχος υπόκει
ται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δέκα λίρας. 

(2) Μετά προειδοποιητικήν βολήν δυνατόν νά 6ληθη παν πλοΐον 
δπερ, ύποκείμενον είς δήμευσιν ή έπιθεώρησιν ώς έν τοις ανωτέρω, 
κληθέν προς τοΟτο δέν άνακωχεύει καΐ οΟτω διώκεται ύπό σκάφους 
έν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας, έχοντος άναπεπταμένην τήν νόμιμον 
αύτου σημαίαν. 

ΓενικαΙ Διατάξεις 
70.—(1) ΑΙ διατάξεις του παρόντος άρθρου θά τυγχά\ωσιν εφαρ

μογής διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς καί πάσης ετέρας 
είς τά τελωνεία άφορώσης νομοθετικής πράξεως. 

(2) Χρόνος είσαγωγής εμπορευμάτων λογίζεται— 
(α) οσάκις μέν τά εμπορεύματα κομίζονται διά θαλάσσης, ό 

χρόνος καθ' δν τό κομίζον ταύτα πλοΐον άφικνεΐται εντός 
τών ορίων λιμένος τινός' 

(β) οσάκις τά εμπορεύματα κομίζονται δι* αέρος, δ χρόνος καθ' 
δν τό κομίζον ταΟτα αεροσκάφος προσγειοΟται έν τη Δημο
κρατία ή δ χρόνος, καθ* δν τά εμπορεύματα έκφορτοΟνται 
έν τη Δημοκρατία ή καθ* οιονδήποτε τών δύο τούτων χρο
νικών σημείων ήθελεν έπισυμβή πρώτον : 

Νοείται δτι έν τη περιπτώσει εμπορευμάτων κομιζομένων διά θα
λάσσης, δι* ά δέν απαιτείται ή κατάθεσις διασαφήσεως δυνάμει του 
άρθρου 24, χρόνος είσαγωγής λογίζεται δ χρόνος καθ' δν τό κομίζον 
ταύτα πλοΐον άφικνεΐται εντός τών ορίων του λιμένος είς δν έκφορ
τοΟνται. 

(3) Χρόνος εξαγωγής διά θαλάσσης ή αέρος οίωνδήποτε εμπορευ
μάτων έκ της Δημοκρατίας λογίζεται δ χρόνος, καθ" δν ταΟτα φορ
τουνται προς έξαγωγήν : 

Νοείται δτι έν τη περιπτώσει εμπορευμάτων οίασδήποτε κατη
γορίας ή κλάσεως, διά τήν έξαγωγήν τών οποίων θέλει εκάστοτε 
τελεΐ έν Ισχύΐ οΙαδήποτε απαγορευτική διάταξις ή περιορισμός δυνά
μει νομοθετικής τίνος πράξεως, ατινα εξάγονται διά θαλάσσης ή 
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αέρος, χρόνος εξαγωγής λογίζεται ό χρόνος, καθ' δν τό πλοΐον ή 
αεροσκάφος εξαγωγής αναχωρεί έκ του τελευταίου λιμένος ή τελω
νειακό") Αερολιμένος, είς δν εξεδόθη καΐ ή άδεια απόπλου ή Αναχω
ρήσεως, πριν ήτούτο άιτοπλεύστ) ή αναχώρηση δια τίνα προορισμόν 
έν τή αλλοδαπή. 

(4) Πλοΐον τι λογίζεται είσπλεΰσαν ή άπολεΰσαν έκ τίνος λιμένος, 
καθ* δν χρόνον τό πλοΐον εΙσέρχεται ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
καταλείπει τά δρια τοΰ λιμένος τούτου. 

Μέρος I V .  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ι ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΪΑ Ι ΑΠΟΘΗΚΑΙ 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΎΣΕΩς 

7.1.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά έγκρίνη δια χρονικά διαστή "Εγκρισις 
ματα και υπό δρους καθοριζόμενους κατά τό δοκούν και επί τω δρω αποθηκών άπο
καταβολής των υπό του Υπουργού καθοριζομένων τελών, τόπους Τ<*μιεύσεως. 
ασφαλούς εναποθέσεως, φυλάξεως και αποταμιεύσεως— 

(α) υποκειμένων εμπορευμάτων άνευ τής πληρωμής του εις δν 
υπόκεινται δασμού, υπό δρους και περιορισμούς επιβαλλό
μενους ύπό του Διευθυντού κατά τό δοκούν" 

(β) ύπο τους άνω δρους καί περιορισμούς, εμπορευμάτων προο
ριζομένων δι* έξαγωγήν ή ώς εφοδίων, έφ* δσον πρόκειται 
περί εμπορευμάτων μή δυναμένων κατά νόμον νά χρησιμο
ποιηθώσι δι* έσωτερικήν κατανάλωσιν' 

(γ) εμπορευμάτων, άτινα δύνανται νά άποταμιευθώσι δυνάμει 
των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, άνευ τής καταβολής 
του αναλογούντος αύτοΐς φόρου καταναλώσεως" 

(δ) εμπορευμάτων, άτινα δύνανται νά άποταμιευθώσι δυνάμει 
τών είς τά τελωνεία ή τους φόρους καταναλώσεως άφορών
των νόμων, έπί τή επιστροφή τοΟ καταβληθέντος δασμού ή 
φόρου, 

πάς δέ ούτω εγκεκριμένος τόπος αποταμιεύσεως καλείται έν τω ιτα
ρόντι Νόμω «αποθήκη αποταμιεύσεως». 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά έκδίδη εκάστοτε οδηγίας— 
(α) καθ' δσον άφορφ είς εμπορεύματα, άτιΐνα δύνανται ή δέν 

δύνανται νά έναποτεθώσιν είς είδικήν τίνα άποθήκην ή κατη

γορίαν αποθηκών αποταμιεύσεως" 
(β) καθ' δσον άφορα" είς τό διαμέρισμα οιασδήποτε αποθήκης, 

έν ώ δυνατόν νά άποταμιεύωνται εμπορεύματα οίασδήιτοτε 
κατηγορίας ή κλάσεως. 

(3) 'Εάν μετά τήν έγκρισιν αποθήκης αποταμιεύσεως Λ κάτοχος 
αυτής προβή, άνευ τής προηγουμένης άδειας του Διευθυντού, είς 
οιανδήποτε μετατροπή ν ή προσθήκη ν έν αύτη, ούτος είναι ένοχος αδι
κήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
διακοσίας λίρας. 

(4) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει olov
δήποτε δρον επιβληθέντα ή όδηγίαν έκδοθεϊσαν ύπό του Διευθυντού 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκει
ται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

72.—(1) 'Εάν ή κατατεθείσα διασάφησις εισαγωγής ώρισμένων Διασώφησις. 
εμπορευμάτων περιέχη ρήτραν αποταμιεύσεως, ταύτα λογίζονται προ σήμανσις, 
σηκόντως άποταμιευθέντα, άφ* ής Ο αρμόδιος λειτουργός πιστό κ'*'π^1*£Π0* 
ποιήση δτι συνεπληρώθη ή είς ταύτα άφορώσα διαδικασία καταθέσεως ί ^ ί ά^ α 
καΐ αποταμιεύσεως. μίευσιν. 
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(2) Πριν ή άποταμιευθώσιν £τερα εμπορεύματα, ό Ιδιοκτήτης των 
εμπορευμάτων οφείλει νά κατάθεση παρά τω άρμοδίω λειτουργώ 
διασάφησιν έν ώ τύπω και τρόπω καΐ περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία 
ώς ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει. 

(3) Εμπορεύματα, μεταγόμενα είς τίνα άποθήκην αποταμιεύσεως 
£ξ ετέρας τοιαύτης, λογίζονται ώς εμπορεύματα το πρώτον άποτα
μιευόμενα, εΙμή μόνον οτι τα δύο αμέσως προηγούμενα εδάφια δέν 
θά τυγχάνωσιν εφαρμογής. 

(4) Εξαιρέσει της περιπτώσεως, καθ' ην ήθελεν άλλως προνοεί 
ό παρών Νόμος, τά εμπορεύματα αποταμιεύονται εντός των δοχείων 
ή δεμάτων, έν οΐς περιείχοντο, δτε τό πρώτον κατετέθη διασάφησις 
αποταμιεύσεως. 

(5) Ό Ιδιοκτήτης αποταμιευμένων εμπορευμάτων δέον όπως ση
μειοΐ τά περιέχοντα ταΰτα δοχεία ή δέματα έν ώ τρόπω θέλει ορίσει 
ό αρμόδιος λειτουργός καΐ τηρούμενης οίασδήποτε ετέρας τοιαύτης 
οδηγίας, διατηρή ταύτα οΰτω σεσημασμένα έν δσω ευρίσκονται απο
ταμιευμένα' πας όστις παραλείπει νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις 
του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(6) Έκτος ώς άλλως προνοεί ό παρών Νόμος οσάκις άνευ της 
αδείας τοΟ αρμοδίου λειτουργού— 

(α) τά εμπορεύματα αποταμιεύονται είς δοχεία ή δέματα μή 
συνάδοντα προς τά καθοριζόμενα έν τη διασαφήσει αποτα
μιεύσεως' ή 

(β) έπενεχθη οΙαδήποτε αλλαγή είς αποταμιευμένα εμπορεύ
ματα ή είς τήν συσκευασίαν, σήμανσιν των δοχείων ή δεμά
των, μετά τήν προσηκόντως γενομένη ν άποταμείευσίν των, 

τά εμπορεύματα ταΟτα υπόκεινται είς δήμευσιν. 

Ευθύνη 73.—(1) Ό κάτοχος αποθήκης αποταμιεύσεως οφείλει δπως, κα
διάτήνέπΐ λούμενος προς τοΟτο ύπό τίνος λειτουργοΟ έπιδεικνύη αύτω άπαντα 
δειξινκαΐ τ α αττοταμ^ομένα έν τη αποθήκη εμπορεύματα, δι' α δέν παρεσχέθη 
4>ύνπξ»ν dtto κ α τ ά νόμον έξουσιοδότησις π ρ ο ς μεταφοράν οΛτών έκ τ η ς ά π ο θ ή 
ταμιευμένων κης' έάν δέ παραλείψη νά πράξη οΰτω, οδτος υπόκειται είς χρημα
έμτιορευμάτων. τικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς πέντε λίρας δι* έκαστον μή έπι

δειχθέν δοχεΐον ή δέμα. 
(2) Ό κάτοχος αποθήκης αποταμιεύσεως οφείλει δπως στοιβάζη 

ίκαστον δοχεΐον ή δέμα εμπορευμάτων αποταμιευμένων έν αύτη 
κατά τρόπον ώστε ευχερώς νά δύναται τις νά πλησίαση ταΰτα' διά 
παν δοχεΐον ή δέμα μή οΟτω στοιβασθέν υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πέντε λίρας. 

(3) Ό Διευθυντής ώς καΐ πας λειτουργός, ενεργών εντός των 'ορίων 
της αρμοδιότητος αύτου, ούδεμίαν ευθύνη ν προς άποζημίωσιν υπέ
χουν ουδέ δύνανται νά έναχθώσι διά ζημίαν ή βλάβην έπενεχθείσαν 
είς εμπορεύματα, έν δσω ταΟτα ευρίσκονται εν τινι αποθήκη αποτα
μιεύσεως, ή διά παράνομον μεταφοράν εμπορευμάτων έξ αύτης : 

Νοείται δτι, έν ή περιπτώσει αποταμιευμένα εμπορεύματα ήθελον 
καταστραφή, κλαπη ή παρανόμως μεταφερθη τη συνδρομή ή τη συνερ
γεία λειτουργού τινρς καΐ ό λειτουργός οδτος εύρεθη ένοχος τοΠ 
αδικήματος τότε, έκτος έάν ό κάτοχος της αποθήκης ή ό Ιδιοκτήτης 
των εμπορευμάτων μετέσχεν είς τήν διάπραξιν του αδικήματος, ή Δη
μοκρατία υπέχει εύθύνην προς καταβολή ν αποζημιώσεως διά πασαν 
ζημίαν έπενεχθείσαν έκ της τοιαύτης καταστροφής, κλοπής ή μετα
φοράς καΐ ανεξαρτήτως οίασδήποτε διατάξεως τοΟ παρόντος Νόμου 
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ουδείς δασμός ή φόρος καταβάλλεται αναφορικούς προς τά εμπορεύ
ματα ύπό του ώς εϊρηται κατόχου ή Ιδιοκτήτου' παν δέ ποσόν όπερ 
ήθελε καταβληθη ύπό μορφήν δασμού ή φόρου επί των τοιούτων εμπο
ρευμάτων παρ* έκατέρου τών άνω προσώπων πρό της καταδίκης επι
στρέφεται. 

74.—(1) 'Επιφυλασσομένου πα\τός περιορισμού ή δρου, δν ήθελεν Έτηθεώρησις. 
επιβάλει ό κάτοχος της αποθήκης αποταμιεύσεως, ό ιδιοκτήτης οίων δειγματοληψι.. 
δήποτε αποταμιευμένων εμπορευμάτων δύναται τη αδεία του άρμο *a*\*0'**°~v 
δίου λε ι τουργού— εμπορευμάτων 

(α) να έπιθεωρή τά εμπορεύματα καΐ τά περιέχοντα ταύτα δο ύπόιοϋ 
χεΐα και νά παρεμποδίζη οιανδήποτε άπώλειαν έξ αυτών 16IOKTVITO,J· 
και 

(β) έπιδεικνύη ταύτα προς πώλησιν. 
(2) Έν ή περιπτώσει ό αρμόδιος λειτουργός απαιτήσει δπως ή 

άπιθεώρησις ή έπίδειξις των εμπορευμάτων διενεργήται παρουσία 
αυτού, ούτος οφείλει δπως, έφ' δσον είναι πρακτικώς έφικτόν, παρα
στή κατά πάντα ευλογον, προς τούτο υποδειχθέντα αύτώ, χρόνον 
ούδεμίαν δμως ύποχρέωσιν υπέχει δπως παρίσταται διά τους σκο
πούς του παρόντος άρθρου πλείονας της μιας φοράς έν ένί διαστήματι 
είκοσιτεσσάρων ωρών, τη αιτήσει του αύτοΰ προσώπου ή άναφορικώς 
προς τά αυτά εμπορεύματα. 

(3) Ό Διευθυντής δύναται νά έπιτρέψη είς τόν κύριον αποταμιευ
μένων εμπορευμάτων δπως λαμβάνη δείγματα ύπό τοιούτους δρους . 
και επί τη προϋποθέσει καταθέσεως διασαφήσεως ή καταβολής τοΟ 
δασμού, ώς ούτος ήθελεν εκάστοτε καθορίσει κατά τό δοκούν. 

75.—(1) "Ανευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του πα Έπιχείρησις 
ρόντος ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, δι' ής επιτρέπεται ή έπιχείρησις πράξεων έπί 
οιασδήποτε πράξεως έπί εμπορευμάτων έν αποταμιεύσει, 6 Διευθυν ό™0*0*"**· 
τήν δύναται, έν τη περιπτώσει τοιούτων εμπορευμάτων καΐ ύπό τοιού ρε^άπω™ 
τους δρους και περιορισμούς ώς ήθελεν εκάστοτε καθορίσει κατά τό 
δοκούν, νά έπιτρέψη τήν διαλογήν, διαχωρισμόν, συσκευασίαν ή έκ 
νέου συσκευασίαν έν αποθήκη αποταμιεύσεως τεθειμένων εμπορευμά
των και τήν έπ' αυτών διενέργειαν οίασδήποτε ετέρας πράξεως, ήτις 
ήθελεν είναι αναγκαία διά τήν συντήρησιν, πώλήσιν, φόρτωσιν ή διά
θεσιν των εμπορευμάτων, ήν ήθελε κρίνει σκότίιμον, δύναται δέ νά 
έκδώση οδηγίας άναφορικώς προς τάς άποθήκας αποταμιεύσεως ή 
τά διαμερίσματα αυτών, έν οΤς δυνατόν νά διενεργηθώσι πράξεις 
ώς αϊ ανωτέρω. 

(2) Πάς baric επιχειρεί οιανδήποτε πράξιν έπι εμπορευμάτων έν 
αποταμιεύσει κατά παρέκκλισιν αδείας παρασχεθείσης δυνάμει τοΟ 
παρόντος άρθρου ή κατά παρέκκλισιν οίασδήποτε ετέρας διατάξεως 
ώς έν τοΐς ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, τά δέ εμπορεύ
ματα υπόκεινται είς δήμευσιν. 

76 .  (1) 'Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον, άφ' ής εμπορεύματα έτε "Ελλειμμα rk 
θησαν εις αποθήκη ν αποταμιεύσεως, και πριν ή ταύτα νομίμως μετά άτιοτσμ·*ι.
φερθώσιν έκ της αποθήκης συμφώνως τη περί τούτων κατατεθείση μί^έμ™ 
διασαφήσει, άποδειχθή δτι τά έμπορεύμοπα έλλείπουσιν ή δτι είναι 
έλλιπη και δέν άποδειχθή τώ Διευθυντή δτι τούτο οφείλεται είς φυ
σικήν φθοράν ή μείωσιν ή έτέραν νόμιμον αίτίαν, ανεξαρτήτως της 
ποινής ή δημεύσεως, ήν τοιούτον έλλειμμα δυνατόν νά επάγεται δυ
νάμει ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου ό Διευθυντής δύναται 
νά απαίτηση παρά του κατόχου της αποθήκης αποταμιεύσεως fj τοΟ 
Ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων, δπώς καταβάλη πάραυτα άναφορικώς 

Ρ' 
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προς τά ελλείποντα εμπορεύματα ή τήν έπί το έλαττον διαφοράν, 
έν $λω ή έν μέρει, ώς ήθελε καθορίσει κατά τό δοκοΟν, τόν αναλο
γούντα τοις έμπορεύμασι δασμόν ή φόρον ή, έν τη περιπτώσει εμπο
ρευμάτων άποταμιευθέντων έπί τη επιστροφή του καταβληθέντος δα
ίσμοό ή φόρου, ατινα δέν ήδύναντο κατά νόμον νά διατεθώσιν προς 
έσωτερικήν κατανάλωσιν, ποσόν ίσον προς τόν έπιστραφέντα δασμόν 
ή φόρον : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής καθ* δσον 
άφορα εϊς έλλειμμα σημειούμενον είς εμπορεύματα άποταμιευθέντα 
καϊ τελωνισθέντα έκ της αποθήκης προς έξαγωγήν ή Φόρτωσιν αυτών 
ώς εφοδίων, έκτος έάν ό αρμόδιος λειτουργός £χει ευλογον όπόνοιαν 
δτι ή έπί τό ϋλαττον διαφορά οφείλεται έν δλω ή έν μέρει, είς παρά
νόμον ύπεξαίρεσιν. 

(2) Ό κάτοχος της αποθήκης αποταμιεύσεως ή ό Ιδιοκτήτης των 
εμπορευμάτων δστις, τη εγγράφω απαιτήσει λειτουργού, αρνείται νά 
καταβάλη οίονδήποτε ποσόν, δι* δ υπέχει ύποχρέωσιν συμφώνως τω 
προηγουμένώ έδαφίω, υπόκειται επιπροσθέτως είς χρηματικήν ποι
νήν μή ύπερβαίνουσαν τό διπλάσιον του τοιούτου ποσοΟ. 

(3) Έ ν ή περιπτώσει έπιτραπη κατά νόμον ή μεταφορά εμπορευ
μάτων έξ αποθήκης αποταμιεύσεως άνευ της καταβολής τοΟ δασμού 
ή φόρου είς έτέραν άποθήκην ή είς ετερόν τι μέρος, τό παρόν άρθρον, 
εξαιρουμένης της τεθειμένης τ ω έδαφίω (1) επιφυλάξεως, τυγχάνε ι 
εφαρμογής καθ* δσον άφορφ είς τ ά εμπορεύματα ταύτα διαρκούσης 
ίίης μεταφοράς των, ώς έάν ταΰτα εύρίσκοντο εΙσέτι έν αποθήκη απο
ταμιεύσεως : 

Μοεΐται δτι παν ποσόν δυνάμει του εδαφίου (1) οφειλόμενο ν, άνα
φορικώς προς τ ά τοιαύτα εμπορεύματα, είσπράττεται μόνον έκ του 
Ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων. 

Μεταφορά 77.—(1) ΠρΙν ή μεταφερθώσιν οίαδήποτε εμπορεύματα £κ τίνος 
έμηορβομστων αποθήκης αποταμιεύσεως, ό ίδιοκτήτης τούτων οφείλει νά κατάθεση 
α^4ΐω^βό?ς "totpa τ ω άρμοδίω λε ιτουργώ διασάφησιν, έν ώ τύπω καΐ τρόπω καϊ 
oJ^"*1 * περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή οίουδήποτε έτερου 
Νόμου ή των δυνάμει τούτων γενομένων διοικητικών πράξεων, καθ* 
δσον άφορφ είς τους σκοπούς, δι* οϋς επιτρέπεται ή άποταμίευσις 
εμπορευμάτων, δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου επιτρέπεται άποταμί
ευσις εμπορευμάτων δι* οίονδήποτε των ακολούθων σκοπών : 

(α) δι* έσωτερικήν κατανάλωσιν' 
(β) δι* έξαγωγήν 
(γ) προς χρήσιν αυτών ώς εφοδίων' 
(δ) τηρουμένων των όρων καϊ περιορισμών, ους ό Διευθυντής 

ήθελε κατά τό δοκοΟν επιβάλει, προς μεταφορών αυτών είς 
έτέραν άποθήκην, έγκεκριμένην διά τήν άποταμίευσιν τοιού
των εμπορευμάτων' 

(ε) τηρουμένων τών ώς είρηται δρων καϊ περιορισμών, προς 
μεταφοράν αυτών δι* έτερους σκοπούς, είς τόπους καϊ διά 
χρονικάς περιόδους εκάστοτε καθοριζομένας ύπό του Διευ
θυντού. 

(3) 'Εμπορεύματα λογίζονται προσηκόντως άποταμιευθέντα δυνά
μει του παρόντος άρθρου, άμα τη υπογραφή της περιεχούσης τήν ρή
τραν αποταμιεύσεως διασαφήσεως ύπό του αρμοδίου λειτουργοΟ. 

(4) Έκτος ώς άλλως προνοείται έν τφ παρόντι Νόμω, απαγορεύ
εται ή μεταφορά εμπορευμάτων έξ αποθήκης αποταμιεύσεως, μέχρις 
οδ καταβληθώσιν ol αναλογούντες αύτοΐς δασμοί καϊ φόροι. 
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(5) Δέν επιτρέπεται ή μεταφορά αποταμιευμένων εμπορευμάτων 
έκ της είς ήν είναι αποταμιευμένα αποθήκης ή φόρτωσις αυτών είς 
πλοΐον ή αεροσκάφος προς μεταφοράν ή έξαγωγήν ή προς χρήσιν 
αυτών ώς εφοδίων ειμή μόνον τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού καΐ 
συμφώνως προς τάς οδηγίας, ας ούτος ήθελε παράσχει. 

78. Εμπορεύματα άναφορικώς προς άτινα κατετέθη διασάφησις Νέαδιασά 
περιέχουσα ρήτραν αποταμιεύσεως ή δι* ά παρεσχέθη άδεια μετά ρ σ , ς 

φοράς αυτών έκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως δι* οίονδήποτε σκο δηλωθέντων'"' 
πόν έπί τω τέλει έκ νέου αποταμιεύσεως τούτων έν τινι αποθήκη, δυ πρόςάπο 
νατόν τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού, καθ* οίονδήποτε χρόνον πρίν ταμ(βυσ(ν 
ή προσηκόντως άποταμιευθώσιν ή αναλόγως της περιπτώσεως, έκ 
νέου άποταμιευθώσιν Μν τινι αποθήκη— 

(α) νά δηλωθώσιν, τη καταθέσει νέας διασαφήσεως ύπό τοΟ Ιδιο
κτήτου των προς έσωτερικήν κατανάλωσιν, έφ* δσον δύνανται 
κατά νόμον νά χρησιμοποιηθώσι προς τούτο, προς έξαγω
γήν ή προς χρήσιν αυτών ώς εφοδίων καΐ νά ύποστώσι τήν 
αυτήν μεταχείρισιν, ώς έάν ή οϋτω κατατιθέμενη νέα δια
σάφησις έγένετο, έν δσω τά εμπορεύματα ήσαν αποταμιευ
μένα έν τη αποθήκη' 

(β) τηρούμενης της αυτής διαδικασίας, ώς έάν εΐχον προσηκόν
τως έναποτεθη εις άποθήκην αποταμιεύσεως ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, έκ νέου έναποτεθη είς τοιαύτην άποθήκην, 
μεταφερθώσιν είς έτέραν άποθήκην έγκεκριμένην διά τήν 
άποταμίευσιν τοιούτων εμπορευμάτων : 

Νοείται δτι, οσάκις τά εμπορεύματα περιέχονται εις δοχεία καΐ 
ή οϋτω γενομένη νέα διασάφησις ή μεταφορά ώς έν τοις ανωτέρω, 
άφορα είς μέρος μόνον τών εμπορευμάτων, τό μέρος τοΰτο δέον δπως 
περιέχηται είς ίνα ή πλείονα πλήρη δοχεία. 

79.—(1) Οί τελωνειακοί δασμοί ή φόροι καταναλώσεως ώς καί οί Δασμοί και 
συντελεσταί αυτών, οί βαρύνοντες αποταμιευμένα εμπορεύματα, θά Φ*ροι*«ι 
είναι οί κρατούντες άναφορικώς προς εμπορεύματα της κλάσεως f) ί^^μϋΌ· 
κατηγορίας ταύτης κατά τήν ήμερομηνίαν της μεταφοράς άύτών έκ ρεμάτων, 
της αποθήκης αποταμιεύσεως. | 

(2) Τηρουμένου του αμέσως επομένου εδαφίου, ό πληρωτέος δυ
νάμει του παρόντος άρθρου δασμός ή| φόρος βεβαιουται βάσει της 
γενομένης έξελέγξεως τών εμπορευμάτων δτε ταύτα τό πρώτον ετέ
θησαν εις άποθήκην αποταμιεύσεως. 

(3) Έν τη περιπτώσει οιουδήποτε τών κατωτέρω εμπορευμάτων, 
ήτοι καπνοϋ, οίνων, οινοπνευματωδών καί ορυκτελαίων, ό πληρωτέος 
δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου δασμός ή φόρος βεβαιοΟται— 

(α) βάσει της γενομένης έξελέγξεως τούτων δτε τό τελευταΐον 
ετέθησαν είς άποθήκην αποταμιεύσεως" ή 

(β) έν ή περιπτώσει ταύτα έξηλέγχθησαν μετά τήν έπ* αυτών 
διενέργειαν οιασδήποτε επιτρεπομένης πράξεως έν τη απο
θήκη αποταμιεύσεως, άφ* ής ταΟτα τό τελευταΐον απετα
μιεύθησαν, συμφώνως προς τήν οΟτω γενομένην τελευταίαν 
έξέλεγξιν, 

ή, τη εκλογή του Ιδιοκτήτου τών εμπορευμάτων, δι' αναφοράς είς τήν 
ποσότητα τών εμπορευμάτων, βεβαιούμενη ν κατά βάρος, μέτρον, ή 
δύναμιν κατά τόν χρόνον της παραδόσεως αυτών προς έσωτερικήν 
κατανάλωσιν : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής άναφορικώς 
προς οιονδήποτε δασμόν ή φόρον πληρωτέον δυνάμει τοΟ άρθρου 76. 
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Λϊ (άφορα 
f.i. Λττοθήια|ΐ; 
'Ι )κ·ιαμι*ύ

ι'κως άνευ 
·· β ρ ώ μ η ς τοϋ 
C: ι.μοί) <] 
■<:ι.ψ(»>. 

"Αροις 
εγκρίσεως 
άιτοθήκης 
άττοταμιβύ

οεως. 

'••«.■τάξεις 
(Ί^ορώσαι εις 
έναττόθεσιν 
ι'.μΐ'ορευμάτων 
Ϊ ίς δημοσίας 
ι οθήκσς άι;ο

ιαμΐ£ύ<"εως. 

Γ1) Έν fj περιπτώσει κατεβλήθη οιοσδήποτε δασμός ή φόρος προ 
τη', δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου νομίμου ημερομηνίας, καταβάλ

ιαι παν ελλιπώς είσπραχθέν ή επιστρέφεται πάν άχρεωστήτως 
.ναταβληθέν ποσόν όπερ ήθελε βεβαιωθή βάσει της διαφοράς του οϋτω 
καταβληθέντος και του κατά νόμον πληρωτέου ποσού. 

80. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως τοΰ παρόντος 
Νόμου, δι* ής επιτρέπεται ή μεταφορά εμπορευμάτων 6κ τίνος απο
θήκης αποταμιεύσεως, άνευ πληρωμής δασμού ή φόρου, ό Διευθυντής 
δύναται νά έπιτρέψη δπως αποταμιευμένα εμπορεύματα, άτινα έν τη 
κατατεθείσα διασαφήσει έδηλώθησαν προς μεταφοράν δι* οίονδήποτε 
έτερον σκοπόν πλην του προς έσωτερικήν κατανάλωσιν τοιούτου, 
μεταφερθώσιν άνευ της καταβολής δασμού ή φόρου έκ της αποθήκης 
δια τον οϋτω καθορισθέντα σκοπόν, ύπό τους κατά τό δοκούν εκά
στοτε καθοριζόμενους ύπό του Διευθυντού δρους και περιορισμούς. 

81.—(1) *Εφ' όσον ό Διευθυντής σκοπεί νά άνακαλέση ή νά μη 
Ανανέωση τήν Ιγκρισιν αύτοΰ διά τίνα άποθήκην αποταμιεύσεως, 
οΰτος οφείλει δπως, τρεις τουλάχιστον μήνας πρό της ημερομηνίας 
της ανακλήσεως ή της λήξεως της Ισχύος της εγκρίσεως, αναλόγως 
της περιπτώσεως, γνωστοποίηση τήν τοιαύτην πρόθεσιν αύτου, καθο
ρίζων άμα έν τη γνωστοποιήσει καΐ τήν ήμερομηνίαν, καθ* ή ν άρχεται 
ή άνέ.κλησις ή λήγει ή ίσχύς της παρασχεθείσης εγκρίσεως. 

(2) Ή ώς εΐρηται γνωστοποίησις δέον δπως εΐναι έγγραφος, λογί
ζεται δέ έπιδοθεϊσα είς άπαντα τά πρόσωπα, τά έχοντα συμφέρον επί 
εμπορευμάτων ήδη έναποτεθειμένων έν τη αποθήκη ταύτη ή έπί εμπο
ρευμάτων δικαιουμένων δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου αποταμιεύσεως 
έν αύτη μεταξύ της ημερομηνίας της εκδόσεως της γνωστοποιήσεως 
καΐ της έν αύτη καθοριζομένης ημερομηνίας, έφ' δσον αΟτη απευθύ
νεται είς τόν κάτοχον τής αποθήκης καί καταλειφθή έν αύτη. 

(3) Έάν μετά τήν καθοριζομένην έν τη είρημένη γνωστοποιήσει 
ήμερομηνίαν ή οίανδήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, ώς ό Διευ
θυντής ήθελεν έν έκαστη περιπτώσει ορίσει, παραμείνωσιν έν τή απο
θήκη μή προσηκόντως τελωνισθέντα εμπορεύματα, ταύτα δύνανται 
νά μεταφερθώσιν ύπό τίνος λειτουργοΟ εις δημοσίαν τινά άποθήκην 
αποταμιεύσεως καί άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου 
(3) του αμέσως επομένου άρθρου, έάν δέν τελωνισθώσιν έξ αυτής 
εντός μηνός, δυνατόν νά έκποιηθώσι. . 

82 . —(1) ΛΙ έν τοΐς εφεξής διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τυγ
χάνουσιν εφαρμογής έφ' οιωνδήποτε εμπορευμάτων άτινα αποταμιεύ
ονται έν τινι δημοσία αποθήκη δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Διαρκούσης τής αποταμιεύσεως των εμπορευμάτων καταβάλ
λονται τά ύπό του Διευθυντού οριζόμενα τέλη. 

(3) Έάν τά εμπορεύματα εΐναι καυσίμου ή εύφλεκτου φύσεως ή 
άλλως πως φύσεως χρηζούσης Ιδιαιτέραν έπιμέλειαν ή μεταχείρισιν— 

(α) επιπροσθέτως οίασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεως πληρωτέας, 
έπ* αυτών, ταύτα βαρύνονται και διά πάσης δαπάνης, ήτις 
θέλει κατ αστή αναγκαία διά τήν άσφάλειαν καί φύλαξιν 
αυτών, ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε καθορίσει' 

(β) ό Διευθυντής καί ol λειτουργοί ούδεμίαν ύπέχουσιν εύθύνην 
προς άποζημίοοοιν διά ζημίαν τυχόν έπενεχθησομένην είς τά 
έμπ<·; 'π'ματα* καί 

(γ) έάν ό ίδιοκιτρ.ης των εμπορευμάτων δέν τελωνίση ταύτα 
εντός δεκατεσσάρων ήμερων άπό τής αποταμιεύσεως, .6 Διευ
θυντής δύναται νά εκποίηση ταύτα : 
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Νοείται δτι, έν τη περιπτώσει εμπορευμάτων άποταμιευθέντων δυ
νάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 27, ή παράγραφος (γ) του πα
ρόντος άρθρου τυγχάνει εφαρμογής μόνον έάν τα εμπορεύματα είναι 
καυσίμου ή εύφλεκτου φύσεως. 

(4) Έκτος ώς άλλως προνοείται έν τω παρόντι Νόμω, απαγορεύ
εται ή μεταφορά εμπορευμάτων έκ της αποθήκης αποταμιεύσεως, 
μέχρις οδ οι αναλογούντες αύτοΐς δασμοί ή φόροι καΐ Μτεραι δαπάναι, 
περιλαμβανομένων και των τελών αποβάθρας— 

(α) διά τήν μεταφοράν αυτών είς τήν άποθήκην* καΐ 
(β) δυνάμει των δύο αμέσως προηγουμένων εδαφίων, 

καταβληθώσι καΐ έν τή περιπτώσει εμπορευμάτων χρηζόντων διασα
φήσεως μή εΙσέτι κατατεθείσης, μέχρις οδ κατατεθη ή περί τούτων 
διασάφησις. 

(5) Ό έχων τήν φύλαξιν τών εμπορευμάτων λειτουργός δύναται 
νά άρνηθή νά έπιτρέψη μεταφοράν τούτων, μέχρις οδ άποδειχθη αύτω 
οτι κατεβλήθησαν άπαντα τά έπ* αυτών οφειλόμενα ναυλωτικά. 

(6) Πάν ποσόν, δπερ θέλει προκύψει έκ της εκποιήσεως εμπορευ
μάτων δυνάμει οίασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, διατίθε
ται— 

(α) κατά πρώτον διά τήν πληρωμήν παντός δασμοΟ ή φόρου 
βαρύνοντος τά εμπορεύματα' 

(β) κατά δεύτερον λόγον διά τήν κάλυψιν τών έν έδαψίω (4) 
μνημονευομένων δαπανών' 

(γ) είτα δέ διά τήν κάλυψιν τών ναυλωτικών, 
έάν δέ ό αμέσως πρό της εκποιήσεως ίδιοκτήτηο τών έμπορευαάτων 
ύποβάλη έπί τούτω αίτησιν, καταβάλλεται αύτω πάν τυχόν εναπο
μένον ποσόν. 

(7) Όσάκις οίαδήποτε διάταξις τοΟ παρόντος Νόμου προνοη τήν 
έκποίησιν εμπορευμάτων δέν επιτυγχάνεται όμως έκποίησις τούτων— 

(α) διά ποσόν επαρκές διά τήν διενέργειαν της έν παραγράφω 
(β) τοΟ αμέσως προηγουμένου εδαφίου πληρωμής, έν τη 
περιπτώσει εμπορευμάτων προοριζομένων δι* έξαγωγήν* ή 

(β) διά ποσόν επαρκές διά τήν διενέργειαν τών έν παραγρά
φοις (α) και (β) του έν λόγω εδαφίου πληρωμών, έν πάση 
έτερα περιπτώσει, 

ό Διευθυντής δύναται νά καταστρέψη τά έν λόγω εμπορεύματα. 

83.—(1) Πάς δστις, άνευ αδείας του αρμοδίου λειτουργού ή άνευ Γενικά 
νομίμου καΐ επαρκούς αΙτίας ανοίγει οίανδήποτε θύραν ή κλεΐθρον αδικήματα 
Ιδιωτικής ή δημοσίας αποθήκης αποταμιεύσεως ή εΙσέρχεται ft έπι Γ!ρ1τ^*πο 

τυγχάνει πρόσβασιν είς οίανδήποτε τοιαύτην άποθήκην ή είς έμπο ^α^σΜος 
ρεύματα αποταμιευμένα έν αύτη, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή καΐτά<*πο
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας. ταμιευμίνα 

(2) Ό σ ά κ ι ς  ^ρεύματα. 
(α) εμπορεύματα καθορισθέντα προς άποταμίευσιν έν τη κατα

τεθείση διασαφήσει τίθενται έν τη αποθήκη αποταμιεύσεως 
άνευ της αδείας τοΟ αρμοδίου λειτουργού ή κατά παράβασιν 
τών ύπ* αύτοΟ έκδοθεισών οδηγιών ή 

(β) έκτος ώς άλλως προνοείται έν τω παρόντι Νόμω, εμπορεύ
ματα καθορισθέντα προς άποταμίευσιν έν τη κατατεθείση 
διασαφήσει μεταφέρωνται χωρίς νά άποταμιευθώσι προση
κόντως ή άλλως πως δέν άποταμιευθώσι προσηκόντως* f\ 

(γ) εμπορεύματα έναποτεθέντα έν τινι Ιδιωτική ή δημοσία απο
θήκη αποταμιεύσεως μεταφερθώσιν έξ αύτης παρανόμως ή 
παρανόμως φορτοΰνται είς πλοΐον, αεροσκάφος ή όχημα προς 
μεταφοράν ή έξαγωγήν f) χρήσιν αυτών ώς εφοδίων ή 
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"Αδεια 
κατασκευής 
οινοπνευμα

τωδών. 

'Εξουσ ία 
εκδόσεως 
Κ ανονισμών 
προς ρύθμισιν 
της κατασκευής 
οίνοπνευμα

τωδών. 

(δ) εμπορεύματα καθορισθέντα ιχρός αποταμίευα ι ν έν τη κατα
τεθείση διασαφήσει άποκρύπτωνται πρό ή μετά τήν άποτα
μίευσιν αυτών ή 

(ε) εμπορεύματα, ών επετράπη κατά νόμον ή μεταφορά £κ 
τίνος Ιδιωτικής ή δημοσίας αποθήκης αποταμιεύσεως άνευ 
πληρωμής του αναλογούντος αύτοΐς δασμού ή φόρου δέν 
παραδοθώσι προσηκόντως είς τόν προορισμόν είς δν ταΰτα 
έδει νά άχθώσι συμφώνως τη παρασχεθείση αδεία, 

τά έμτχορεόματα ταΟτα υπόκεινται είς δήμευσιν, πας δέ δστις λαμ
βάνει, μεταφέρει, φορτώνει ή αποκρύπτει εμπορεύματα ώς έν τοις 
ανωτέρω μέ πρόθεσιν καταδολιεύσεως της Δημοκρατίας έκ των ανα
λογούντων αΰτοΐς δασμών καΐ φόρων η

4 ίνα καταστρατήγηση άπαγο
ρευτικήν διάταζιν ή περιορισμόν, εκάστοτε τελούντα έν ίσχύΐ άνα
φορικώς προς τά έν λόγω εμπορεύματα, δυνάμει οίασδήποτε νομο
θετικής πράξεως, εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν των εμπορευ
μάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον των 
άνω ποσόν ή είς φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης. 

Μέρος V.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΖΥΘΟΣ 
Κατασκευή Οινοπνευματωδών 

84.—(1) Απαγορεύεται ή ύπό παντός προσώπου, πλην του παρά
γωγου ζιβανίας, κατασκευή οίνοπνευματωδών δι* αποστάσεως ύπο
στάντος ζύμωσιν ύγροΟ ή δι" οίασδήποτε ετέρας μεθόδου, έκτος έάν 
κατέχη επί τούτω άδειαν δυνάμει τοΟ ηαρόντο<; άρθρου παρεχομένην 
(έν τω παρόντι Μόμω άναφερομένην ώς «άδεια οίνοπνευματοποιοΰ 
Α ' κατηγορίας*) ' πάσα τοιαύτη άδεια υπόκειται είς τήν καταδολήν 
τέλους έξ εκατόν λιρών, ή Ισχύς δέ ταύτης εκπνέει τή τριακοστή 
πρώτη ήμερα, του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής, μηνός 
Δεκεμβρίου. 

(2) Ή άδεια οίνοπνευματοποιοΰ Α ' κατηγορίας παρέχει τω κα
τόχω αυτής τό δικαίωμα δπως πωλή χονδρικώς οινοπνευματώδη Ιδι
κής του κατασκευής έν τω Ιδίω αύτου άδειούχω οΐκήματι. 

85.—(1) ΈπΙ τω τέλει διασφαλίσεως τών δημοσίων προσόδων τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς— 

(α) διέποντας τήν ύπό οίνοπνευματοποιών Α ' κατηγορίας κατα
σκευήν οινοπνευματωδών, είτε δι* άποστάξεως ύποστάντος 
ζύμωσιν ύγροΟ είτε δι* ετέρας τινός μεθόδου" 

(β) προς έξασφάλισιν καΐ εΐσπραξιν τών έπί οίνοπνευματωδών 
καταβλητέων φόρων καταναλώσεως' 

(γ) διέποντας τήν μεταφοράν οινοπνευματωδών 'έκ τίνος olvo
πνευματοποιείου, 

δυνατόν δέ νά έκδοθώσι διαφορετικοί Κανονισμοί διέποντες τήν διά 
διαφορετικούς σκοπούς ή διά διαφορετικών μεθόδων κατασκευήν 
οίνοπνευματωδών. 

(2) Όσάκις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον— 
(α) ήθελε πεισθή δτι οίαδήποτε μέθοδος κατασκευής οίνοπνευ

ματωδών αποβλέπει πρωταρχικώς είς τήν κατασκευήν έτε
ρου είδους πλην τών οίνοπνευματωδών ή 

(β) ήϋ. κρίνει σκόπιμον, έν τή περιπτώσει οίουδήποτε προ
σώπου καταοκευάζοντος οίνοπνευματώδη δι* οίασδήποτε 
ετέρας μεθόδου πλην τής δι* άποστάξεως ύποστάντος ζύμω
σιν ύγρου τοιαύτης, 
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δύναται να δ'ρίση δτι, έφ* δσον τηρηθώσιν ot δροι, οϋς ήθελε κατά τό 
δοκούν επιβάλει, ώρισμέναι των διατάξεων του παρόντος Μέρους, 
τών άφορωσών είς την κατασκευήν ή τους κατασκευαστάς οινοπνευ
ματωδών ή ώρισμένοι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου γενό
μενοι, οΟς ήθελε τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ωσαύτως καθορίσει, δέν 
θά τυγχάνωσιν εφαρμογής είς τήν περίπτωσιν του έν λόγω προσώπου. 

(3) Έκτος ώς προνοείται έν τω αμέσως προηγουμένω έδαφίω πας 
δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κανονισμόν δυ
νάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος 
αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή όπερβαίνουσαν 
τάς διακοσίας λίρας, τά δέ οίνοπνευματώδη καΐ οΙαδήποτε αγγεία, 
σκεύη καΐ υλικά, άτινα ήθελον χρησιμοποιηθή διά τήν άπόσταξιν ή 
άλλως πως κατασκευήν ή παρασκευήν οίνοπνευματωδών καΐ άναφο
ρικώς προς άτινα διεπράχθη τό αδίκημα, υπόκεινται είς δήμευσιν. 

(4) Πας δστις, υποκείμενος είς διαταγήν έκδοθεΐσαν ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου (2), πράττει τι κατά 
παράβασιν ή παραλείπει νά συμμορφωθώ προς οίονδήποτε δρον επι
βληθέντα δυνάμει του ώς εΐρηται εδαφίου καΐ έφαρμοστέον εις τήν 
περίπτωσιν αύτου, εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή όπερβαίνουσαν τάς εκατόν ΧΙραζ, τά δέ οίνοπνευ
ματώδη, άναφορικώς προς άτινα διεπράχθη τό αδίκημα, υπόκεινται 
είς δήμευσιν. 

86.—(1) Ό οίνοπνευματοποιός Α' κατηγορίας ή ό αδειούχος ή Αποθήκη 
εξουσιοδοτημένος οίνοπνευματοποιός Β ' κατηγορίας, δστις έξουσιο *ΡΨ*ν«ως· 
δοτήθη ύπό του ΔιευθυντοΟ δυνάμει τοΟ άρθρου 100 (1) είς τήν παρα
λαβήν ζιβανίας, έφ* ής δέν κατεβλήθη φόρος καταναλώσεως δύναται 
νά έφοδιάση τό οίκημα του διά τόπου ασφαλούς εναποθέσεως οίνο
πνευματωδών, κατασκευαζόμενων έν τω οΐκήμάτι τούτω, καΐ έφ* δσον 
ό τόπος οδτος ήθελε τύχει της εγκρίσεως τοΟ Διευθυντού, νά έναπο
θηκεύη έν αύτω, άνευ της πληρωμής φόρου, τά οϋτω κατασκευαζό
μενα οινοπνευματώδη" ό Διευθυντής δύναται νά παράσχη τήν έγκρισιν 
αύτοΰ ύπό δρους καθοριζόμενους κατά τό δοκούν, καί έάν οί δροι 
οδτοι δέν τηρηθώσι καθ* οίονδήποτε χρόνον, ό τόπος οδτος λογίζεται 
ώς μηδέποτε εγκριθείς ύπό του Διευθυντού. 

(2) Πας τόπος ασφαλούς εναποθέσεως οίνοπνευματωδών, δστις 
ήθελεν εκάστοτε τύχει της εγκρίσεως του Διευθυντού δυνάμει του 
προηγουμένου εδαφίου, αναφέρεται έν τω παρόντι Νόμω ώς «αποθήκη 
ώριμάνσεως». 

(3) Ό οίνοπνευματοποιός Α' ή Β ' κατηγορίας, δστις εΐναι έφω
διασμένος δι' αποθήκης ώριμάνσεως, οφείλει δπως παραχωρη ωσαύ
τως κατά τρόπον ίκανοποιουντα τόν Διευθυντήν τόπον έν τη αποθήκη 
διά τήν διαμονήν του υπευθύνου λειτουργού, έάν δέ παραλείψη να 
πράξη οϋτω είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων επη
ρεάζει κατά τίνα τρόπον οίανδήποτε έξουσίαν του Διευθυντού, δπως 
άπαιτή τήν τοιαύτην παραχώρησιν τόπου διαμονής ώς προϋπόθεσιν 
προς παροχήν της εγκρίσεως αύτου δι* οίονδήποτε Ετερον οϊκημα ή 
τόπον δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(4) Ό οίνοπνευματοποιός Α' ή Β ' κατηγορίας δστις, μετά τήν 
έγκρισιν της αποθήκης ώριμάνσεως, δι* ής οδτος είναι εφοδιασμένος, 
προβαίνει άνευ της προηγουμένης αδείας τοΟ ΔιευθυντοΟ εϊς οίονδή
ποτε άλλαγήν ή προσθήκην έν αύτη, είναι ένοχος αδικήματος καί 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας 
λίρας. 
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( '1 Ιό 'Υπουργικοί' Συμβούλιον δύναται νά ("κδώοη Κανονισμούς 
(α) διέποντας τήν άποθήκευσιν οίνοπνευματωδών είς άποθήκας 

ώριμάνσεως' 
(β) επιτρέποντας, καθ' ήν έκτσσιν ήθελε κριθή τούτο άναγκαΐον 

προς άντιμετώπισιν των περιστάσεων ειδικής τίνος περιπτώ
σεως και Οπό δρους, ους τό 'Υπουργικοί ' Συμβούλιον ήθελε 
κατά τό δοκούν επιβάλει, τήν υπό οίνοπνευματοποιοΰ Α ' ή 
Β ' κατηγορίας έναπόθεσιν έν τή Ιδία αύτου αποθήκη ώρι
μάνσεώς, άνευ τής πληρωμής φόρου, και έτερων οινοπνευμα
τωδών, πλην των κατασκευαζόμενων έν τ ω οίνοπνευματο
ποιείω, είς δ ανήκει ή τοιαύτη αποθήκη' 

( γ ) προς έξασφάλισιν των φόρων καταναλώσεως, των αναλο
γούντων είς τ ά ούτω αποθηκευμένα οινοπνευματώδη, 

τηρουμένων δέ των ούτω δημοσιευομένων έν τή ίτκσήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας Κανονισμών, αί διατάξεις των Μερών IV και Χ, εξαι
ρουμένων τών ιοΰ άρθρου 71, θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αποθη
κών ώριμάνσεως καΐ οινοπνευματωδών αποθηκευμένων έν αύταΐς, 
ώ ς αΰται τυγχάνουσιν εφαρμογής έπί αποθηκών αποταμιεύσεως, 
εγκεκριμένων ουνάμει τοΟ ώς εΤρηται άρθρου 71 και έπί εμπορευμά
των αποθηκευμένων έν αύταΐς. 

(6) Πας δστις δια πράξεως ή παραλε ίψεως αύτου παραβαίνει οίον 
δήποτε Κανονισμόν δυνάμει του αμέσως προηγουμένου εδαφίου γενό
μενον, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας , τ ά δέ οίνοπνευματώδη άνα
φορικώς προς άτινα διεπράχθη τό αδίκημα, υπόκεινται είς δήμευσιν. 

8 7 . Πας δστις 
(α) αποκρύπτει έν οίνοπνευματοποιείω ή άνευ τής συναινέσεως 

του αρμοδίου λειτουργού μεταφέρει έκ του οίνοπνευματο

ποιείου οΙαδήποτε οίνοπνευματώδη* ή 
(β) έν γνώσει αύτου αγοράζε ι ή λαμβάνει άποκρυπτόμενα ή 

μεταφερόμενα οίνοπνευματώδη' ή 
( γ ) έν γνώσει αύτου αγοράζε ι ή λαμβάνει ή έχει έν τή κατοχή 

αύτου οίνοπνευματώδη, άτινα μετεφέρθησαν έκ τοΟ τόπου 
Ι νθα ταΰτα έδει κατά νόμον νά εύρίσκοντο δια τήν έπιβολήν 
του αναλογούντος αύτοΐς φόρου καταναλώσεως, πρΙν ή δε
βαιωθή δ αναλογών αύτοΐς φόρος καΐ είτε πληρωθή ή παρα
σχεθή περί τούτου έγγύησις , καί έφ ' δσον ταύτα δέν ήσαν 
οίνοπνευματώδη κηρυχθέντα ή λογιζόμενα ώς κηρυχθέντα είς 
δήμευσιν, 

τ ά οίνοπνευματώδη υπόκεινται είς δήμευσιν καί ούτος εΐναι ένοχος 
αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τήν είς τριπλούν άξίαν τών οίνοπνευματωδών ή τάς εκατόν λίρας ή 
•to έν .έκάυτη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών ή είς φυλάκισιν 
μέχρι δύο ετών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής 
χρηματ ικής τοιαύτης. 

Άνακαθαρ ισμός Οινοπνευμάτων καί Ποτοποιία 
Άδεια οίνο 83.—(1) 'Απαγορεύεται ό ύπό παντός προσοιπου ανακαθορισμός 
πνευμοαο οίνοπνευματωδών ή ποτοποιία καί ή έπί τούτω διατήρησις άμδυκος 
κατηγορίας έκτος έάν κατέχη αδειαν οίνοπνευματοποιοΰ Β ' κα' ιηγορίας δυνάμει 
καί ιιοτοτΓοιοϋ. του παρόντος άρθρου παρασχεθεΐσαν : 

Νοείται οτι, υπό τήν προϋπόθεσιν τηρήσεως απάντων τών δρων, 
ους ό ΔιευΟυι UJI, ήθελε κατά τό δοκούν επιβάλει, ό οίνοπνευματο
ποιός Α ' κατηγορίας δύναται δυνάμει τής αδείας, ην ούτος κατέχει, 
νά προβαίνη είς τόν άνακαθαρισμόν ζιβανίας, λαμβανομένης έκ τής 

Αδικήματα 
περί τήν 
μεταφοραν 
οινοπνευματω

δών έκ τοΟ 
οίνοπνευματο

ποιείου, κ.λ.τι. 
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ύπό τοΰ Διευθυντού καθοριζομένης αρχής ή προσώπου, ή οινοπνευ
ματωδών Ιδικής του κατασκευής* παν δέ οΰτω έξουσιοδοτημένον πρό
σωπον έν τω παρόντι ΓΝόμω αναφέρεται ώς «εξουσιοδοτημένος otvo
πνευματοποιός Β' κατηγορίας». 

(2) "Εκτός ώς ήθελε επιτρέψει ό Διευθυντής και έφ' δσον τηρη
θώσιν ol δροι, οΰς οΟτος ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, ουδείς δύ
ναται να προβαίνη είς την κατασκευήν ποτών, έκτος έάν κατέχη 
άδειαν ποτοποιού δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου παρασχεθεΐσαν. 

(3) Ή Ισχύς αδείας, δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, 
εκπνέει τη τριακοστή πρώτη ήμερα τοΟ αμέσως επομένου της εκδό
σεως αύτης μηνός Δεκεμβρίου* αυτή υπόκειται είς τήν καταβολήν 
τέλους έξ εκατόν λιρών. 

(4) "Αδεια ή έξουσιοδότησις δυνάμει του παρόντος άρθρου παρα
σχεθείσα επιτρέπει είς τόν κάτοχον αύτης τήν χονδρικήν έμπορίαν 
οινοπνευματωδών, Ιδικής του παραγωγής, έν τω άδειούχω οΐκήματι 
αύτου. 

(5) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων τοΟ άρθρου 92 καΐ έκτος 
ώς προνοείται έν τω παρόντι άρθρω, πας δστις, μή ών εξουσιοδοτη
μένος οίνοπνευματοποιός Β' κατηγορίας, προβαίνει είς τόν άνακα
θαρισμόν οινοπνευματωδών ή τήν κατασκευήν ποτών άλλως ή δυνάμει 
αδείας ή κατά παρέκκλισιν των δρων αδείας παρασχεθείσης αύτώ 
δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν μή όπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας. 

89.—(1) ΈπΙ τω τέλει διασφαλίσεως τών δημοσίων προσόδων τό Κανονισμοί 
Ύπουργικόν Σ υμδούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς— άφορώντεςείς 

(α) διέποντας τόν άνακαθαρισμόν οινοπνευματωδών κσΛ τήν ρισμόνοϊνο
ποτοπΟΐΐαν' πνευματωδών 

(β) διέποντας τήν παραλαβήν, άποθήκευσιν, μεταφοράν καΐ πα *αΐ τήν ποτό 
ράδοσιν οινοπνευματωδών ύπό εξουσιοδοτημένων οίνοπνευ πο,ΐαν· 
μοτΓοποιών Β ' κοττηγορίας καΐ αδειούχων οίνοπνευματοποιών 
Β ' κατηγορίας καΐ ποτοποιών, 

δυνατόν δέ νά έκδοθώσι διαφορετικοί Κανονισμοί δυνάμει τοΟ παρόν
τος άρθρου, καθ' δσον άφορςχ είς τους εξουσιοδοτημένους οίνοπνευ
ματοποιούς Β ' κατηγορίας καΐ τους αδειούχους οίνοπνευματοποιούς 
Β' κατηγορίας καΐ ποτοποιούς. 

(2) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κα
νονισμόν δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδι
κήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
διακοσίας λίρας, τά δέ οινοπνευματώδη καΐ Ετερα είδη, άναφορικώς 
προς άτινα διεπράχθη τό αδίκημα υπόκεινται είς δήμευσιν. 

90.—(1) Έάν καθ* οίονδήποτε χρόνον κατά τήν διενέργειαν έλέγ Χρημοπική 
χου Οπό τίνος λειτουργοί), είς τά αποθέματα οινοπνευματωδών έξου TOIVA 8ιά 

σιοδοτημένου ή αδειούχου οίνοπνευματοποιου Β ' κατηγορίας, έξευ ι ^*" 5 *^ 
ρεθή οίονδήποτε πλεόνασμα, ή επί πλέον αυτή διαφορά υπόκειται είς "μ μ α ' 
δήμευσιν καΐ ό οίνοπνευματοποιός είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τό διπλάσιον τοΟ 
φόρου, του άναλογοΟντος είς Ιοην προς τήν επί πλέον διαφοράν ποσό
τητα οινοπνευματωδών είς προύφ. 

(2) "Εάν καθ* οίονδήποτε χρόνον κατά τήν διενέργειαν έλεγχου 
ώς έν τοις ανωτέρω, έξευρεθη* οίονδήποτε έλλειμμα, δι' δ δέν δύνανται 
νά δοθώσιν εξηγήσεις ΙκανοποιοΟσαι τόν Διευθυντήν, καΐ δπερ ύπολο
γιζόμενον είς προύφ υπερβαίνει τά πέντε επί τοΓς εκατόν τοΟ συ
νόλου— 

(α) του έξευρεθέντος υπολοίπου, οτε τό τελευταΐον διενηργήθη 
έλεγχος* 



1152 

Περιορισμοί 
αφορώ ντες 
εις τους οίνο 
τινευμαιο
ποιοΰς Β ' 
κατηγορίας. 

I lot νιι iuci 
ιιαράνομον 
καιαοκευήν 
οίνοτινευματω 
{ιών. κ.λ.π 

(β) οιασδήποτε ποσότητος οίνοπνευματωδών, οϋτω ύπολογισθεί
σης, ήτις έκτοτε νομίμως παρελήφθη Οπό του εξουσιοδοτη
μένου ή αδειούχοι) οίνοπνευματοποιοΰ Β κατηγορίας, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τό διπλάσιον τοΰ φόρου τοΰ αναλογούντος είς ποσό
τητα οινοπνευματωδών εις προύφ, ΐσην προς τήν ποσότητα καθ' ήν 
ή επί τό Ιλαττον διαφορά υπερβαίνει τα έν λόγω πέντε έπι τοις 
εκατόν. 

(3) Δια τήν διενέργειαν έλεγχου ώς έν τοΐς ανωτέρω και τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου— 

(α) οσάκις αδειούχος οίνοπνευματοποιός Β' κατηγορίας μετέρ
χεται ωσαύτως καΐ τήν έμπορίαν οινοπνευματωδών έν τω 
αύτώ οΐκήματι, άπαντα τά έν τη κατοχή αύτου οίνοπνευμα
τώδη λογίζονται ώς αποθέματα αύτου ώς οίνοπνευματο
ποιου Β' κατηγορίας" 

(β) ό εξουσιοδοτημένος οίνοπνευματοποιός Β' κατηγορίας δέν 
θα περιλαμβάνη οινοπνευματώδη κατασκευασθέντα ύπ' αύτου 
ύπό τήν Ιδιότητα του οίνοπνευματοποιοΰ Α' κατηγορίας. 

9 1 . — 0 ) Ό εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οίνοπνευματοποιός Β' 
κατηγορίας δέν δύναται νά άποστάζη ή έξαγη οίνοπνευμοπώδη έξ 
υλών έτερων ή τών νομίμως ύπ* αύτου λαμβανομένων οινοπνευμα
τωδών. 

(2) Ό εξουσιοδοτημένος ¥\ αδειούχος οίνοπνευματοποιός Β' κατη
γορίας δέν δύναται να Εχη έν τη κατοχή αύτου— 

(α) πλην τών ώς άνω οίνοπνευματωδών, οίανδήποτε ΰλην, έξ 
ής είναι δυνατή ή άπόσταξις οινοπνευματωδών 

(β) οινοπνευματώδη, δι' α οδτος δέν κατέχει ουδέ παρέδωσε τω 
άρμοδίω λειτουργώ άδειαν ή πιστοποιητικόν. 

(3) Πας εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οίνοπνευματοποιός, δστις 
παραβαίνει οίανδήποτε τών έν τοις ανωτέρω διατάξεων του παρόντος 
άρθρου f\ οδτινος ό άμβυξ εξευρίσκεται περιέχων υλας δυναμένας 
νά άποσταχθώσιν ώς έν τοις ανωτέρω, πλην τών νομίμως παραλη
φθέντων ύπ* αύτου οίνοπνευματωδών, είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς διακοσίας 
λίρας ή τό διπλάσιον του φόρου, του αναλογούντος είς ποσότητα 
οίνοπνευματωδών είς προύφ, ΐσην προς τήν ποσότητα τών υλών ή 
οίνοπνευματωδών, άναφορικώς προς άτινα διεπράχθη τό αδίκημα ή 
τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών. 

(4) Έάν εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οίνοπνευματοποιός Β' κα
τηγορίας '.αταδικασθη πλείονας της μιας φοράς δυνάμει του παρόν
τος άρθρου, τό έκδικάζον τό αδίκημα δικαστήριον δύναται νά διά
ταξη άκύρωσιν τής εξουσιοδοτήσεως fl αδείας αύτου καΐ δπως οΰτος 
στερηθη της Ικανότητος προς κατοχήν εξουσιοδοτήσεως ή αδείας οίνο
πνευματοποιου Β' κατηγορίας διά περίοδον τριών ετών άπό της 
καταδίκης. 

Γενικαί διατάξεις άφορώσαι είς τήν κατασκευήν 
οίνοπνευματωδών και οίνοπνευμστούχων σκευασμάτων 

92. (1) 'Εκτός ώς προνοείται έν τω παρόντι ΓΝόμω, πάς δστις, μή 
ών παραγογΛΓ ζιβανίας ή κάτοχος αδείας δυνάμει του παρόντος 
Νόμου παραυχεθει. γ , και οϋτω έξουσιοδοτούσης τούτον— 

(α) κατασκευάζει οινοπνευματώδη είτε δι* άποστάξεως ύποστάν
τος ζύμωσιν ύγροΰ είτε δι* ετέρας τινός μεθόδου" ή" 
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(β) έχει έν τη κατοχή του ή1 ποιείται χρήσιν άμβυκος δ ια τή\? 
άπόσταξιν ή άνακαθαρισμόν οίνοπνευματωδών ή δ ιά ποτο
ττοιΐαν' ή 

( γ ) κατασκευάζει , παρασκευάζε ι , αποστάζε ι ή έχει έν τη κατο
χή του οιανδήποτε δλη,ν κατάλληλον προς άπόσταξιν, 

είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη 
ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας . 

(2) Έφ* δσον τά υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία δέν επαρκούν 
διά τήν καταδίκην προσώπου τινός δυνάμει του προηγουμένου εδα
φίου, αποδεικνύεται δμως δτι διεπράχθη τοιούτο αδίκημα έν τινι 
μέρει οικήματος ανήκοντος ή κατεχομένου ύπό του έν λόγω προσώ
που, ύπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε θά ήτο αδύνατος ή διάπραξις 
του αδικήματος άνευ γνώσεως αύτου, τό πρόσωπον τούτο υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(3) "Απαντα τά οίνοπνευματώδη, άμβυκες, αγγεία, σκεύη καΐ Ολι
κά, τά προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν, άπόσταξιν ή παραλαβήν 
οίνοπνευματωδών— 

(α) άτινα ήθελον έξευρεθή έν τη κατοχή οιουδήποτε προσώπου, 
διαπράξαντος αδίκημα δυνάμει τοΟ εδαφίου (1)" ή 

(β) ατινα ήθελον έξευρεθή έν οίωδήποτε οίκήματι, έν ώ διεπρά
χθη τοιούτο αδίκημα, 

υπόκεινται είς δήμευσιν. 

καΐ εξαγωγή 
οινοπνευμα
τωδών. 

ΓενικαΙ διατάξεις άφορώσαι είς τά οίνοπνευματώδη 
93.—(1) Έκτος δυνάμει αδείας του Διευθυντού, απαγορεύεται ή εισαγωγή 

είσαγωγή ή εξαγωγή οίνοπνευματωδών— 
(α) διά πλοίου καθαράς χωρητικότητος κατωτέρας των τεσσα

ράκοντα τόννων' 
(β) είς δοχεία, άτινα έχουσιν έν έκαστον περιεκτικότητα ελάσ

σονα των εννέα γαλονίων, εΙμή μόνον εντός φιαλών προση
κόντως συσκευασμένων είς κιβώτια. 

(2) "Απαντα τά οίνοπνευματώδη, ατινα είσάγονται, εξάγονται, 
μεταφέρονται ή κομίζονται κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται είς δήμεμσιν. · ! 

(3) 'Οσάκις πλοΐον ευρίσκεται ή ήτο εντός: δώδεκα ναυτικών μι
λίων άπό των ακτών της Δημοκρατίας, φέρον ή καθ* οίονδήποτε 
τρόπον έχον έπ' αύτου οίνοπνευματώδη εντός δοχείων μή συνάδόντων 
προς τάς διατάξεις του εδαφίου (1), τό πλοΐον καΐ τά έπ' αύτου 
οΟτω έξευρισκόμενα οίνοπνευματώδη υπόκεινται είς δήμευσιν. 

94.—(1) "Απαγορεύεται ή μεταβίβασις κυριότητος οίνοπνευμα~ω Περιορισμοί 
δών, εναποτεθεί μένων έν τινι αποθήκη ώριμάνσεως εις τίνα άγορα έ*ϊ της μετά 
στην, μέχρις οδ 6 οίνοπνευματοποιός λ ' κατηγορίας παράσχει έγγύ β»βάοεω.:Τ»ν 
ησιν διά τήν πληρωμήν τοΟ φόρου καταναλώσεως , ώ ς ό Διευθυντής κυ^ιηΤ^^ 
ήθελε καθορίσει ' καί ή κυριότης έπί των οϋτω μεταβιβαζομένων οίνο οίνοττνευμηι, 
πνευματωδών δέν δύναται ν ά μεταβιβασθη έκ νέου, ενόσω τ ά έν δώνεΰρκ ■ <> 
λόγω οίνοπνευματώδη παραμένουν έν τη τοιαύτη αποθήκη ώριμάν μένων είς 

ταμιεύοε(.;ς 
(2) Οίνοπνευματώδη υποκείμενα είς μή καταβληθέντα είσέτι φόρον 

καταναλώσεως, ατινα ευρίσκονται έν οίαοήποτε αποθήκη αποταμιεύ
σεως πλην έν αποθήκη ώριμάνσεως δέν δύνανται νά μεταβιβασθώσιν 
έπ* ονόματι οίουδήποτε αγοραστού, μέχρις οδ ό αγοραστής προσκο
μίση είς τόν όπεύθυνον διό^ΐ^τ: άποθήκην λειτουργόν δγγραφον έν
ταλμα παραδόσεως των οίν6ττνΜ)ματωδών, ύπογεγραμμένον δπό του 
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Ι Ιιριοριομο! 
iiii της 
χρήσεως 
ώριομένων 
ί μ ιιορευμόπων 
άπαλλαγέντων 
ιοΰ δασμοΰ f) 
φό(κ·)ΐι οίνο 
προμαιωδόιν. 

iTpf (όπου έπ' ονόματι ούτινος είναι αποθηκευμένα και προ mo
ypaμμένον ύπό τοΰ κατόχου της αποθήκης αποταμιεύσεως ή ύτ 
λήλου άντιπροσωπεύοντος αυτόν έν τη αποθήκη. 

(3) Οίνοπνευματο')δη, προσηκόντως μεταβιβασθέντα ^υμφώ>, .^ 
ταίς διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται οίασυ*'"·.; .ε 
δυνάμει του παρόντος άρθρου ευθύνης καθ" δσον άφορςέ είς τήν μή 
πληρωμήν οίουδήποτε φόρου ή χρηματικής ποινής ύπό του έκχω
ρητου. 

95.—(1) Έάν πρόσωπον τι απόδειξη τω Διευθυντή δτι ή χρήσις, 
μετουσιωμένου οινοπνεύματος είναι ακατάλληλος ή επιβλαβής δΓ 
έγκεκριμένον τινά σκοπόν, δ Διευθυντής δύναται, εφ' δσον κρίνη cxo
κιμον καΐ ύπό δρους επιβαλλόμενους κατά τό δοκούν, νά εξουσιο
δότηση to έν λόγω πρόσωπον, δπως παραλαβή £κ τίνος αποθήκης 
αποταμιεύσεως οινοπνευματώδη διά τόν έγκεκριμένον τούτον CKI 
πόν— 

(α) έν τη περιπτώσει οινοπνευματωδών παραγομένου, £ν τη Δη
μοκρατία ή είσαγομένων καΐ δασμολογουμένων κατά τόν 
συντελεστήν προτιμήσεως, άνευ της καταβολής οίουδήποτρ 
δασμού ή φόρου' 

(β) έν τη περιπτώσει έτερων είσαγομένων οινοπνευματωδών, τη 
καταβολή της διαφοράς μεταξύ του δασμού, είς δν ταύτα 
υπόκεινται καΐ τοΟ δασμού επί παρομοίων οινοπνευματωδών 
δασμολογουμένων κατά τόν συντελεστήν προτιμήσεως : 

Νοείται δτι ουδέν των έν παραγράφω (β) του παρόντος εδαφίου 
διαλαμβανομένων επηρεάζει τήν όποχρέωσιν προς καταβολήν οΙου
δήποτε έτερου δασμού ή φόρου πλην του επί οινοπνευματωδών κατα
βλητέου τελωνειακού δάσμοΟ. 

(2) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει 8ρ<ρ , 
δστις ήθελεν έπιβληθή δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται, επιπροσθέτως οίασδήποτε ετέρας χρημα
τικής ποινής, είς ήν οδτος δυνατόν νά υπόκειται, είς χρηματικήν 
ποινήν μΛ ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου «εγκεκριμένος σκο
πός» σημαίνει— 

(α) χρήσιν παρά τίνος των Ιατρικών υπηρεσιών της Δημοκρα
τίας, ήτις ήθελε τύχει της πιστοποιήσεως του Γενικού Διευ
θυντού* του Υπουργείου Υγείας* 

(β) ΧΡΠσιν "κρδζ ένδυνάμωσιν τών κυπριακών οϊνων' 
(γ) πάντα έτερον σκοπόν, δστις ήθελε τύχει της εγκρίσεως του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 
96. Οινοπνευματώδη υποκείμενα είς φόρον καταναλώσεως δυνα

τόν νά παραδοθωσιν άνευ πληρωμής του έν λόγω φόρου έκ τών κα
τεχομένων ύπό τίνος οίνοπνευματοποιου Α' κατηγορίας αποθεμάτων 
έν τω οίνοιτνευματοποιείω αύτου ή έν αποθήκη ώριμάνσεως, προσέτι 
δέ δυνατόν νά έπιστραφη δ καταβληθείς φόρος επί olvc κυματωδών 
παραδιδομένων έκ τών αποθεμάτων αδειούχου ή έξοο ..δοτημένου 
οίνοπνευματοποιου Β ' κατηγορίας, νοουμένου δτι δ Διευθυντής ήθε
λεν Ικανοποιηθή δτι τά τοιαύτα οινοπνευματώδη πρόκειται νά χρησι
μοποιηθώσι δι" έγκεκριμένον τινά σκοπόν, ώς οδτος καθορίζεται έν 
έδαφίω (3) του άρθρου 95 κάΙ προϋποτιθεμένου δτι θά τηρηθώσιν ol 
δροι, οϋς δ Διευθυντής ήθελε κατά τό δοκούν επιβάλει. 

97. Πας δστις ποιείται χρήσιν, διά σκοπόν έτερον ή έγκεκριμένον 
τοιούτον, οινοπνευματωδών άτιαλλαγέντων του άναλογουντ,ς αύτοΐς 
φόρου ή δαυλού, εΐναι Ινοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χ ρ ν τ ' 
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν του κατά \ 
πληρωτέου έπ" αύτοΐς δασμοΟ ή φόρου ή τάς εκατόν λίρας ή τό *.., 
έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών, προσέτι δέ υπόκεινται ?{ς 
δήμευσιν άπαντα τά είδη είς ών τήν κατασκευήν ή παρασκευήν ^ ρ . , 
μοποιήθησαν τοιαύτα οίνοπνευματώδη. 
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Είδικαί διατάξεις άφορώσαι εις τήν κατασκευήν, 
χρήσιν και διάθεσιν ζιβανίας 

98.—(1) Ουδείς δύναται να κατέχη ή ποιήται χρήσιν άπλου άμβυ "Αδεια 
κος έκτος έάν εΤναι κατασκευαστής η πωλητής τοιούτων άμβύκων ή κατοχής f| 
κατέχη αδειαν, δυνάμει του παρόντος άρθρου έκδοθεΐσαν. άπλοϋ"** 

(2) Ή Ίσχΰς της τοιαύτης άδειας εκπνέει τη τριακοστή πρώτη μ υκος' 
ήμερα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου. 

(3) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτοΟ παραβαίνει τάς 
διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας 
ή είς φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή είς άμφοτέρας τάς πρινάς της φυ
λακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης, και 6 άμβυξ άναφορικώς 

"προς δν διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται είς δήμευσιν. 

99.—(1) Ουδείς δύναται να πωλή ή άλλως πως διαθέτει ζιβανίαν, Περιορισμοί, 
έφ* ής δέν κατεβλήθη φόρος οινοπνευματωδών, έκτος έάν— έπίτης iid' 

. . . .. , . " θέοϊωςζΛα

(α) είναι δ παραγωγός και νΐας. * 
(β) πωλή ή διαθέτη ταύτήν είς τόν Διευθυντήν της Έπιτρρπφς 

'Αμπελουργικών Προϊόντων : 
Νοείται δτι 6 παραγωγός δύναται νά πωλήση ή άλλως πως διά

θεση ποσότητα ζιβανίας, μή ύπερβαίνουσοιν έν έκαστη περιπτώσει 
την μίαν όκαν προς χρήσιν ή κατανάλωσιν υπό προσώπου τινός έν 
τω οίκω του καΐ ουχί προς μεταπώλησιν. 

(2) Ουδείς πλην του παράγωγου ή προσώπου νομίμως κομίζοντος 
ή μεταφέροντος ζιβανίαν, έν τή ενασκήσει της επιχειρήσεως αύτοΟ, 
δύναται νά £χη έν τή κατοχή ή ύπό τόν §λεγχον αύτοΟ ζιφανίάν, έφ* 
ής δέν κατεβλήθη φόρος οινοπνευματωδών, εΙμή μόνον προς Ιδίαν 
χρήσιν ή κατανάλωσιν έν τω Ιδίω αύτοΟ οίκω καΐ είς ποσότητα, μή 
ύπερβαίνουσαν την μίαν όκάν. 

(3) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως, αύτου παραβαίνει τάς 
διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος' αδικήματος καΐ υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, 
ή δε ζιβανίά, άναφορικώς προς ήν διαπράττεται τό αδίκημα υπόκειται 
έΐς δήμευσιν. ■ 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «Διευθυντής της 'Επι
τροπής 'Αμπελουργικών Προϊόντων» σημαίνει λειτουργόν, δστις ήθε
λε διορισθή ώς Διευθυντής της 'Επιτροπής 'Αμπελουργικών Προϊόν
των. 

100.—(1) Εξαιρέσει δυνάμει αδείας του Διευθυντού, απαγόρευε «Αποστολή ή 
ται ή μεταφορά ή αποστολή ζιβανίάς είς έξουσιοδοτημένον ή άδειου μεταφορά 
χον οίνο/πνευματοποιόν Β' κατηγορίας ή ποτοποιόν ή ύπό τών προ ζι*ανΐας. 
σώπων τούτων παραλαβή ζιβανίας, έκτος έάν αϋτη συνοδεύηται ύπό 
έγγραφου υπογεγραμμένου ύπό του άποστολέως έμφαίνοντος— 

(α) τά ονόματα και τάς διευθύνσεις του άποστολέως και παρα
λήπτου' 

(β) τά διακριτικά σημεία και αριθμούς έκαστου δοχείου' 
(γ) τήν ποσότητα καΐ δύναμιν ώς καΐ τόν όλικόν αριθμόν τών 

γαλονιών είς προύφ' 
(δ) τήν ήμερομηνίαν και τόν χρόνον αποστολής έκ του οίκή

ματος του άποστολέως, 
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έν ώ πιστοποιείται ύπό του άποστολέως δτι κατεβλήθη άπας δ οφει
λόμενος έπί της ζιβανίας φόρος : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων τυγ
χάνει εφαρμογής έπί ζιδανίας αποστελλόμενης ή μεταφερομένης ύπό 
ή δια λογαριασμόν του παράγωγου είς τόν Διευθυντήν της Επιτροπής 
'Αμπελουργικών Προϊόντων ή τόν άντιπρόσωπον αύτοΟ ή έπί ζιβανίας 
μεταφερομένης ύπό προσώπου, δπερ δυνάμει της τεθειμένης τω έδα
φ(ω (1) του άρθρου 99 επιφυλάξεως κέκτηται τό δικαίωμα δπως έχη 
έν τη κατοχή αύτου τήν τοιαύτην ζιβανίαν. 

(2) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει οίαν
δήποτε διάταξιν τοΟ εδαφίου (1) εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας 
ή είς φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της 
φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης, ή δέ ζιβανία, άναφορικώς 
προς ήν διαπράττεται τό αδίκημα υπόκειται είς δήμευσιν. 

101.—(1) Ουδείς εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οίνοτη ευματο
ποιός Β' κατηγορίας ή ποτοποιός δύναται νά παραλαμβάνη, αμέσως 
ή εμμέσως, οίανδήποτε ζιβανίαν, εΙμή μόνον τη αδεία τοΟ ΔιευθυντοΟ 
ύπό δρους, οΟς ήθελεν ούτος κατά τό δοκούν επιβάλει, καΐ έκ τοΟ 
Διευθυντού τής Επιτροπής 'Αμπελουργικών Προϊόντων ή του αντι
προσώπου αύτου ή έκ τοιούτου έτερου προσώπου ώς ό Διευθυντής 
ήθελεν εκάστοτε ορίσει. 

(2) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτοΟ παραβαίνει οίαν
δήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος καΐ 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας 
λίρας ή είς φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
της φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης, ή δέ ζιβανία άναφο
ρικώς προς ήν διαπράττεται τό αδίκημα υπόκειται είς δήμευσιν. 

Κατασκευή, πώλησις καΐ χρήσις μετουσιωμένου οίνοπνεύματος 
102.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά εξουσιοδότηση οιονδήποτε 

έξουσιοδοτημένον ή άδειοΰχον οίνοπνευματοποιόν Β' κατηγορίας ή 
ποτοποιόν προς μετουσίωσιν οίνοπνεύματος καΐ παν πρόσωπον οϋτω 
έξουσιοδοτηθέν έν τω παρόντι Νόμω αναφέρεται ώς «εξουσιοδοτη
μένος κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος». 

(2) 'Εξαιρέσει του εξουσιοδοτημένου κατασκευαστου μετουσιω
μένου οίνοπνεύματος, απαγορεύεται ή ύπό παντός προσώπου 
κατασκευή ή χονδρική εμπορία μετουσιωμένου οινοπνεύματος, 
έκτος έάν κατέχη άδειαν κατασκευαστου μετουσιωμένου οίνοπνεύ
ματος δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθεΐσαν' ή Ισχύς τής 
τοιαύτης αδείας έκπνέεει τή τριακοστή πρώτη ήμερα τοΟ αμέσως 
επομένου τής εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου. 

(3) Πάσα άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενη υπό
κειται είς τέλος δέκα λιρών. 

(4) Πας δστις, μή ών εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιω
μένου οινοπνεύματος, προβαίνει είς τήν μετουσίωσιν οίνοπνεύματος 
άλλως ή δυνάμει αδείας καΐ συμφώνως τοΐς δροις αδείας δυνάμει τοΟ 
παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(5) Ό Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον νά άνακαλέση ή 
άναστείλη οίανδήποτε έξουσιοδότησιν ή άδειαν δυνάμει του παρόντος 
άρθρου παρασχεθεΐσαν. 
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(6) Δια τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, χονδρική εμπορία 
σημαίνει την καθ ' οιονδήποτε χρόνον πώλησιν είς £ν πρόσωπον ποσό
τητος μετουσιωμένου οινοπνεύματος ουχί ελάσσονος των δέκα οκά
δων ή τοιαύτης ετέρας ελάσσονος ποσότητος, ώ ς τ ό Ύπουργικόν Συμ
βούλιον ήθελε δια Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς ορίσει. 

103.—(1) Έ π ί τω τέλει διασφαλίσεως τών δημοσίων προσόδων, 'Εξουσία 
τΰ Ύπουργικόν Σομβοόλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμιούς— έκδΛσεως^ 

r ' ι 11 ι κανονισμών 
(α) διέποντας τήν μετουσίωσιν οίνοπνεύματος και την προμή άφορώντων 

θειαν, άποθήκευσιν, μεταφοράν, πώλησιν, παράδοσιν, πάρα είς''ο μετου
λαβήν, χρήσιν και έ ξ α γ ω γ ή ν ή φόρτωσιν ώς εφοδίων μετου "|"ό^υ

ν
μ σ 

σιωμένου οινοπνεύματος' 
(β) καθορίζοντας τά οινοπνευματώδη, ατινα δυνατόν νά χρησι

μοποιηθώσι, καΐ τάς ουσίας μεθ* ών δυνατόν νά μιχθώσι. 
προς μετουσίωσιν' 

( γ ) επιτρέποντας τήν μετουσίωσιν οίνοπνεύματος £v τινι αποθήκη 
αποταμιεύσεως ' 

(δ) επιτρέποντας τήν άνευ αδείας πώλησιν τοιούτου μετουσιω

μένου οινοπνεύματος' 
(ε) διέποντας τήν ε ίσαγωγήν, παραλαδήν , μεταφοράν, έναπο

θήκευσιν και χρήσιν οινοπνευματωδών προς μετουσίωσιν' 
(στ) διέποντας τήν έναποθήκευσιν και μεταφοράν ουσιών, χρη

σιμοποιηθησομένων είς τήν μετουσίωσιν οινοπνεύματος" 
(ζ) καθορίζοντας τόν τρόπον, έν ώ θά τηρώνται λογαριασμοί 

αποθεμάτων μετουσιωμένου οίνοπνεύματος, έν τη κατοχή 
εξουσιοδοτημένων ή αδειούχων κατασκευαστών καΐ λιανο
πωλών μετουσιωμένου οινοπνεύματος" 

(η) διά τήν έξασφάλισιν τών φόρων καταναλώσεως τών κατα
βλητέων άναφορικώς προς μετουσιωμένον οινόπνευμα οιασ
δήποτε κατηγορίας . 

(2) Δυνατόν νά έκδοθώσι δυνάμει του παρόντος άρθρου διαφορε
τικοί Κανονισμοί, άναφορικώς προς διαφορετικάς κατηγορ ίας ή είδη 
μετουσιωμένου οίνοπνεύματος. 

(3) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει 
Κανονισμόν, δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας . 

(4) Έ κ τ ο ς ώς ά λ λ ω ς προνοείται έν οίωδήποτε Κανονισμώ δυνά
μει τοϋ παρόντος άρθρου γενομένω, πάς δστις πωλεί χονδρικώς μετου
σιωμένον οινόπνευμα ά λ λ ω ς ή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις 
δροις αδείας δυνάμει τοΰ αμέσως προηγουμένου άρθρου εκδοθείσης, 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(5) Τά οινοπνευματώδη ή μετουσιωμένον οινόπνευμα, άναφορικώς 
προς άτινα διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του αμέσως προηγουμένου 
άρθρου, υπόκεινται εις δήμευσιν. 

104.  (1) Έ ά ν , έξελεγχθείσης καθ* οιονδήποτε χρόνον, της ποσότη Πρόσθετοι 
τος οιουδήποτε είδους μετουσιωμένου οίνοπνεύματος, έν τη κατοχή διατάξεις 
εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου κατασκευαστου μετουσιωμένου otvo άι?>0Ρώσαι ε'ζ 
πνεύματος, εξευρίσκεται δτι ή ποσότης αϋτη, υπολογιζόμενη είς J ^ ^ ^ ^ 
προύφ, διαφέρει της ποσότητος, ήτις οΰτω υπολογιζόμενη ώφειλε νά 
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εύρίσκετο έν τη κατοχή αύτου κατά τους λογαριασμούς τους τηρού
μενους δυνάμει των Κανονισμών, των δυνάμει του αμέσως προηγου
μένου άρθρου γενομένων τότε— 

(α) έάν ή πρώτον μνημονευθείσα ποσότης ύπερδαίνη την τελευ
ταία ν, ή έπΐ πλέον διαφορά η* οίονδήποτε μέρος αυτής, ώς 
ήθι.λεν 6 Διευθυντής εκάστοτε ορίσει, υπόκειται είς δήμευ
σιν' 

(β) έάν ή πρώτον μνημονευθείσα ποσότης είναι κατωτέρα της 
τελευταίας, ό κατασκευαστής του μετουσιωμένου οίνοπνεύ
ματος οφείλει όπως, τη απαιτήσει του Διευθυντού, καταβάλη 
επί της επί τό Μλαττον διαφοράς ή επί τοιούτου μέρους 
αυτής, ώς ήθελεν ό Διευθυντής εκάστοτε ορίσει, τόν αναλο
γούντα αύτη φόρον οίνοπνευματωδών : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής έάν ή έπί 
πλέον διαφορά δέν ύπερβαίνη τό έ'ν έπί τοις εκατόν ή ή έπί τό έλατ
τον τοιαύτη τά δύο έπί τοις εκατόν έπί του αθροίσματος, υπολογι
ζόμενου είς προύφ— 

(ΐ) τοΰ υπολοίπου, τοΟ έξευρισκομένου κατά τόν τελευταΐον διε
νεργηθέντα έ'λεγχον' καΐ 

(ii) οίασδήποτε ποσότητος, ήτις ήθελεν έκτοτε νομίμως προστεθή 
είς τά αποθέματα του κατασκευαστοΟ μετουσιωμένου οινο
πνεύματος. 

(2) Πας δστις, εξουσιοδοτηθείς υπό Κανονισμών δυνάμει του αμέ
σως προηγουμένου άρθρου γενομένων, είς τήν προμήθειαν οίουδήποτε 
είδους μετουσιωμένου οινοπνεύματος, έν γνώσει αύτοΟ προμηθεύει 
τοιοΟτον οΙνόπνευμα είς πρόσωπον μή έξουσιοδοτημένον όπό των έν 
λόγω Κανονισμών είς τήν παραλαβήν του, ανεξαρτήτως οίασδήποτε 
ποινικής ευθύνης, ήν δυνατόν νά ύπέχη, οφείλει νά καταβάλη τόν έπί 
τούτου πληρωτέον φόρον οίνοπνευματωδών. 

(3) Εξαιρουμένων τών εξουσιοδοτημένων ή αδειούχων κατασκευα
στών μετουσιωμένου οινοπνεύματος, πας δστις έχει έν τη κατοχή 
αύτου μετουσιωμένον οινόπνευμα, δπερ ούτος παρέλαβε κατά παρά
(δασιν τών ώς έν τοις ανωτέρω Κανονισμών, είναι έ'νοχος αδικήματος 
καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας, τό δέ μετουσιωμένον οΙνόπνευμα υπόκειται είς δήμευσιν. 

105. 'Ανεξαρτήτως οίασδήποτε ετέρας εξουσίας δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου παραχωρηθείσης αύτώ οίοσδήποτε λειτουργός δύναται 
έν καιρώ ημέρας νά είσέλθη και επιθεώρηση οίονδήποτε οίκημα, πλην 
της κατοικίας, παντός προσώπου εξουσιοδοτημένου διά Κανονισμών 
δυνάμει τοΟ άρθρου 103 γενομένων είς τήν παραλαβήν μετουσιω
μένου οίνοπνεύματος, καΐ νά επιθεώρηση καΐ έξετάση τό έν αύτώ 
μετουσιωμένον οΙνόπνευμα καΐ λάβη δείγματα αύτοΟ καΐ παντός 
εμπορεύματος, δπερ ήθελε περιέχει μετουσιωμένον οΙνόπνευμα, κατα
βάλλον εϋλογον τίμημα δι' έκαστον ούτω λαμβανόμενον δείγμα. 

106.(1) Πας δστις
(α) παρασκευάζει ή πειράται νά παρασκευάση οίονδήποτε ύγρόν 

ύποκείμενον είς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου προς 
πόσιν ή ώς μίγμα ποτοΟ' ή 

(β) πωλεί τοιούτον ύγρόν, οϋτω παρασκευασθέν ή μή, ώς ποτόν 
f) μεμιγμένον μετά ποτοΰ' ή 

(γ) ποιείται χρήσιν αύτοΟ ή οίουδήποτε παραγώγου του έν τη 
παρασκευή είδους δυναμένου νά χρησιμοποιηθη έξ ολοκλή
ρου ή μερικώς ώς ποτόν ή εσωτερικώς ώς φάρμακον ή 

Έπιθεώρηοις 
οίΜψάτων. 
κ.λ.η. 

Άτισ/νόρευσις 
χρήσεως 
μετουσιωμένου 
οινοπνεύματος 
ώς ΤΙΟΤΟΟ ή 
φαρμάκου. 
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(δ) πωλεΐ ή £χει έν τή κατοχή του οιονδήποτε το ιούτον είδος, 
έν τη παρασκευή οΟτινος έχρησιμοποιήθη το ιούτον ύγρόν ή 
παράγωγο.ν αοτοΰ ' ή 

(ε ) έκτος ώς ά λ λ ω ς ήθελεν ό Διευθυντής επιτρέψει κ α ι συμφώ

νως προς τους ύπ* αύτοΰ έπιβληθέντας δρους, προβα ίνε ι ε ίς 
τόν καθαρμόν ή π ε ι ρ ά τ α ι νά πράξη ούτω, το ιούτου ύγρου , 
ή μετά προηγουμένην χρήσιν το ιούτου ύγρου , έ π α ν α κ τ ά ή 
πε ιράτα ι νά επανάκτηση τό περιεχόμενον οΙνόπνευμα ή ά λ κ ο 

όλην δι* άποστάξεως ή ουμπυκνώσεως ή κ α θ ' οιονδήποτε 
ε'τερον τρόπον, 

ε ίνα ι ένοχος α δ ι κ ή μ α τ ο ς κ α ι . υπόκε ι τα ι ε ίς χ ρ η μ α τ ι κ ή ν ποινήν μη 
ύπερβαίνουσαν τ ά ς ε κ α τ ό ν λ ίρας , τ ό δέ ποτόν, αναφορικούς προς δ 
δ ι α π ρ ά τ τ ε τ α ι το α δ ί κ η μ α υπόκε ι τα ι ε[ς δήμευοιν. 

(2) Ουδέν των έν τω παρόντ ι άρθρω δ ιαλαμβανομένων απαγορεύε ι 
τήν χρήσιν οιουδήποτε ύγρου , υποκε ιμένου ε ίς τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ πα

ρόντος άρθρου ή οίουδήποτε π α ρ α γ ώ γ ο υ αύτοΰ— 
( α ) έν τη παρασκευή θε ι ι κού αιθέρος ή χλωροφορμ ίου ή παντός 

έτερου είδους, δ τ ό Ύπουργ ικόν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν ήθελε δ ι ά Δ ι α 

τ ά γ μ α τ ο ς αύτου καθορ ίσε ι , προς χρήσιν αυτού ώς φαρμά . 
κου" ή 

(β ) έν τη κ α τ α σ κ ε υ ή , προς έξωτερ ικήν μόνον χρήσιν, οίουδήποτε 
είδους, ούτ ινος ή πώλησις ή προμήθε ια δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι συμφώ

νως προς Κανονισμούς ύπό του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ε 

νομένους δυνάμε ι τοΟ άρθρου 103" ή 
( γ ) έν οιαδήποτε τ έχνη ή β ιομηχαν ία , 

ή τήν πώλησιν ή κατοχήν οίουδήποτε είδους, ούτ ινος ή παρασκευή 
ή κατασκευή επ ι τρέπετα ι δυνάμε ι τής παραγράφου ( α ) ή (β ) του 
παρόντος εδαφίου, έφ' δσον τό εΐδος τούτο πωλε ί τα ι ή κ α τ έ χ ε τ α ι , δ ι ' 
ην χρήσιν καθορ ί ζ ε ι ή το ιαύτη παράγραφος . 

(3) Τ ά υ γ ρ ά , ά τ ι ν α υπόκε ιν τα ι ε ί ς τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς του παρόντος 
άρθρου εΤναι τό μετουσιωμένον οίνόπνευμα κ α ι παν μ ΐ γ μ α περιέχον 
μετουσιωμένον οΙνόπνευμα. 

' Α π α λ λ α γ ή έκ τοΰ δασμού ή φόρου καΐ επιστροφή 
τοΰ ήδη καταβληθέντος έν σχέσει προς μετουσιωμένον 

οΙνόπνευμα ί 
1 0 7 . Ό Διευθυντής δύνατα ι , ύπό δρους, ους ούτος ήθελε κατά Μείωσις η . 

τό δοκούν επ ιβάλε ι , νά έπιτρέψη παράδοσιν κα ι χρήσιν οΙνόπνευμα απαλλαγή £ κ 
τωδών προς μετουσίωσιν ώς έν το ις κατωτέρω— τουδσσμου 

( α ) οίνοπνευματώδη έν αποταμ ι εύσε ι ' οινόπνευμα™, 
( i ) έν τη περιπτώσει ε ίσαγομένων οινοπνευματωδών, ύπο δών προορι 

κε ιμένων ε ίς δασμόν κ α τ ά τόν γεν ι κόν συντελεστήν, έτύ ζ°μ
ένωνπ

Ρ°
£
; 

τη πληρωμή της δ ιαφοράς μεταξύ του έν λ ό γ ω δασμού 
κ α ι του δασμού του πληρωτέου έπί παρομοίων οινοπνευ

ματωδών, υποκε ιμένων ε ίς δασμόν κ α τ ά τόν συντελεστήν 
προτ ιμήσεως' 

( i i ) έν τη περιπτώσει οιωνδήποτε έτερων οινοπνευματωδών, 
άνευ τής πληρωμής οίουδήποτε δασμού ή φόρου' 

(β) οίνοπνευματώδη μή κ α τ α β α λ ό ν τ α οίονδήποτε φόρον, κ α τ α 

σκευασθέντα έ\ τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α κα ι νομίμως κατεχόμενα ύπό 
τ ίνος οίνοπνευματοποιυ Α ' κατηγορ ίας , άνευ τής πληρωμής 
οίουδήποτε φόρου' 

( γ ) οίνοπνευματώδη κ α τ α β α λ ό ν τ α φόρον, κατασκευασθέν τα έν 
τ η Δ η μ ο κ ρ α τ ί α κα ϊ κ α τ ε χ ό μ ε ν α ύπό τ ίνος οίνοπνευματοποιοΰ 
Α ' ή Β ' κ α τ η γ ο ρ ί α ς ή δπό τ ίνος ποτοποιού, επί τη επιστροφή 
του καταβληθέντος φόρου, καθ' δν συντελεστήν ήθελε τ ό 
Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον ορ ίσε ι . 
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"Abetu 
ζυθοιιοιοι» 
κ»ι i ι r Α11 

Έ ζ ο υ σ ί α 
έκδόοεως 
Κανονισμών 
αφορώ ν ιων 
εις τήν κατα

σκευήν ζύθου. 

Προσαγωγή 
βιβλίων 
ζυθοποιών. 

ΆιΗκήμαια 
^urto'ToifTiv 

Παρασκευή ζύθου 
108. (Ι) Ουδείς δύναται νά παρασκεοάζη ζΰθον έκτος έάν κατέ

χω άδειαν, έπί τούτω παρασχεθεϊσαν δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου, 
τη καταβολή τέλους εκατόν λιρών" ή Ισχύς της τοιαύτης αδείας εκ
πνέει τη τριακοστή πρώτη ήμερα τοΟ αμέσως επομένου της εκδόσεως 
αυτής μηνός Δεκεμβρίου. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά άρνηθη τήν παροχήν αδείας δυνάμει 
τοΰ παρόντος άρθρου άναφορικώς προς οίονδήποτε οίκημα, έφ* δσον 
λόγω της θέσεως του είναι ασύμφορος ή έν αύτω παρασκευή ζύθου 
ή έφ* δσον δέν επιτρέπει Ικανοποιητικήν άσκησιν εφοριακής εποπτείας 
έπ* αύτου. 

(3) Πάς δστις παρασκευάζει ζΰθον άλλως ή δυνάμει αδείας δυνά
μει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης ή κατά παρέκκλισιν των 
δρων τοιαύτης αδείας, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς 
χρηματικήν ποινήν, μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ό δέ 
ζΰθος, αγγεία, σκεύη καΐ υλικά παρασκευής ζύθου, άτινα ήθελον 
έξευρεθή έν τη κατοχή του υπόκεινται είς δήμευσιν. 

(4) "Αδεια ζυθοποιίας εξουσιοδοτεί ωσαύτως τόν ζυθοποιόν δπως 
έμπορεύηται χονδρικώς ζΰθον της Ιδίας αύτου κατασκευής και έν τω 
άδειούχω αύτου οΐκήματι. 

J 09.— (1) Έπί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, 
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς— 

(α) διέποντας τήν ύπό ζυθοποιών κατασκευήν ζύθου' 
(β) προς εξασφάλισα/ των έπι ζύθου καταβλητέων φόρων. 

(2) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κα
νονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδι
κήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή όπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας, παν δέ είδος, άναφορικώς προς δ διαπράττεται τό αδί
κημα, υπόκειται είς δήμευσιν. 

110. Όσάκις ό Διευθυντής ήθελε κρίνει τοΰτο άναγκαΐον προς 
είσπραξιν του έπί του ζύθου πληρωτέου φόρου, πάν πρόσωπον έπί 
τούτω είδικώς και εγγράφως έξουσιοδοτηθέν ύπό του Διευθυντού 
δύναται νά απαίτηση παρά παντός ζυθοποιού, δπως προσαγάγη 
αύτω οίονδήποτε βιβλίον ή έγγραφον, άφορων είς τήν έπιχείρησιν 
αύτου ως ζυθοποιού, έάν δε δ ζυθοποιός παραλείψη νά πράξη οότω 
εντός μιας ώρας, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας καΐ είς πρόσθετον 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δέκα λίρας, δι" έκάστην 
ήμέραν ή μέρος τής ημέρας, καθ' ήν μετά ταΰτα ήθελεν εξακολου
θήσει ή παράλειψις. 

111.—(1) Πάς ζυθοποιός, δστις αποκρύπτει ζΰθον ίνα παρεμπόδι
ση τήν έξέλεγξιν αύτου ύπό τίνος λειτουργού, είναι ένοχος αδική
ματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας, ό δέ ζύθος, άναφορικώς προς δν διαπράττεται τό αδί
κημα, υπόκειται είς δήμευσιν. 

(2) Ό ζυθοποιός δστις προσθέτει είς τόν ζυθον, πρίν ή οδτος παρα
δοθή έκ του εγγεγραμμένου οίκήματος αυτού, οιανδήποτε έτέραν 
ούσίαν πλην του ύδατος, διαυγαστικών ή τοιούτων έτερων ουσιών, 
ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε εγκρίνει, είναι ένοχος αδικήματος 
καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντή
κοντα λίρας' έάν έξευρεθή οίοσδήποτε ζΟθος έν τη κατοχή ζυθοποιού, 
περιέχων οίανδήποτε πρόσθετον ούσίαν πλην τών άνω μνημονευομέ
νων τοιούτων, ό ζυθοποιός υπόκειται είς τήν αυτήν χρηματικήν ποινήν 
ό δέ ζύθος υπόκειται είς δήμευσιν. 
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είς τήν 
λιανικήν 
πώλησιν 

Πο ικ ί λα ι δ ια τάζε ι ς άφορώσα ι είς τήν πώλησιν 
οίνοπνευματούχων ι τοτών 

1 J 2 . — ( Ι ) Έπϊ τώ τέλε'ι δ ιασφαλ ίσεως των δημοσίων προσόδων το Έί,ουοίσ 
Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον δύνατα ι νά έκδώση Κανονισμούς διέποντας εκδόσεως _. 
θησομένους έν τ η έπισήμω έφημερ ίδ ι της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , διέποντας ^ ^ ^ « ω Τ 
ι ή ν κατοχήν οινοπνευματωδών ή ζύθου αντ ιστο ίχως ύπό λιανοπωλών. 

(2) Πας δστις δ ια πράξεως ή παραλε ίψεως αύτοΰ παραβα ίνε ι Κ α 

νονισμόν, δυνάμε ι τοΟ παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκε ι τα ι ε ίς 
χ ρ η μ α τ ι κ ή ν ποινήν μή ύπερβαίνουσοα/ τ ά ς ε κ α τ ό ν λ ίρας , παν δέ ποτόν, 
δοχεΐον ή σκεύος, άναφορ ικώς προς δ δ ι α π ρ ά τ τ ε τ α ι τό α δ ί κ η μ α , υπό

κ ε ι τ α ι ε ίς δήμευσιν. 

1 1 3 . Έ ά ν καθ ' οιονδήποτε χρόνον, κληθε ίς ύπό τοΰ αρμοδίου λε ι  Άπόδειςις 
τ ο υ ρ γ ο ΰ δπως πράξη ούτω, οίοσδήποτε έμπορος f) λ ιανοπώλης οίνο καταβολή 
πνευματωδών δέν παράσχη αποδε ίξε ις , δ τ ι τ ά έν τη κατοχή του οίνο Ι°φό

δ
"^

μου 

νευματώδη υπέστησαν τόν α ν ή κ ο ν τ α αύτο ΐς νόμιμον δασμόν f\ φόρον, 
ε ί να ι ένοχος αδ ι κήματος κ α ι υπόκε ι τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τ ά ς ε κ α τ ό ν λ ίρας , τ ά δέ οινοπνευματώδη τ α ύ τ α υπό

κ ε ι ν τ α ι εις δήμευσιν. 

1 1 4 . — ( 1 ) Π ά ς δστίς— Ποινή Ει' 
( α ) έπί τ ω τ έ λ ε ι πωλήσεως οίουδήποτε ποτού, χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι *σ<Ρ«λμένον 

τούτο ( δ ι ά γνωστοποιήσεως, διαφημίσεως, δ ι ' έ τ ι κ έ τ τας , περί *οτο^τ?νος
μ V 

τ υ λ ί γ μ α τ ο ς ή ά λ λ ω ς πως) δι* ονομασίας ή λέξεων, όποδη ω ς οίνοπνε^ 
λουσών δτ ι τ ό ποτόν τοΰτο α ν ή κ ε ι ε ίς οίανδήποτε κ α τ η γ ο  μαιώ&ους. 
ρίαν οινοπνευματωδών ή ε ί ν α ι ύποκατάστατον ή φέρε ι οιαν

δήποτε ομο ιό τη τα προς το ιαύτην κ α τ η γ ο ρ ί α ν οινοπνευματω

δών ή δτ ι τ ό ποτόν ε ί ν α ι οϊνος ένδεδυναμωμένος ή μεμ ιγμέ 

νος μετ* οινοπνευματωδών f\ οίασδήποτε κ α τ η γ ο ρ ί α ς οινο

πνευματωδών η" 
(β ) πωλεί , προσφέρει ε ίς πώλησιν ή έχε ι έν τη κατοχή του προς 

πώλησιν, οιονδήποτε οϋτω χαράκτηρ ι ζόμενον ποτόν, 
ε ίνα ι ένοχος αδ ι κήματος δυνάμε ι τοΰ παρόντος άρθρου έκτος έάν άπο

δε ί ξη δτ ι κατεβλήθη ό αναλογών είς τ ά ένενήκοντα επτά κ α ι ήμισυ έπί 
το ις ε κ α τ ό ν τοΰ ποτοΰ τ ελωνε ιακός δασμός ή

1 φόρος καταναλώσεως 
οινοπνευματωδών. 

(2) Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς παντός έν τ ω παρόντ ι άρθρω δ ιαλαμβανομένου 

(α ) ή ονομασία «port» ή «sherry* ή ή ονομασία οιασδήποτε ετέρας 
κ α τ η γ ο ρ ί α ς γνησίου οίνου' ή 

(β ) ή ονομασία , ήτ ις πρό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου έχρησιμοποιε ΐτο προς χαράκτηρ ισμόν ποτοΰ περιέ

χοντος βερμούτ (vermouth) κ α ι οινοπνευματώδη, τ η ς ποσό

τητος τοΰ βερμούτ μή ούσης ελάσσονος της ποσότητος τών 
οινοπνευματωδών, υπολογ ιζόμενων εις προύφ, 

δέν λ ο γ ί ζ ε τ α ι δ ιά τους σκοπούς τ ο ΰ παρόντος άρθρου ώς συνιστώσα 
άφ* έαυτης το ιούτον χ α ρ ά κ τ η ρισμόν, ύποδηλοΰντα τ ά έν το ις ανω

τέρω, έάν δέ τ ι ς έπώλησε, προσέφερεν είς πώλησιν ή εΐχεν έν τη 
κατοχή του προς πώλησιν οίονδήποτε ποτόν χαρακτηρ ι ζόμενον μόνον 
δ ιά το ιαύ της ονομασίας, ώς ή μνημονευομένη έν παραγράφω ( α ) 
τοΰ παρόντος εδαφίου, δέν ε ί να ι ένοχος α δ ι κ ή μ α τ ο ς δυνάμε ι τοΰ πα

ρόντος άρθρου έκ μόνου τοΰ λ ό γ ο υ δτ ι τ ό ποτόν έχαρακτηρ ίσθη παρ ' 
έ τ ερου τ ινός προσώπου (πλην τοΰ αντιπροσώπου f\ υπαλλήλου τ ο υ 
πρώτου μνησθέντος προσώπου), δ ι ά της ονομασίας ταύτης έν συν

δυασμώ μεθ* έ τερου χαράκτηρ ισμοΰ δυναμένου νά υποδήλωση τ ά 
έν το ι ς ανωτέρω. 

(3) Πας δστις ε ξ ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι ένοχος α δ ι κ ή μ α τ ο ς δυνάμε ι τοΰ πα

ρόντος άρθρου υπόκε ι τα ι ε ίς χ ρ η μ α τ ι κ ή ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
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' Λήικήμοιτα 
λ.ιανοτιοιλοί' 
ΐ.όΟοιι 

Ποινή διά 
ψευδή χαρα
κτηρισμού 
ουσιών 
·:ις ζύθου. 

Ποτόν λ.ο^ιζΛ· 
μίνον ώ<; 
οίνος ή oi.vo

"Εννοια 
εϊδικοΰ βάρους 
υγρών και 
μέθοδος 
&ε(4σιώσεως 
αι'ποϋ. 

τάς εκατόν λίρας, έτΰ τη τοιαύτη καταδίκη δέ αύτοΟ τό Δικαστήριον 
δύναται να διάταξη δήμευσιν τταντός ποτού* και έτερου είδους, δι' ών 
η άναφορικάχ; προς ατινα διεπράχθη τό αδίκημα. 

(4) Ουδέν των έν τω παρόντι αρθρω διαλαμβανομένων τυγχάνει 
εφαρμογής έπί ποτού παρασκευαζομένου έν οίωδήποτε οΐκήματι, ανα
φορικούς προς δ ισχύει άδεια άμεσου έν αύτω καταναλώσεως olvo
πνευματούχων ποτών. 

i 13. .'Εάν λιανοπώλης ζύθου άραιώνη ζύθον ή προσθετή αύτω οι
ανδήποτε ούσίαν πλην τών διαυγαστικών τοιούτων, είναι ένοχος αδι
κήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
πεντήκοντα λίρας* είς τήν αυτήν ποινήν υπόκειται έάν έξευρεθη έν τη 
κατοχή αύτου ζΟθος, ώς έν τοις ανωτέρω δ δέ τοιούτος ζύθος υπό
κειται είς δήμευσιν. 

116.(1) Πάς δστις
(α) επί τφ τέλει πωλήσεως οιασδήποτε ουσίας χαρακτηρίζει 

ταύτην (διά γνωστοποιήσεως, διαφημίσεως, έτικέττας ή άλ
λως πως) δι' ονομασίας ή λέξεων ύποδηλουσών δτι ή ουσία 
είναι ζΟθος, ύποκατάστατον αύτοΟ ή φέρει οίανδήποτε ομοιό
τητα προς ζυθον ή οίανδήποτε κατηγορίαν ζύθου' f\ 

(β) πωλεΐ, προσφέρει εις πώλησιν ή έχει έν τη κατοχή αύτου 
προς πώλησιν οίανδήποτε οβτω χαρακτηριζομένην ούσίαν, 

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, έκτος έάν 
απόδειξη δτι κατεβλήθησαν άναφορικώς προς πασαν τοιαύτην ούσίαν 
οι καταβλητέοι επί ζύθου τελωνειακοί δασμοί ή φόροι καταναλώσεως. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ή ονομασία «ginger 
beer» ή «ginger ale* δέν λογίζεται άφ' εαυτής ώς χαρακτηρισμός ύπο
δηλών τά ανωτέρω. 

(3) Πας δστις εξευρίσκεται ένοχος αδικήματος δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας' επί τη τοιαύτη δέ καταδίκη τό δικαστήριον δύναται 
νά διάταξη δήμευσιν παντός είδους, δι' οδ ή άναφορικώς προς δ διε
πράχθη τό αδίκημα. 

117. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, καθ' δσον άφορα 
εις οιονδήποτε πρόσωπον, δπερ πωλεΐ ή προσφέρει εις πώλησιν olov
δήποτε ποτόν, τούτο λογίζεται ώς οινοπνευματώδες, έφ* δσον πρό
κειται περί ύποστάντος ζύμωσιν ύγρου δυνάμεως ύπερβαινούσης τους 
τεσσαράκοντα βαθμούς προύφ, εξαιρουμένων τών οίνων, τών παρα
δοθέντων προς έσωτερικήν κατανάλωσιν έν τη καταστάσει ταύτη καΐ 
έφ' ών κατεβλήθη ό κατά νόμον αναλογών αύτοΐς δασμός. 

I 18. Διά τΓύς σκοπούς τών περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώ
σεως νόμων— 

(α) ό δρος είδικόν βάρος*, καθ' δσον άφορα είς οίονδήποτε 
ύγρόν, σημαίνει τόν λόγον τοΰ βάρους δγκου τινός του έν 
λόγω ύγρου προς τό βάρος ίσου δγκου άπεσταγμένου Οδα
τος, του δγκου έκαστου ύγρου υπολογιζόμενου είς θερμο
κρασίαν έξή κοντά βαθμών Φάρεναΐτ' 

(β) οσάκις τό είδικόν βάρος ύγρου είναι έκπεφρασμένον είς 
βαθμούς, ό αριθμός τών βαθμών τούτων βά είναι ό ώς είρη

ται λόγος, πολλαπλασιασθείς έπί χίλια' 
(γ) ό δρος «άρχικόν είδικόν βάρος», καθ* δσον άφορα είς όπο

στάν ζύμωσιν ύγρόν, σημαίνει τό είδικόν αύτοΟ βάρος πριν 
f\ χωρήση ή ζύμωσις. 
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(2) Τό είδικόν βάρος οιουδήποτε ύγροΟ βεβαιοΰται κατά πάντα 
χρόνον δι' ών μέσων ήθελε εγκρίνει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, τό 
δέ οϋτω βεβαιωμένον είδικόν βάρος λογίζεται ώς τό αληθές είδικόν 
βάρος του υγρού. 

(3) Όσάκις δια τους σκοπούς των ώς εϊρηται νόμων καθίσταται 
αναγκαία ή βεβαίωσις του αρχικού* ειδικού βάρους του γλεύκους, 
έν ώ ήρξατο ζόμωσις ή οιουδήποτε ύγρου παραχθέντος έκ τοιούτου 
γλεύκους, τό έν λόγω είδικόν βάρος καθορίζεται, έν ώ τρόπω τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διά Κανονισμών καθορίσει' τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση διαφορετικούς Κανονισμούς 
καθ' δσον άφορφ είς διαφορετικά είδη υγρών. 

119.— (1) Διά τους σκοπούς των περί Τελωνείων και Φόρων Κατά Βεβαίωσις 
ναλώσεως νόμων, ή δύναμις, τό βάρος ή δγκος οίουδήποτε οίνοπνευ δυνάμεως, 
ματώδους εξευρίσκεται συμφώνως προς τάς έν τοις εφεξής διατάξεις *ά^0ϋς

0^
σι 

του παρόντος άρθρου. πϊΓ^ωδών, 
(2) Τά οίνοπνευματώδη λογίζονται ώς προύφ έάν ό δγκος της πε κ·λπ· 

ριεχομένης έν αύτοΐς αίθυλαλκοόλης αναγόμενος είς τόν δγκον otvo
πνευματωδών μετ' άπεσταγμένου ΰδατος ίχη βάρος ίσον προς τά δώ
δεκα δέκατα τρίτα δγκου άπεσταγμένου ύδατος, ΐσου προς τόν 
δγκον τών οινοπνευματωδών, τοΟ δγκου έκαστου ύγροΟ υπολογιζό
μενου είς θερμοκρασίαν πεντήκοντα καΐ ενός βαθμών Φάρεναΐτ. 

(3) Οί δροι «βαθμός προύφ», «βαθμός υπέρ τό προύφ» και «βαθμός 
ύπό τό προύφ» ερμηνεύονται δι' αναφοράς είς κλίμακα, είς ήν εκατόν 
βαθμοί δηλοϋσι τήν δύναμιν τών οινοπνευματωδών εις προύφ— 

(α) εκατόν και εις βαθμοί ή εΤς βαθμός υπέρ τό προύφ, δηλοΐ 
τήν δύναμιν τών οινοπνευματωδών, ήτις θά ήτο είς προύφ 
έάν προσετίθετο αύτοΐς ποσότης άπεσταγμένου ΰδατος αυξά
νουσα κατά £ν έπί τοΐς εκατόν τόν δγκον τών οινοπνευμα
τωδών, ύπολογιζόμενον είς θερμοκρασίαν πεντήκοντα βα
θμών Φάρεναΐτ* 

(β) ένενήκοντά εννέα βαθμοί ή εις βαθμός ύπό τό προύφ, δήλοι 
τήν δύναμιν τών οινοπνευματωδών, ήτις θά ήτο εις προύφ 
έάν άφηρήτο έξ αυτών ποσότης άπεσταγμένου Οδατος, μει
οΟσα κατά εν έπί τοΐς εκατόν τόν δγκον τών οινοπνευμα
τωδών, ύπολογιζόμενον είς πεντήκοντα βαθμών Φάρεναΐτ, ! 

και ούτω κατ' άναλογίαν δΓ οιονδήποτε έτερον βαθμόν. 
(4) Τό ίσοδύναμον είς προύφ οιωνδήποτε οινοπνευματωδών εξευ

ρίσκεται διά τοΟ>ς σκοπούς τών ώς εΐρηται νόμων, έάν δ δγκος 
αυτών— 

(α) πολλαπλασιασθή έπί του αριθμού τών βαθμών είς προύφ, 
τοΰ παριστώντος τήν δύναμιν αυτών' και 

(β) διαιρεθή διά τοΰ εκατόν 
(5) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 

καθορίζοντας τά μέσα, άτιια δέον νά χρησιμοποιούνται προς βεβαίω
σιν, δΓ οίονδήπον σκοπόν της δυνάμεως, βάρους ή δγκου των οίνο
;.Γνευι·ατωδών' οί τοιούτοι Κανονισμοί δυνατόν νά προνοώσι δτι κατά 
τήν διά UAα οκά ό\ ϋίΐδαίωσιν της δυνάμεως οινοπνευματωδών οιαδή
ποτε ουσία περιεχομινη έν αυτοΐς ήτις δέν είναι αίθυλαλκοόλη ή άπε
σταγμένον ϋδωρ. δυνατόν νά λογισθή ώς ούσα τοιαύτη' διαφορετικοί 
δέ Κανονισμοί δυνατόν νά έκδοθώσι διά βεβαίωσιν γενομένη ν διά 
διαφορετικούς σκοπούς. 

(6) Τό παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής έπί μετουσιωμένου οίνο
πνεύματος και έπί παντός ύποστάντος ζύμωσιν ύγροΟ, καθ* δν τρόπον 
τυγχάνει εφαρμογής και έπί οινοπνευματωδών. 
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"Απαγορεύεται 
■) άνευ <4δε(ας 
μεταφορά μή 
διομηχανοποιη

μένου κατινοϋ. 

"Λο».ια 
ίργοοι ιχσίου 
και τέλ·| . 

"Απαλλαγή 
έκ τοΰ φόρου 
καπνού μετου 
οιωθέντος, 
κ.λ .π . 

Μέρος VI.ΚΑΠΝΟΣ 
Εισαγωγή, εξαγωγή καΐ μεταφορά καπνού 

120. (1) 'Απαγορεύεται ή είσαγωγή καπνού 
(α) είς οιονδήποτε λιμένα, μή έπί τούτω εγκριθέντα ύπό του 

Διευθυντού' 
(β) έν οίωδήποτε πλοίω καθαράς χωρητικότητος κατωτέρας των 

εκατόν είκοσι τόννων, ειμή δυνάμει άδειας καΐ συμφώνως 
τοις δροις αδείας, παρασχεθείσης άναφορικώς προς τό τοιού
τον πλοΐον ύπό του Διευθυντού. 

(2) Έκτος έάν άλλως δρίση ό Διευθυντής, πας μή διομηχανοποιη
μένος καπνός, οιασδήποτε κατηγορίας, εναποτίθεται επί τη εισαγωγή 
του είς έπί τούτω έγκεκριμένην ύπό του Διευθυντού άποθήκην απο
ταμιεύσεως. 

(3) 'Απαγορεύεται ή εξαγωγή καπνού έκ λιμένος μή εγκεκριμένου 
προς είσαγωγήν καπνού. 

121. 'Εκτός της περιπτώσεως, καθ* ήν ό Διευθυντής ήθελεν επι
τρέψει τούτο έπί δειγμάτων, απαγορεύεται ή μεταφορά φύλλων κα
πνού ή έτερου μή βιομηχανοποιημένου καπνού έξ αποθήκης αποτα
μιεύσεως, εξαιρέσει δυνάμει άδειας τού Διευθυντού, έξ οιουδήποτε 
τόπου έν τη Δημοκρατία, εις οίονδήποτε έτερον έν τη Δημοκρατία 
τόπον, έκτος έάν ό καπνός ούτος συνοδεύεται ύπό αδείας ή έτερου 
έγγραφου καθωρισμένου ύπό του Διευθυντού. 

ΒιομηχανοποΙησις Καπνού 
122.—(1) 'Απαγορεύεται ή ύπό παντός προσώπου βιομηχανοποίη

ση καπνού, έκτος έάν— 
(α) κατέχη άδειαν έπί τούτω παρασχεθεϊσαν δυνάμει τού πα

ρόντος άρθρου* ή Ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τε
λευταία ήμερα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής 
μηνός Δεκεμβρίου' 

(β) πράττη ούτω έν αποθήκη ή διαμερίσματι αποθήκης αποτα
μιεύσεως, έπί τούτω εγκεκριμένης όπό τού Διευθυντού, καΐ 
εφ' δσον παράσχει έγγύησιν έν τω καθωρισμένω τύπω περί 
της προσηκούσης εκτελέσεως των σχετικών υποχρεώσεων 
αυτού' 

(2) Πάσα άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενη υπό
κειται είς τέλος εκατόν λιρών. 

(3) Πας δστις βιομηχανοποιεί καπνόν κατά παράβασιν τού εδα
φίου (1), υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή όπερβαίνουσαν τάς 
διακοσίας λίρας ή είς φυλάκισιν μέχρι δώδεκα μηνών ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, τό έκδι
κάζον δέ τό αδίκημα δικαστήριον δύναται νά διατάζη δήμευσιν παντός 
καπνού, βιομηχανοποιημένου καπνού, οργάνου, μηχανήματος, εργα
λείου ή έτερου μηχανήματος, άναφορικώς προς ατινα διαπράττεται 
τό αδίκημα. 

123. Ό Διευθυντής δύναται, νά έπιτρέψη δπως καπνός έν αποθή
κη αποταμιεύσεως— 

(α) μετουσιωθη' ή 
(β) μετατροπή είς νικοτίνην, παρασιτοκτόνον ή έτερον είδος ή 

σκεύασμα διά γεωργικούς, κτηνοτροφικούς ή έτερους τινάς 
σκοπούς, 

έν ώ τρόπω ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει, πάς δέ καπνός οϋτω μετου
σιωθείς ή μετατραπείς και παν τοιούτον είδος ή σκεύασμα και οίον
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δήποτε ύπόλοιπον έκ της μετατροπής τοΟ καπνού ώς έν τοις ανω
τέρω, εξαιρείται έφ' δσον ό Διευθυντής ήθελε πεισθή δτι δέν εΐναι 
κατάλληλος προς χρήσιν ώς καπνός ή έν τή βιομηχανία τοϋ καπνού, 
έκ της καταβολής φόρου επί τή μεταφορά αύτου έκ τής αποθήκης 
αποταμιεύσεως. 

124. Τηρουμένων των δρων, οΟς δ Διευθυντής ήθελε κατά τό δο Επιστροφή 
κουν επιβάλει, επιστρέφεται δ καταβληθείς έπί του καπνού φόρος, Γ?0"0™ 
έάν ό καπνός, βιομηχανοποιηθείς έν τή Δημοκρατία, καταστή, μετά ^^J]^ 
τήν παράδοσιν αύτου ίκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως προς έσω καπνοϋά·̂  
τερικήν κατανάλωσιν, έπί τή καταβολή του νομίμου φόρου, άκατάλ ταλλήλουρός 
ληλος προς άνάλωσιν λόγω υπερβολικής ξηρότητος ή ετέρας φυσικής έ σ ω τ *?^ ν 

αιτίας, και δ καπνός οδτος έπιστραφή εις τό έργοστάσιον, έν ώ έβιο
μηχανοποιήθη καΐ καταστραφή ή άλλως καταστή κατά τρόπον Ικα
νοποιουντα τόν Διευθυντήν ακατάλληλος προς χρήσιν ώς καπνός ή 
έν τή βιομηχανία του καπνού. 

125.—(1) Έπί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, τό Έκδοσις 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς— Κανονισμών 

Γ ' ~ <■> ~ αφορύντων 
(α) προνοουντας τήν δήλωσιν παντός οίκήματος, δπερ ήθελε χρη είςτήνκαινό 

σιμοποιεΐται διά τήν βιομηχανοποίησιν καπνού' βιομηχανίαν. 
(β) προνοουντας τήν τήρησιν, προσαγωγήν και έπιθεώρησιν των 

βιβλίων και λογαριασμών, των εις καπνόν και ετέρας ϋλας 
αποθεμάτων των καπνοβιομηχάνων" 

(γ) διέποντας τήν βιομηχανοποίησιν καπνού έν αποθήκη αποτα
μιεύσεως' 

(δ) διέποντας τήν παραλαβήν φύλλων καπνοΟ και έτερου μή 
βιομηχανοποιημένου καπνού ύπό καπνοβιομηχάνων 

(ε) διασφαλίζοντας τήν καταβολήν των έπί καπνοΟ, βιομηχανο
ποιημένου έν αποθήκη αποταμιεύσεως, καταβλητέων τελω
νειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως' 

(στ) επιτρέποντας, ύπό τους έν τοΐς Κανονισμοις καθωρισμένους 
δρους και περιορισμούς, τήν έλευθέραν δασμού ή φόρου χρή
σιν οιασδήποτε ΰλης, έν τή βιομηχανία ή παρασκευή προς 
πώλησιν καπνοΟ, έν τινι αποθήκη αποταμιεύσεως' 

(ζ) διέποντας τήν μεταφοράν μίσχων και απορριμμάτων καπνού' 
(η) διέποντας τήν πώλησιν καπνού υπό τών καπνοβιομηχάνων. 

(2) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κα
νονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται είς χρη
ματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας' πάν δέ είδος, 
άναφορικώς προς δ διαπράττεται τό αδίκημα ή δπερ εξευρίσκεται 
έν οΐκήματι, άναφορικώς προς δ διαπράττεται τό αδίκημα, υπόκειται 
είς δήμευσιν. 

(3) Έάν καθ' οιονδήποτε χρόνον άπό τής ύπό τίνος λειτουργού 
έξελεγξεως αποθεμάτων καπνού τών αποταμιευμένων ύπό τίνος κα
πνοβιομηχάνου, τιρός χρήσιν έν τή έν αποθήκη αποταμιεύσεως βιο
μηχανία καπνού, ή κατά έαρος ποσότης του καπνού, ή εναπομένουσα 
έν τή αποθήκη, είναι έλάσσων τής ποσότητος, ήτις έδει νά εύρίσκετο 
έν αύτη συμφώνως προς τους λογαριασμούς τους τηρούμενους βάσει 
Κανονισμών δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενομένων, και δέν δό
ναντσ·. νά δοθώσιν εξηγήσεις ίκανοποιοΰσαι τόν Διευθυντήν διά τό 
έπί τό έ'λαττον, ποσόν ή μέρος αύτου, τότε διά τους σκοπούς του άρ
θρου 76 όλόκληρον τό έπί τό έ'λαττον ποσόν λογίζεται ώς καπνός υπο
κείμενος είς δασμολόγησα· κατά τόν μέγιστον έν ίσχύϊ συντελεστήν 
γενικού δασμού και άνευ επηρεασμού του έν λόγω άρθρου, ό καπνο
βιομήχανος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν εκατόν λιρών. 
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'Εγχώριος Καπνός 
Λικ«.'.f>.utiu. 126.—(1) 'Εκτός ώι; ήθελεν επιτρέψει 6 Διευθυντής, ουδείς δύναται 
"~ "" νά φυτεύη ή καλλιεργη καπνόν έν τη Δημοκρατία, έκτος έάν κατέχη 

έπ! τούτω άδειαν δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου παρασχεθεΐσαν" ή 
Ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τελευταία ήμερα του αμέσως 
επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός "Οκτωβρίου. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά άρνηθή τήν χορήγησιν άδειας δυ
νάμει του παρόντος άρθρου, άναφορικώς προς οίανδήποτε γαΐαν ή 
οίκημα, έφ*. δσον λόγω του μεγέθους ή θέσεως αύτοΟ ή δι* έτερον 
εϋλογον αΐτίαν, ήθελε κρίνει δτι άντεδείκνυται ή έν αύτω καλλιέργεια 
καπνού. 

(3) Πάς δστις άνευ αδείας του Διευθυντού φυτεύει ή καλλιεργεί 
καπνόν έν τη Δημοκρατία άλλως ή δυνάμει αδείας καΐ συμφώνως 
τοις δροις αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, υπό
κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, 
ό δέ καπνός υπόκειται είς δήμευσιν : 

Νοείται δτι αϊ διατάξεις τόΟ παρόντος άρθρου ουδόλως τυγχάνου
σιν εφαρμογής επί τής σποράς καπνού έν φυτωρίω επί τω τέλε ι καλ
λιεργείας φυτών καπνοΟ, άτινα έκριζοΟνται ή καταστρέφονται πρό 
τής τελευταίας ημέρας τοΟ μηνός Μαΐου έν έκάστω §τει. 

127.—(1) Ούδεις δύναται νά άγοράζη έξ οιουδήποτε καπνοπαρα
γωγού καπνόν παραχθέντα έν τη Δημοκρατία, έκτος έάν κατέχη επί 
τούτω άδειαν εμπορίας εγχωρίου καπνού' ή Ισχύς τής τοιαύτης αδείας 
εκπνέει τη πρώτη ήμερα του αμέσως επομένου τής εκδόσεως αυτής 
μηνός Ιουνίου. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται νά άρνηθη τήν παροχήν αδείας δυνάμει 
τοΟ παρόντος άρθρου, άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα, έφ* δσον 
λόγω τοΟ μεγέθους, κατασκευής, θέσεως ή δι ' έτέραν εϋλογον αΐτίαν, 
ήθελε κρίνει δτι αντενδείκνυται ή έν αύτω διενέργεια εμπορίας εγχω
ρίου καπνοΟ ή έφ* δσον δέν παρασχεθή επαρκής προσωπική ή έτερα 
έγγύησις άναφορικώς προς τόν καταβλητέον φόρον £πΙ τοΟ έν αύτω 
έναποθηκευομένου, υποκειμένου είς έπεξεργασίαν υφισταμένου συ
σκευάσίαν ή άλλως πως εμπορευομένου καπνοΟ συμφώνως τη αδεία* 
παν οίκημα δι* δ παρέχεται άδεια δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) , έν τω 
παρόντι Νόμω αναφέρεται ώς αποθήκη εγχωρίου καπνού. 

(3) 'Εκτός ώς άλλως ό Διευθυντής ήθελεν επιτρέψει, ό κάτοχος 
αδείας δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου δύναται νά άγοράζη καπνόν 
παραχθέντα έν τη Δημοκρατία μόνον έκ καπνοπαραγωγού κατέχον
τος έπί τούτω άοειαν, δυνάμει του προηγουμένου άρθρου παρασχε
θεΐσαν ή έξ έτερου αδειούχου έμπορου εγχωρίου καπνοΟ, μόνον δέ 
οΟτω αγοραζόμενος καπνός δυνατόν νά παραληφθή, όποστη οιανδή
ποτε έπεξεργασίαν, συσκευασθη, άποθηκευθή ή άλλως πως άποτε
λέση τό άντικείμενον εμπορίας, έν οιαδήποτε τοιαύτη αποθήκη εγχω
ρίου καπνοΟ. 

(4) Πάς δστις αγοράζει καπνόν παραχθέντα έν τή Δημοκρατία 
άλλως ή δυνάμει αδείας καΐ συμφώνως τοις δροις αδείας δυνάμει του 
παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερδαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, ό δέ καπνός υπόκειται είς 
δήμευσιν. 

(5) Έάν καθ' οίονδήποτε χρόνον μετά τήν ύπό λειτουργοΟ έξέλεγ
ξιν τών άποθεμάτοον καπνού έν αποθήκη εγχωρίου καπνοΟ, τό βάρος 
του εναπομένοντος έν αύτη καπνοΟ είναι έλασσον του ποσοΟ, δπερ 
έδει νά έξευρίσκετο έν αυτή και δέν δοθώσιν εξήγησης ίκανοποιουσαι 
τόν Διευθυντή ν διά τήν έπί τό έλαττον διαφοράν ή οίονδήποτε μέρος 

"Αδεια 
εμπορίας 
εγχωρίου 
καπνού καΐ 
αποθήκης άπο
ιαμιεύσεως 
εγχωρίου 
καπνοϋ. 
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αύτης, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 76 του παρόντος 
Νόμου, ό έμπορος είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

!211. (1) Το Ύιιουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδώση Κανό Κανονισμοί 
νιομούς * άφορώνη, 

, χ ■* w t » c- < ε ΐ ζ
 τ

' 1
ν κ α

' ' 

(α) διέποντας τήν φυτευσιν, καλλιέργειαν, έπεξεργασιαν, μετά λ ι έρνκ , :ν 
φοράν και άποθήκευσιν του φυομένου έν τη Δημοκρατία κ.λ.ττ.. ι... ι 
καπνοΰ" 

(β) καθορίζοντας τήν μέθοδον επιβολής φόρου καταναλώσεως 
έπί οϋτω καλλιεργούμενου καπνοΟ' 

(y) προς διασφάλισιν καΐ εϊσπραξιν τοΰ ως είρηται φόρου. 
(2) Πάς δστις δια πράξεως ή παραλείψεως αύτοΰ παραβαίνει Κα

νονισμόν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τ ά ς πεντήκοντα λίρας, πάν δέ είδος, 
άναφορικώς προς δ διαπράττεται τό αδίκημα υπόκειται είς δήμευσιν. 

Πώλησις βιομηχανοποιημένου καπνοΟ 

129.—(1) Τηρουμένων τών έν τοΐς εφεξής διατάξεων τοΰ παρόντος Λδβια 
άρθρου, ουδείς δύναται νά έμπορεύηται ή πωλη βιομηχανοποιημένον εμπορίας Ρ, 
καπνόν, έκτος έάν κατέχη άδειαν έπί τούτω παρασχεθεΐσαν δυνάμει π ω λ ^ ω ( : 
τοΰ παρόντος άρθρου" ή Ισχύς της τοιαύτης αδε ίας εκπνέει τη δωδέ
κατη ήμερα τοΰ αμέσως επομένου της εκδόσεως αύτης μηνός Μαρτίου. 

(2) Πάσα άδεια δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου χορηγούμενη, υπό
κειται είς τήν καταβολήν τέλους μιας λίρας καΐ πεντακοσίων μίλς. 
Ό τρόπος εκδόσεως τών άδειων καΐ διαθέσεως τών έπ* αυτών πλη
ρωτέων τελών θέλει καθορισθή ύπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου. 

(3) Ή άδεια πωλήσεως, προσφοράς ή εκθέσεως προς πώλησιν βιο
μηχανοποιημένου καπνοΰ καθορίζει ά μ α καΐ τό οίκημα £νθα δυνατόν 
νά λάβη χώραν οιαδήποτε ώς έν τοΐς ανωτέρω πραξ ις ' βιομηχανο
ποιημένος καπνός δυνατόν νά πωληθή μόνον έν οϋτω καθοριζόμενο 
οίκήματι : 

Νοείται δτι δύναται νά έκδοθη άδε ια πλανοδιοπώλου διά τήν πώ
λησιν βιομηχανοποιημένου καπνοΰ έν άνοικτώ χ ώ ρ ω μόνον καΐ ύπό 
τους δρους οϋς ή έκδοΰσα αρχή θέλει κατά τό δοκούν επιβάλει . 

(4) Καπνός βιομηχανοποιηθείς ύπό προσώπου κατέχοντος άδειαν, 
δυνάμει τοΰ άρθρου 122 παρασχεθεΐσαν ή παραχθε ίς έν τη Δημο
κρατία βάσει αδείας δυνάμει τοΰ άρθρου 126 παρασχεθείσης, δυνα
τόν νά πωληθη άνευ αδε ίας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου— 

(α) έν τ ω τόπω της βιομηχανοποιήσεως ή α ν α λ ό γ ω ς της περι
πτώσεως της π α ρ α γ ω γ ή ς του ' ή 

(β) έάν ή προμήθεια αύτοΰ διενεργήται είς τόν άγοραστήν 
ευθέως έκ τοΰ ώς άνω τόπου, έν οίωδήποτε έτέρω τόπω ύπό 
τοΰ κατόχου της αδε ίας ή υπαλλήλου ή αντιπροσώπου αύτοΟ. 

(5) Δέν απαιτείται άδεια δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου διά τήν 
πώλησιν καπνοΰ δυνάμει αδε ίας έν έπιβατικώ άεροσκάφει ή πλοίω. 

1 3 0 .  ( 1 ) Έ ά ν είς βιομηχανοποιημένον καπνόν προστεθή, μετά τήν Ποιναίδιά 
παράδοσιν αύτοΰ προς έσωτερικήν κατανάλωσιν οΙαδήποτε ουσία, δ! τήννοθ*(αν 
καπνός υπόκειται είς δήμευσιν και— καπνοΰ. 

(α) έάν ή ουσία προσετέθη ύπό τοΰ καπνοβιομηχάνου ή καπνεμ

πόρου, οδτος υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί

νουσαν τάς τριακοσίας λίρας ' και 
(β) πάς καπνοβιομήχανος ή καπνέμπορος, δστις λαμβάνει , έχει 

έν τή κατοχή του, πωλεί ή αποστέλλει τοιούτον κοπινόν, υπό

κειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τ ά ς διακο

σίας λίρας . 



(16$ 

Mfρος V I I .  Ο Ρ Υ Κ Τ Ε Λ Α Ι Α . Κ Α Ι ΥΠΟΚΑΤΑΣΊ Α Ϊ Α .ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

Φόροι 'Ορυκτελαίων και Γενικαί Διατάξεις 
άφορώσαι είς 'Ορυκτέλαια 

,χ""!>"ΐ"·" 131.· (Ι) Δια τους σκοπούς των περί Τρλω\εία>ν και Φόρων Κατά 
·.,...>κι,..λοί..>ν ναλώσεως Νόμων, οι ακόλουθοι δροι κέκτηνται τήν έν τοις εφεξής 

έννοιαν αντιστοίχως— 
«"Ορυκτέλαια? σημαίνει πετρελαιοειδή, άνθρακόπισσαν καί έ'λαια 

παραγόμενα έκ του άνθρακος, σχιστολίθου, τύρφης ή έξ ετέρας 
άσφαλτούχου ουσίας καί πάντας τους υγρούς υδρογονάνθρακας, 
δέν περιλαμβάνει δμως τοιούτους υδρογονάνθρακας ή άσφαλτού
χους ή άσφαλτώδεις ουσίας αΐτινες είναι— 

(α) στερεοί Ϋ[ ήμιστερεαΐ είς θερμοκρασίαν έξήκοντα βαθμών 
Φάρεναίτ' ή 

(β) άεριώδεις είς θερμοκρασίαν έξήκοντα βαθμών Φάρεναίτ καί 
ύπό πίεσιν μιας ατμοσφαίρας. 

«ελαφρά έλαια» σημαίνει ορυκτέλαια— 
(α) των οποίων ούχι έλασσον των πεντήκοντα επί τοΐς εκατόν 

κατ* δγκον, άποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μή ύπερβαίνου
σαν τους εκατόν και όγδοήκοντα πέντε βαθμούς του* έκατον
ταβάθμου' ή 

(β) των οποίων ουχί έλασσον των ένενήκοντά πέντε επί τοΐς 
εκατόν κατ' δγκον, άποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μή ύπερ
βαίνουσαν τους διακόσιους τεσσαράκοντα βαθμούς τοΟ έκα
τονταβάθμου' ή 

(γ) όπινα άναδίδουσιν εΰφλεκτρν άτμόν είς θερμοκρασίαν ελάσ
σονα των 22.8 βαθμών του έκατονταβάθμου, δοκιμαζόμενα 
έν τω τρόπω τω καθοριζόμενα) ύπό τών άφορώντων είς τό 
πετρέλαιον νόμων 

«βαρέα έλαια» σημαίνει ορυκτέλαια πλην τών ελαφρών τοιούτων* 
«καύσιμα έλαια» σημαίνει βαρέα έλαια περιέχοντα έν διαλύματι 

ποσόν σκληρας ασφάλτου, ουχί έλασσον τοΟ ήμίσεος επί τοΐς 
εκατόν' 

«έλαφρόν πετρέλαιον» (gas oil) σημαίνει βαρέα έλαια, ών ουχί 
πλέον τών πεντήκοντα έπι τοΐς εκατόν κατ* δγκον άποστάσσεται 
εΙς θερμοκρασίαν μή ύπερδαίνουσαν τους διακόσιους τεσσαράκοντα 
βαθμούς του έκατονταβάθμου καί ών πλέον τών πεντήκοντα έπί 
τοΐς εκατόν κατ* δγκον άποστάσσεται είς θερμοκρασίαν μή ύπερ
βαίνουσαν τους τριακόσιους τεσσαράκοντα βαθμούς του έκατοντα
βάθμου' 

«κηροσί. η» σημαίνει βαρέα έλαια, ών ουχί πλέον τών πεντήκοντα 
έπί τοΐς εκατόν κατ' δγκον άποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μή 
ύπερβοΗνουσαν τους διακόσιους τεσσαράκοντα βαθμούς τοΟ έκα
τονταβάθμου' 

καί καθ* ήν έκτασιν ο{ είρημένοι νόμοι άφορώσιν είς ορυκτέλαια— 
«διυλιστήριον» σημαίνει οίονδήποτε μέρος, εγκριθέν ύπό του Διευ

θυντού διά τήν έπεξεργασίαν ορυκτελαίων. 
(2) Ή μέθοδος δοκιμασίας οίωνδήποτε ελαίων έπί τω τέλει κατα

τάξεως αυτών εις τίνα κατηγορίαν συμφώνως τω προηγουμένω έδα
φίω, θέλει κ'αΟορισθή ύπό του ΎπουργικοΟ Συμβουλίου, τηρούμενης 
της έν παραγράφω (γ) προνοίας, της άφορώσης είς τόν Ιδρισμόν 
τών «ελαφρών ελαίων». 
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(3) Τό Ύττουργικόν Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να όρίζη δτι 
δια τους σκοπούς δασμολογήσεως και φορολογίας ειδική τις κατηγο
ρία ελαφρών tλαίων θέλει λογίζεται ώς ανήκουσα είς τα βαρέα 
έλαια : 

Νοείται δτι τό Ύττουργικόν Συμβούλιον δέν θα προβαίνη εις τοιαύ
την ένέργειαν, έκτος έάν πεισθή δτι ή κατηγορία αϋτη θά έδει, λόγω 
της χρήσεως αυτής, να καταταχθή έν τη κατηγορία των βαρέων 
ελαίων. 

(4) Δια τους σκοπούς των περί τελωνείων καΐ Φόρων Καταναλώ
σεως Νόμων, ή παραγωγή ορυκτελαίων περιλαμβάνει— 

(α) τήν λήψιν μιας κατηγορίας ορυκτελαίων έξ ετέρας τοιαύτης' 
και 

(β) τήν υπαγωγή ν ορυκτελαίων είς οίανδήποτε έπεξεργασίαν 
καθαρισμού ή αναμίξεως, 

ωσαύτως δέ τήν λήψιν ορυκτελαίων έξ έτερων ουσιών ή έξ οιασδή
ποτε φυσικής πηγής. 

132. Όσάκις εισαγόμενα ορυκτέλαια μεταφέρονται εις διϋλι Διατάξεις 
στήριον, ol αναλογούντες αύτοΐς τελωνειακοί δασμοί δέν επιβάλλον άψορώσαι 
ται έττί τη εισαγωγή των, άλλα επί τη παραδόσει τούτων έκ τοΟ «ι<^ού<:έπί 

διυλιστηρίου προς έσωτερικήν άνάλωσιν, θά είναι δέ ol αυτοί μετά τ̂ ωνεισ^ούς 
των καταβλητέων έπί τη εισαγωγή παρομοίων εμπορευμάτων. δασμούς. 

133.—(1) Έπί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων τό Γενική έξου 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδώση Κανονισμούς— σία εκδόσεως 

(α) απαγορεύοντας τήν παραγωγήν ορυκτελαίων ή οιασδήποτε ^(^^ντωΤ 
κατηγορίας τούτων, ειμή μόνον ύπό προσώπου κατέχοντος εΐςόρυκτέ
έπί τούτω άδειαν* λαια, κ.λ.π. 

(β) καθορίζοντας τήν ήμερομηνίαν λήξεως της ισχύος οιασδή
ποτε τοιαύτης άδειας' 

(γ) διέποντας τήν παραγωγήν, αποθήκευσα/ καΐ άποταμίευσιν 
ορυκτελαίων ή οιασδήποτε κατηγορίοπ; τούτων καΐ τήν μετα
φοράν αυτών εις τόν χρησιμοποιούμενον διά τήν παραγωγήν 
τών ορυκτελαίων τούτων τόπον* 

(δ) απαγορεύοντας τήν διΟλισιν ορυκτελαίων άλλαχου ή είς 
διϋλιστήριον' 

(ε) απαγορεύοντας τήν άνάμιξιν αερίου έν όρυκτελαίοις άλλα
χου ή είς διϋλιστήριον' 

(στ) διέποντας τήν χρήσιν και άποθήκευσιν ορυκτελαίων έν τινι 
διϋλιστηρίω' 

(ζ) διέποντας ή απαγορεύοντας τήν μεταφοράν είς διϋλιστήριον 
ορυκτελαίων, άναφορικώς προς ό: επεστράφη ό καταβληθείς 
δασμός ή φόρος' 

(η) διέποντας τήν μεταφοράν εισαγομένων ορυκτελαίων είς διϋλι
στήριον άνευ πληρωμής του άναλογοΟντος αύτοΐς τελωνεια
κού δασμού' 

(θ) προνοοΟντας τήν παροχήν εγγυήσεως διά τήν καταβολή ν του 
τελωνειακού δασμού του αναλογούντος είς οιαδήποτε εισα
γόμενα ορυκτέλαια, άτινα ήχθησαν εις τι διϋλιστήριον* 

(ι) γενικώτερον διά τήν διασφάλισιν και είσπραξιν του είρημέ
νου φόρου καταναλώσεως, 

δυνατόν δέ νά έκδοθώσιν διαφορετικοί Κανονισμοί διά διαφορετικάς 
κατηγορίας ορυκτελαίων. 

(2) Πάς δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κα
νονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται εις χρη
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ματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσα ν την ttc; τριπλούν άξίαν των εμπο
ρευμάτων, άναφορικώς προς άτι να διαπράττεται τό αδίκημα ή τ ά ς 
ίκατόν λίρας ή τό t.v έκαστη περιπτώσει μείζον των ανω ποσών, τά 
hi τοιαύτα /μπυρηΊματα ύποκιιντητι tΙ<; δήμΐΌοιν. 

Ποικίλαι Διατάζεις 
Λ»·'<μιί.ς 134. (1) Ουδείς δύναται να προΰαίνη ε[ς την άνάμιξιν οιουδήποτε 

''••'''■'ν υποκειμένου είς δασμόν ή φόρον ορυκτελαίου μεθ' έτερου τινός ορυ
κτελαίου, εΙμή δυνάμει αδε ίας και συμφώνως τοις δροις αδείας ύπό 
του Διευθυντού χορηγούμενης καΐ έπί τη καταβολή δασμού ή φόρου 
έπί του έτερου τούτου ορυκτελαίου κατά τον συντελεστήν, τόν εκά
στοτε κρατούντα άναφορικώς π ρ ό ς τ ό ύποκείμενον εις δασμόν ή φόρον 
όρυκτέλαιον : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής έπί βαρέων 
ελαίων, πλην των καυσίμων ελαίων, του έλαφροΰ πετρελαίου (gas oil) 
καΐ της κηροσίνης. 

(2) Πάς δστις προβαίνει είς τήν άνάμιξιν ορυκτελαίων κατά παρά
βασιν των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν των μιγνυο
μένων ορυκτελαίων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει 
μείζον των άνω ποσών, τό δέ μΐγμα υπόκειται είς δήμευσιν. 

Υποκατάστατα Βενζίνης 
Υποκατάστα 135.—(1) Έπί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, τό 

τα βενζίνης. Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς— 
(α) απαγορεύοντας τήν παραγωγήν υποκατάστατων βενζίνης 

καΐ τήν έμπορίαν υποκατάστατων βενζίνης, έφ* ών δέν κατε
βλήθη ό αναλογών τούτοις φόρος υποκατάστατων βενζίνης, 
εΙμή ύπό προσώπων κατεχόντων έπί τούτω αδειαν' 

(β) καθορίζοντας τήν ήμερομηνίαν λήξεως οίασδήποτε τοιαύτης 
αδείας" 

(γ) διέποντας τήν παραγωγήν, έμπορίαν, άποθήκευσιν καΐ άπο
ταμίευσιν υποκατάστατων βενζίνης και τήν μεταφοράν αυτών 
είς τό έπί τούτω οίκημα καΐ έξ αύτου* 

(δ) διά τήν άπαλλαγήν έκ του είρημένου φόρου ύποκοπαστά
των βενζίνης προοριζομένων προς έξαγωγήν ή φόρτωσιν ώς 
εφοδίων" 

(ε) γενικώς διά τήν διασφάλισιν καΐ εΐσπραξιν των είρημένων 
φόρων. 

(2) Πας δστις— 
(α) χρησιμοποιεί ώς καύσιμον δι* εσωτερικής καύσεως μηχα

νικόν ΐμβολον οίονδήποτε ύγρόν, δπερ δέν είναι όρυκτέλαιον 
καΐ έφ* οΟ οΰτος γνωρίζει ή έχει επαρκείς λόγους νά πιστεύη 
δτι δέν κατεβλήθη ό αναλογών αύτώ φόρος' ή 

(β) διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κανονισμόν 
δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμενον, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν τών εμπορευμάτων, άναφορι
κώς προς άτινα διαπράττεται τό αδίκημα ή τάς εκατόν λίρας ή τό 
έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών, τά δέ εμπορεύματα 
υπόκεινται είς δήμευσιν. 

(3) Διά τους σκοπούς τών περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, !ό 
δρος «υποκατάστατα βενζίνης» σημαίνει παν ύγρόν, άποσκοποΟν νά 
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ύποκαταστήση τήν βενζίνην ώς καύσιμον ΰλην δι* εσωτερικής καύ
σεως μηχανικά έμβολα καΐ δπερ δέν είναι όρυκτέλαιον. 

(4) Έν τω ιταρόντι άρθρω 6 δρος «ύγρόν» δέν περιλαμβάνει οίαν
δήποτε ούσίαν, ήτις είναι άεριώδης είς θερμοκρασίαν έξήκοντα βα
θμών Φάρεναϊτ και υπό πίεσιν μιας ατμοσφαίρας. 

Μέρος VIII. ΠΥΡΕΪΑ 
13G.—(1) 'Απαγορεύεται ή υπό παντός προσώπου καθίδρυσις έργο *Αδεια 

στασίου κατασκευής πυρείων έν τή Δημοκρατία έκτος έάν κατέχη ^^^ν" ' 1 , 

έπί τούτω έξουσιοδότησιν ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 
(2) Έκαστη έξουσιοδότησις δυνατόν νά περιέχη δρους επιβαλλό

μενους ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τό δοκούν, άναφορι
κώς προς άπαντα ή τίνα των ακολούθων θεμάτων— 

(α) τό κατώτατον κεφάλαιον, δπερ δέον νά έπενδυθή έν τή επι
χειρήσει του προς δν ή έξουσιοδότησις' 

(β) τό κατώτατον ποσόν φόρου, δπερ δέον νά έγγυηθή έν έκάστω 
έ'τει" 

(γ) τήν θέσιν, κατασκευήν καΐ διαχείριση/ του εργοστασίου" 
(δ) τήν χρήσιν ξύλου παραχθέντος έν τή Δημοκρατία διά τήν 

κατασκευήν των πυρείων έν τω έργοστασίω. 
(3) Έπί τή παροχή εξουσιοδοτήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου 

συμφώνώς τοις έδαφίοις (1) καΐ (2) εκδίδεται ετησία άδεια υποκεί
μενη είς τήν καταβολή ν τέλους έκοττόν λιρών κατ* έτος. 

(4) Ή Ισχύς έκαστης τοιαύτης αδείας εκπνέει τή τριακοστή πρώτη 
ήμερα του μηνός Δεκεμβρίου έκαστου έτους, άνανεουται δέ ετησίως. 

(5) Πας δστις— 
(α) κατασκευάζει πυρεϊα άνευ αδείας δυνάμει τοΟ παρόντος 

άρθρου εκδοθείσης* 
(β) παραβαίνει οιονδήποτε των δρων, ύφ' οΟς παρεσχέθη άδεια 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, 
είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς φυλάκισιν μέχρις Μξ μηνών 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καΐ της χρηματικής 
τοιαύτης. 

137.—(1) Έπα τω τέλει διασφαλίσεως τών δημοσίων προσόδων, τό "Ετεροι 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς— διατάζεις 

(α) διέποντας τήν κατασκευήν πυρείων και τήν μεταφοράν αυτών πυρεϊα. 
έκ του τόπου τής κατασκευής των' 

(β) διά τήν διασφάλισιν καΐ εΤσπραξιν του έπιβλητέου έπί πυ
ρείων φόρου καταναλώσεως' 

(γ) προνοοΟντας, καθ* δσον άφορα είς είσαγόμενα πυρεϊα, τήν 
έφ* έκαστου δοχείου άναγραφήν του περιεχομένου αΰτοΟ ή 
του ανωτάτου ή κατωτάτου περιεχομένου του έν λόγω 
δοχείου. 

(2) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει Κα
νονισμόν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, παν δέ είδος 
άναφορικώς προς δ διαπράττεται τό αδίκημα υπόκειται είς δήμευσιν. 

(3) Καθ* δσον άφορα* είς τους εκάστοτε πληρωτέους έπΊ πυρείων 
δασμούς ή φόρους, πυρεΐον έχον πλείονα τοΰ* ενός σημεία άναφλέ
ξεως λογίζεται ώς πλείονα του ενός πυρεΐα, τόσα δσα καΐ τά σημεία 
άναφλέξεως. 
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Μέρος Ι Χ .  Α Δ Ε Ι Α Ι , ΕΓΓΡΑΦΛΙ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ 
Ε Ι Σ Τ Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ 

Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΩΝ, Κ.Λ.Π.ΓΕΝΙ ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

"Αδειαι—Γενικαι Διατάξεις 
138.—(1) Αι άδειοι εκδίδονται έν ώ τύπω και περιέχουσι τοιαύτα 

στοιχπα, to ς 6 ΔιιυΟυιτής ήθελε καθορίσει, υπόκεινται δε εις τάς δια
τάζεις ιιαντός νομοθετήματος, άψορώντος είς την προκειμένην άδειαν 
ή έμπορίαν, και χορηγούνται υπό του αρμοδίου λειτουργού τη κατα
βολή του νενομισμένου τέλους. 

(2) Ή άδεια ένασκήσεως εμπορίας τινός χορηγείται άναφορικώς 
προς £ν μόνον κτιριακόν συγκρότημα, δυνατόν δμως νά χορηγηθώσιν 
πλείονες της μιας άδειας είς τό αυτό πρόσωπον διά τήν αυτήν έμπο
ρίαν, έφ' δσον οΰτος κέκτηται πλείονα του ενός κτιριαχά συγκρο
τήματα. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων παντός νομοθετήματος άφορώντος 
είς τήν προκειμένην άδειαν ή έμπορίαν, οσάκις ενασκείται εμπορία 
ύπό δύο ή πλειόνων προσώπων συνεταιρικώς, έν ένί κτιριακω συγκρο
τήματι, δέν απαιτείται ή χορήγησις πλειόνων της μιας άδειων άνα
φορικώς προς τό έν λόγω κτιριακόν συγκρότημα δι* έκαστον έτος 
αδείας. 

(4) "Ανευ επηρεασμού οίασδήποτε ετέρας διατάξεως περιεχόμενης 
έν τω παρόντι Νόμω, ώς προς τήν προσαγωγήν άδειων, πας δστις, 
κατέχων άδειαν ένασκήσεως οίασδήποτε εμπορίας ή κατασκευής ή 
πωλήσεως εμπορευμάτων, παραλείπει νά προσαγάγη ταύτη ν προς 
έξέλεγξιν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, άφ* ής κληθή προς 
τοΟτο ύπό τίνος λειτουργού, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας. 

139.—(1) ΟΙονδήποτε τμήμα ή τοπική αρχή, ήθελεν έχει έξουσίαν 
χορηγήσεως άδειων, δύναται κατά τό δοκούν νά παράσχη ταύτην επί 
τη λήψει επιταγής διά τό ποσόν του πληρωτέου δι' αυτών νενομι
σμένου τέλους. 

(2) 'Οσάκις χορηγείται άδεια είς οιονδήποτε πρόσωπον έναντι επι
ταγής, ήτις μετέπειτα ήθελε διαμαρτυρηθή, ή άδεια είναι άκυρος 
άπό της χορηγήσεως αυτής, καΐ τό έκδόν ταύτην τμήμα ή τοπική 
αρχή αποστέλλει τω προσώπω τούτω διά συστημένης επιστολής, απο
στελλόμενης έν τη διευθύνσει τη σημειούμενη έπί της αίτήσεώς του 
προς παροχήν αδείας, είδοποίησιν καλούσαν τούτο δπως έπιστρέψη 
τήν άδειαν εντός επτά ήμερων άπό της ταχυδρομήσεως της ειδοποιή
σεως, έάν δέ παραλείψη νά πράξη οΟτω εντός της νενομισμένης προ
θεσμίας, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεν
τήκοντα λίρας. 

140. Όσάκις ετησία άδεια, άναφορικώς προς οιανδήποτε έμπο
ρίαν. άνανεουται ύπό του αδειούχου διά τήν αυτήν έμπορίαν 
καΐ διά τό αμέσως έπόμενον έτος, έν τοιαύτη περιπτώσει, τηρουμέ
νων τών διατάξεων παντός νομοθετήματος, δπερ ήθελεν άφορα είς τήν 
προκειμένην άδειαν ή έμπορίαν, ή άνανεουμένη άδεια φέρει τήν ήμε
ρομηνίαν τής αμέσως επομένης της λήξεως της προηγουμένης αδείας 
ημέρας : 

Νοείται δτι, έν ή περιπτώσει ή αίτησις ανανεώσεως τής αδείας 
ήθελεν ύποβληθή μετά τήν ώς εϊρηται ήμερομηνίαν ή τοιαύτη ν μετέ
πειτα ήμερομηνίαν ώς ό Διευθυντής ήθελεν έν έκαστη περιπτώσει 
καθορίσει, ή άδεια φέρει τήν ήμερομηνίαν τής υποβολής τής προς 
άνανέωσιν αίτήσεως. 

Πληρωμή 
τέλους 
άδειων 
δι' επιταγής. 

'Λνανέωοις 
άδειων. 
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141.— (1) Τηρουμένων των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων Μεταβίδασις 
διατάξεων ή των διατάξεων οιουδήποτε έτερου νομοθέτηματος άφο καΐ μεταφορά 
ρώντος είς τήν προκειμένην άδειαν ή έμπορίοη/, οσάκις ό κάτοχος * α ^^ών 
αδείας ένασκήσεως οιασδήποτε εμπορίας άποβιοΐ ή οσάκις ό κάτοχος 
τοιαύτης αδείας άναφορικώς προς οίκημα έν αυτί] καθοριζόμενο 
εγκαταλείπει τούτο, ό αρμόδιος λειτουργός δύναται νά μεταβίβαση 
τήν άδειαν, έν ώ τρόπω ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει, άνευ προσθέ
του καταβολής τέλους, είς έτερον τι πρόσωπον διά τον ύπόλοιπον 
της Ισχύος της έν λόγω αδείας χρόνον. 

(2) Τηρουμένων των ώς άνω διατάξεων, οσάκις πρόσωπον, κα
τέχον άδειαν άναφορικώς προς οίονδήποτε οίκημα, μεταφέρει τήν 
άσκησιν της εμπορίας του είς έτερον οίκημα, έν ω νομίμως δύνοπαι 
νά ενάσκηση ταύτη ν, ό αρμόδιος λειτουργός δύναται νά έπιτρέψη, 
έν ώ τρόπω ήθελεν δ Διευθυντής καθορίσει, άνευ προσθέτου κατα
βολής τέλους, τήν ένάσκησιν της εμπορίας ταύτης έν τω έτέρω τούτω 
οΐκήματι διά τόν ύπόλοιπον της ίσχύος της έν λόγω αδείας χρόνον. 

(3) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των προηγουμένων διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, οσάκις δυνάμει οίουδήποτε έτερου νομοθετήματος, 
άφορώντος είς τήν προκειμένην άδειαν ή έμπορίαν, απαιτείται διά 
τοιαύτην μεταβίβασιν ή μεταφοράν εμπορίας, ώς ή μνημονευομένη 
έν τω παρόντι άρθρω, η έξουσιοδότησις δικαστηρίου fj ετέρας τινός 
αρχής ή ή προσκόμισις πιστοποιητικού τίνος, δέν επιτρέπεται ή μετα
βίβασις ή μεταφορά αδείας ένασκήσεως της έν λόγω εμπορίας, εκτός 
έάν άποδειχθή τω άρμοδίω λειτουργώ δτι παρεσχέθη ή τοιοώτη έξου
σιοδότησις ή εξεδόθη τό τοιοΟτον πιστοποιητικόν. 

142.—(1) Πάς δστις, κατέχων άδειαν πωλήσεως οίωνδήποτε έμπο ΆδικΑματα 
ρευμάτων, παραβαίνει τους δρους ταύτης ή πωλεί άλλως ή ώς προ περί ώρισμέ
δλέπεται έν τη αδεία, ή διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου πάρα ^^Λ**^ 
βαίνει oton/δήποτε διάταξιν του παρόντος ή έτερου νόμου εφαρμοστέου 
επί της αδείας, καΐ δέν προβλέπεται έτερα ποινή διά τό έν λόγω 
αδίκημα, οΟτος υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή υπερβαΐνουσαν 
τάς πεντήκοντα λίρας. 

(2) Έ ν τη περιπτώσει εμπορευμάτων, διά τήν πώλησιν των οποίων 
απαιτείται ή έκδοσις αδείας, πας δστις άγρεύει ή λαμβάνει παραγγε
λίας διά τοιαύτα έμπορεύμοπα άλλως ή δυνάμει αδείας εκδοθείσης 
διά τήν πώλησιν τούτων καΐ άφορώσης είςτό οίκημα, έν ώ άγρεύεται 
ή λαμβάνεται ή παραγγελία, υπόκειται είς τήν αυτήν ποινήν ώς και 
ό πωλών τοιαύτα εμπορεύματα άνευ αδείας : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής— 
(α) άναφορικώς προς τήν πώλησιν εμπορευμάτων αποταμιευμέ

νων έν τινι αποθήκη, δι' ά δυνάμει τοΟ αμέσως προηγουμένου 
άρθρου δέν απαιτείται άδεια* ή 

(β) επί παντός καλής πίστεως περιοδεύοντος αντιπροσώπου δστις 
λαμβάνει παραγγελίας δι' εμπορεύματα, δι' άτινα δ εργο
δότης αύτοΟ κέκτηται νόμιμον άδειαν πωλήσεως των. 

143.—(1) Πάς λειτουργός δύναται νά σταματήση οίονδήποτε πρό Έξουοία 
σωπον μεταφέρον ή, δπερ ώς οδτος δεδικαιολογημένως πιστεύει με έζελέγξεως 
ταφέρει εμπορεύματα, άτινα δυνάμει τών περί Τελωνείων ή Φόρων ^ σ * * ^ ° α ^ ^ 
Καταναλώσεως Νόμων δέον νά συνοδεύονται κατά τήν μεταφοράν μπ 

των ύπό αδείας, πιστοποιητικού ή έτερου καθορισμένου έγγραφου 
καΐ νά απαίτηση τήν προσαγωγήν του έξουσιοδοτοΰντος τήν μετα
φοράν έγγραφου, καΐ νά άναγράψη έπ* αύτοΟ τόν τόπον καΐ χρόνον 
της διενεργηθείσης έξελέγξεως. 
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Α.'.ικήματα 144. (1) 'Οσάκ ις , δυνάμει τ ώ ι τ τφ ί ΐ ε λ ω ν ε ί ω \ ή Φόρων Κατανα

• ριτας λώσεως Νόμων ά π α π ι π α ι (ixheia. πιστοποιητ ικόν ή έτερον Καθορισμέ
νους KUI in· _ « c > \ < t e » « J ι 
•ιοποιητικά

 o v £
ΥΥΡ«φον δια την μεταφοραν οιωνδήποτε εμπορευμάτων, έν 

τοιαύτη περιπτιόσει πάς δστις
(α) αποστέλλει, μεταφέρει ή λαμβάνει έν τη κατοχή του ή προ

καλεΐ τήν άποστολήν, μεταφοραν, η* την παραλαβήν τοιούτων 
εμπορευμάτων, μή συνοδευόμενων ύπό της κατά νόμον απαι
τουμένης άδίίας, πιστοποιητικού η" έτερου έγγραφου ή πράτ
τει οϋτω κατά παράβασιν των δρων της συνοδευούσης ταΟτα 
αδείας, πιστοποιητικού ή έτερου καθορισμένου έγγραφου* ή 

(β) έφ* δσον ήθελεν έκδοθή άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον κα
θωρισμένον εγγραφον μή χρησιμοποιηθέν ύπ' αυτού, δέν 
μέριμνα διά την άκύρωσιν και έπιστροφήν αύτου' ή 

(γ) ζητεΐ, λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν ή προκαλεί ή επιτρέπει 
όπως ζητηθή, ληφθή ή χρησιμοποιηθή άδεια ή πιστοποιητικόν 
δι ' οίονδήποτε σκοπόν κατά παράβασιν των δρων αύτου* ή 

(δ) καθ" οίονδήποτε τρόπον ποιείται χρήσιν ή προκαλεί ή επι
τρέπει τήν χρήσιν οίασδήποτε αδείας ή πιστοποιητικού ή του 
έντυπου οιουδήποτε πιστοποιητικού συμπεπληρωμένου ή μή, 
κατά τρότιον δυνάμενον νά ματαίωση ή άποτρέψη τήν λήψιν 
ή έξέλεγξιν οιωνδήποτε λογαριασμών ή τήν διενέργειαν 
έλεγχου ύπό τίνος λειτουργού* ή 

(ε) προσκομίζει ή προκαλεί ή επιτρέπει τήν προσκόμισιν οίασδή
ποτε αδείας, πιστοποιητικού ή έτερου καθωρισμένου έγγρα
φου εις λειτουργόν, ώς παραληφθέντος μετά εμπορευμάτων 
έτερων ή εκείνων, είς ά τούτο άφορα, 

υπόκειται, επιπροσθέτως οίασδήποτε ετέρας ποινής, εις ήν ούτος δυ
νατόν νά υπόκειται, είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαινουσαν τήν 
είς τριπλούν άξίαν των εμπορευμάτων, άναφορικώς προς ατινα δια
πράττεται τό αδίκημα ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει 
μείζον των άνω ποσών. 

(2) Εμπορεύματα χρήζοντα ώς έν τοΐς ανωτέρω αδείας, πιστο
ποιητικού ή έτερου καθωρισμένου έγγραφου, άτινα αποστέλλονται, 
μεταφέρονται ή παραλαμβάνονται άνευ της κατά νόμον αδείας, πιστο
ποιητικού ή έτερου καθορισμένου έγγραφου ή συνοδευόμενα ύπό 
ήλλοιωμένης ή αναληθούς αδείας, πιστοποιητικού ή έτερου καθορι
σμένου έγγραφου, υπόκεινται είς δήμευσιν, πάς δέ όστις εξευρίσκεται, 
£χων έν τη κατοχή του τοιαύτα εμπορεύματα, εΐναι έ'νοχος αδικήμα
τος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς 
τριπλούν άξίαν των εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκα
στη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών. 

1 i f
"

Kai 145.— (1) Έάν είς οιανδήποτε διαδικασίαν δυνάμει τού αμέσως 
π'νόδ·" προηγουμένου άρθρου άρξαμένην, άμφισβητηθή τό ακριβές του χάρα
κα τπσιο κτηρισμού οιωνδήποτε οινοπνευματωδών έν αδεία, πιστοποιητικώ ή 
τιοιηπκσ έτέρω καθωρισμένω εγγράφω— 
όΦορώνταείς ^α*) τ ο βάρος τής αποδείξεως, δτι τά οινοπνευματώδη άντοπτο

κρίνονται είς τόν γενόμενον χαράκτηρισμόν, κείται έπί του 
ίσχυριζομένου δτι ταύτα τω δντι ανταποκρίνονται είς τούτον, 
δστις καί αποδεικνύει τόν ίσχυρισμόν αύτοΟ διά τής μαρτυ
ρίας δύο προσώπων, αρμοδίων νά άποφανθώσιν έπί τούτω 
δι* εξετάσεως τών οινοπνευματωδών' 

(β) ό χαρακτηρισμός τών οίνοπνευματωδών δέν λογίζεται ανα
κριβής έκ μόνου του γεγονότος δτι είναι δυνάμεως διαφόρου 
τής καθοριζομένης έν τή αδεία, πιστοποιητικώ ή έτέρω καθω
ρισμένω εγγράφω, έφ* δσον ή πραγματική δύναμις δέν είναι 
κατά πλέον του ενός βαθμού προύφ ανωτέρα ή κατά δύο 
βαθμούς προύφ κατωτέρα τής οϋτω καθορισθείσης. 

«ιΐ'υπ νεύμα 
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(2) Έάν οίνοπνευματοποιός Α' ή Β' κατηγορίας ή ποτοποιός, 
έμπορος ή λιανοπώλης οινοπνευματωδών καταδικασθη δι* αδίκημα τι, 
άφορων εις τα οινοπνευματώδη δυνάμει του αμέσως προηγουμένου 
άρθρου, δ Διευθυντής δύναται να άνακαλέση τήν άδειαν αύτοΰ καΐ 
να άρνηθη νά τω παράσχη άδειαν έκ νέου, διαρκοΰντος του υπολει
πομένου της Ισχύος της ανακληθείσης άδειας χρόνου. 

Γενικαι διατάξεις καθ" δσον άψορφ είς τήν 
δήλωσιν οίκημάτων, κ.λ.π. 

146.—(1) "Οσάκις δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων Διενέργεια 
απαιτείται ή παρά τίνος προσώπου δήλωσις οικήματος ή άντικει δηλώσεων· 
μένου— 

(α) ή δήλωσις δέον δπως διενεργήται έν ώ τύπω και τρόπω 
και περιέχη τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκά
στοτε ορίσει' καΐ 

(β) τό έν λόγω οίκημα ή άντικείμενον σημαίνεται και τηρείται 
σημασμένον έν ώ τρόπω, ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε 
ορίσει. 

(2) Ή δήλωσις δέν είναι έγκυρος έκτος έάν ό διενεργών ταύτην— 
(α) έχη συμπεπληρωμένην, κατά τόν χρόνον της διενεργείας της 

δηλώσεως, τήν ήλικίαν των δεκαοκτώ ετών* καΐ 
(β) κατά τόν χρόνον τούτον ήτο και έξακολουθή νά είναι ό αλη

θής και πραγματικός κύριος της εμπορίας, άναφορικώς προς 
f\ ν έγένετο ή δήλωσις. 

(3) 'Οσάκις ό ύπόχρεως προς διενέργειαν δηλώσεως εΐναι νομικόν 
πρόσωπον— 

(α) ή δήλωσις δέον δπως φέρη τήν ύπογραφήν διευθύνοντος 
συμβούλου, γενικού διευθυντού, γραμματέως ή έτερου παρο
μοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, ωσαύτως δέ τήν 
σφραγίδα του νομικού προσώπου, έκτος των περιπτώσεων 
καθ' ας ή προς ύπογραφήν έξουσιοδότησις του έν λόγω προ
σώπου παρεσχέθη αύτω ύπό τήν σφραγίδα του νομικού προ
σώπου* 

(β) τόσον τό νομικόν πρόσωπον δσον καΐ τό πρόσωπον, όφ* οδ 
υπογράφεται ή δήλωσις ενέχονται είς τήν πληρωμήν παντός 
δασμού και φόρου βαρύνοντος τήν έμπορίαν, είς ήν άφορα 
ή γενομένη δήλωσις. 

(4) Πας δστις, έν τη διενεργεία δηλώσεως οΙκήματός τίνος ή αντι
κειμένου παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθη προς σχετικήν 
προς τούτο όδηγίαν του Διευθυντού, δυνάμει του παρόντος άρθρου 
έκδοθεϊσαν, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικών 
ποινήν μή ύπερΦαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

147.—(1) Ό Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον δι* έγγραφου Νίαδήλοοις 
αύτοΟ ειδοποιήσεως, απευθυνόμενης προς τό πρόσωπον, ύφ* οδ ύπε τ ° 0 α 6 τ ο 0 

γράφη υφισταμένη δήλωσις είς τό υπ* αυτού δηλωθέν οίκημα, νά άπαι ° κημακ>ς* 
τηση τήν διενέργειαν νέας δηλώσεως τοΰ οίκήματος ή αντικειμένου, 
είς 8 άφορα ή υφισταμένη δήλωσις, ^τις, άνευ επηρεασμού οιασδή
ποτε τυχόν ύπεχομένης ευθύνης, καθίσταται άκυρος επί τη παρόδω 
δεκατεσσάρων ήμερων άπό της επιδόσεως της ειδοποιήσεως. 

(2) Έκτος ώς ήθελεν επιτρέψει ό Διευθυντής, καΐ ύπό τους ορούς, 
οί)ς οδτος ήθελεν επιβάλει, ουδέν οίκημα f\ άντικείμενον δηλωθέν ύπό 
τίνος προσώπου δύναται, έν δσω ή τοιαύτη δήλωσις παραμένη έν 
ίσχύϊ, νά δηλωθη ύπό έτερου τινός προσώπου δι* οίονδήποτε έτερον 
σκοπόν δυνάμει του παρόντος Νόμου* πάσα δήλωσις κατά παράβασιν 
του παρόντος εδαφίου γενομένη είναι άκυρος. 
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(3) 'Οσάκις τό πρόσωπον, ύφ" ου έγένετο ή δήλωσις οικήματος, 
φυγόδικη ή καταλείπη την κατοχήν τοΰ οικήματος και διακόπτη τήν 
έμπορίαν, άναφορικώς προς ην έγένετο ή δήλωσις, και ό Διευθυντής 
έπιτρέπη τήν διενέργεια^ νέας δηλώσεως ύπό έτερου τινός προσώ
που, ή προηγουμένη δήλωσις λογίζεται ανακληθείσα και καθίσταται 
άκυρος . 

'■ ■■■■n-.ni.n; l i 8 . Δια τους σκοπούς οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, έφ 
;■ ■■ ■»·'■:>■ όσον ήθελεν ανακύψει άμφισδήτηοις περί τήν διενέργειαν δηλώσεως 

υπό τίνος προσώπου δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, 
υίκήματος ή αντικειμένου ή δι* οιονδήποτε σκοπόν— 

(α) έάν έ'γγραφον ψερόμενον ως πρωτότυπον, οϋτω γενομένης 
δηλώσεως, προσαχθή τω Δικαστηρίω υπό λειτουργού, συ
νιστά, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, επαρκή άπόδειξιν της 
διενεργείας της δηλώσεως* καΐ 

(β) έάν λειτουργός υπό τήν φύλαξιν, ούτινος θά έτέλει οιαδή
ποτε οϋτω γενομένη δήλωσις, προσέλθη τω Δικαστηρίω και 
μαρτυρήση, δτι αί προσκομιζόμεναι ύπ' αύτου τω Δικαστη
ρίω δηλώσεις εΐναι άπασαι αϊ υπό τήν φύλαξιν αύτου τελοΰ
σαι πρωτότυποι δηλώσεις και δτι ή περί ής ή άμφισβήτησις 
δήλωσις δέν περιλαμβάνεται έν αύταϊς, τεκμαίρεται, μέχρις 
αποδείξεως του εναντίου, δτι ή τοιαύτη δήλωσις μηδέποτε 
έγένετο. 

Άί,ικ/,ματύΐ 119.— (1) Πάς δστις ποιείται χρήσιν δι' έμπορικόν τίνα σκοπόν 
-■.ι(Αίας οικήματος ή είδους ά ν α γ κ α ί ω ς δηλουμένου διά τον σκοπόν τούτον 
Λ | Γ · · " · " · · · . δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, χωρίς νά δηλώση 

κατά νόμον τοΟτο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερ^αίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, παν δε 
τοιούτον άντικείμενον και άπαντα τά εμπορεύματα, άτινα θέλουσιν 
έξευρεθή έν τω τοιούτω οΐκήματι ή άντικειμένω υπόκεινται είς δή
μευσιν. 

(2) Πάς δστις, δηλώσας οιονδήποτε οίκημα ή άντικείμενον, δολίως 
ποιείται χρήσιν τούτου διά σκοπόν έτερον ή* τον σκοπόν, δι* δν έγέ
νετο ή δήλωσις, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή υπερδαίνουσαν 
τ ά ς εκατόν λίρας. 

Γενικαί διατάξεις άφορώσαι εις έμπορους υποκειμένους 
* είς τ ά ς διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 

·ί:ίν>υσία 150 .   (1 ) Οιοσδήποτε λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον (έν 
καιρώ δμως νυκτός μόνον τη συνοδεία αστυνομικού, εξαιρέσει της 
περιπτώσεως των μνημονευομένων έν τ ω έπομένω έδαφίω έμπορων) 
νά είσέλθη είς οίκημα δηλωθέν ή χρήζον δηλώσεως δυνάμει των περί 

τήξεις Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, ή είς οιονδήποτε έτερον οίκημα, άνή
τώνπερί κ ο ν κ α τ ά κυριότητα ή χρησιμοποιούμενον ύπό έμπορου υποκειμένου 
ναΓ"™ωαΤα ε ^ τ <^ ς διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων διά τους 
Γ ,̂,,'.,ν σκοπούς της εμπορίας αυτοΰ, και νά επιθεώρηση τούτο, δ ι ε ξ α γ ά γ η 

έρευνας, έξετάση και καταμέτρηση τ ά μηχανήματα, ά γ γ ε ΐ α , σκεύη, 
εμπορεύματα ή υλικά, τά ανήκοντα ή καθ' οιονδήποτε ε'τερον τρόπον 
σχετιζόμενα μετά της έν λ ό γ ω εμπορίας . 

(2) Ό λειτουργός δστις, άπαιτήσας δπως τω έπιτραπή είσοδος 
είς οίκημα, ανήκον είς οίνοπνευματοποιόν Α ' ή Β ' κατηγορίας , ποτο
ποιόν ή ζυθοποιόν και δηλώσας τό δνομα και τήν ιδιότητα αύτοΰ έν 
τή είσόδω, δεν γενή πάραυτα δεκτός, ως και πάς έτερος προστρέχων 
είς βοήθειαν αύτοΰ δύναται (έν καιρώ νυκτός δμως, μόνον τή συνο
δεία αστυνομικού) νά παραβίαση οιανδήποτε θύραν ή παράθυρον 
οικήματος ή νά άνοίξη ρήγμα είς οιονδήποτε τοΐχον αύτου καί νά 
έπιτύχη εισοδον είς αυτό. 

εισόδου είς 
τό ο ίκημα 
>'|:"ΐ'(>ο:.ι ύτιο 

ρ.ϊς 
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Ι.>1. (1) Πα', λειτουργός δστκ; rvKoyi.nL, ύποψιάζίττοι δτι έ'μπορος Έίουοίο 
υποκείμενος εις τάς διατάξεις των ττερί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, διαγωγής 
εφ' οδ τυγχάνει εφαρμογής τό παρόν άρθρον, διατηρεί ή ποιείται ^ υ ^ \ ς ^ ! " υ 
χρήσιν μυστικού σωλήνος ή έτερου ά γ ω γ ο ΰ , κρουνού, α γ γ ε ί ο υ ή σωλήνας,' 
σκεύους, ό λειτουργός ούτος δύναται κατά πάντα χρόνον, έν καιρώ K.A.T 
\υκτός δμως μόνον τή συνοδεία αστυνομικού, νά παραβίαση οιονδή
ποτε μέρος του οικήματος τοΰ έν λ ό γ ω εμπόρου, νά είσέλθη έν αύτω 
βιαίως, και έφ' δσον δεδικαιολογημένως ήθελε παραστή ανάγκη νά 
άνασκάψη τό έδαφος του τοιούτου οικήματος ή παρακείμενον τοιούτο 
ή οιονδήποτε τοΐχον αύτοΰ, και νά δ ι ε ξ α γ ά γ η έρευνας προς άνεύ
ρεσιν τοΰ έν λ ό γ ω σωλήνος, α γ ω γ ο ύ , κρουνού, α γ γ ε ί ο υ ή σκεύους. 

(2) Έ ά ν ό λειτουργός έξεύρη τοιούτον σωλήνα ή έτερον άγωγόν , 
ά γ ο ν τ α εις τό οίκημα του έμπορου ή έξ αυτού, ούτος δύναται νά 
είσέλθη εις πάν έτερον οίκημα έξ ου άρχεται ή είς δ ά γ ά γ ε ι σωλήν 
ή έ'τερος α γ ω γ ό ς καί, καθ* ην έ'κτασιν ήθελε παραστή δεδικαιολονη
μένως ανάγκη , νά κατεδάφιση ή άνασκάψη οιονδήποτε μέρος του 
έτερου τούτου οικήματος, ϊνα καθορίση τήν πορείαν αύτου, άποκόψη 
τούτον και νά κλείση οιονδήποτε έπ' αυτού κρουνόν καί έξετάση έάν 
τούτο μεταφέρη ή άποκρύπτη εμπορεύματα, υποκείμενα εις τίνα φόρον 
καταναλώσεως ή υλικά χρησιμοποιούμενα εις τήν κατασκευήν τοιού
των εμπορευμάτων κατά τρόπον παρακωλύοντα τήν επακριβή έξέ
λεγξιν τούτων. 

(3) Πάς ως έν τοΐς ανωτέρω σωλήν ή έτερος α γ ω γ ό ς , κρουνός, 
άγγε ΐον ή σκεύος ως και άπαντα τ ά εμπορεύματα, τά υποκείμενα 
εις τίνα φόρον καταναλώσεως ή τά χρησιμοποιούμενα διά τήν κατα
σκευήν αυτών υλικά, άτινα ήθελον έξευρεθη έν αύτω, υπόκεινται είς 
δήμευσιν, ό δέ έμπορος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(4) Ό Διευθυντής δέον δπως αποκαθιστά πασαν ζημίαν έπαχθεΐ
σαν κατά τήν διάρκειαν έρεύνης, ήτις ήθελεν άποδειχθή ανεπιτυχής. 

(5) Τό παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής έπί των οίνοπνευματο
π ο ι ώ ν Α ' και Β ' κατηγορίας , ποτοποιών και ζυθοποιών. 

152.—(1) Έ φ ' όσον ήθελε καταδειχθή τω Υ π ο υ ρ γ ώ , δτι οιαδήποτε -Eifioo{a 
ουσία ή ύγρόν χρησιμοποιείται ή δυνατόν νά χρησιμοποιηθή έν τη απαγορεύσεως 
κατασκευή ή παρασκευή προς πώλησιν οίωνδήποτε εμπορευμάτων της χρήσεως 
υποκειμένων εις τίνα φόρον καταναλώσεως, και δτι ή ουσία αύτη ώριανιένωι' 
ή ύγρόν είναι μολυσματικής ή επιβλαβούς φύσεως ή, έφ' δσον πρό ίμ"ορ^^ ι τα 
κείται περί χημικού ή τεχνητού αποστάγματο ς ή προϊόντος, δύναται υποκείμενα 
νά έπηρεάση δυσμενώς τάς δημοσίας προσόδους, ό Υπουργός δύναται εΐς Φόρον κατά 
διά κανονισμών νά απαγόρευση τήν χρήσιν της τοιαύτης ουσίας ή 
ύγρου έν τή κατασκευή ή παρασκευή προς πώλησιν οιωνδήποτε εμπο
ρευμάτων, άτινα θέλουσι καθορισθή έν τοΐς Κανονισμοΐς. 

(2) Έ ν δσω τοιούτοι Κανονισμοί ήθελον τελή έν ιπχύϊ. πάς δστις 
έν γνώσει αύτοΰ ποιείται χρήσιν οιασδήποτε διά των τοιούτων Κανο
νισμών απαγορευμένης ουσίας ή ύγρου έν τή κατασκευή ή παρασκευή 
προς πώλησιν εμπορευμάτων, οριζομένων ωσαύτως έν τοϊς Κανονι
σμοΐς, εΐναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(3) Ούσίαι ή υγρά , εκάστοτε άπηγορεϋμένα υπό τοιούτων Κανο
νισμών, άτινα ήθελον έξευρεθη έν τή κατοχή προσώπου κατέχοντος 
άδειαν κατασκευής ή πωλήσεως οιωνδήποτε εμπορευμάτων, καθορι
σμένων έν τοΐς Κανονισμοΐς, ώς καί άπαντα τ ά εμπορεύματα, έν τή 

νο.Λως7ίω<·. 
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κατασκευή ή παρασκευή των οποίων έχρησιμοποιήθη τοιαύτη ουσία 
ή ύγρόν κατά παράβασιν οιουδήποτε τοιούτου Κανονισμού, υπόκειν
ται είς δήμευσιν. 

Κ<1 Ι'/<*Ό/ ή 
φόρο·.! ότι ο 
έμ πύρων ϋ:ιυ

κρΊμένων εις 
τάς βκιτάςΛΐς 
luJV TiCpi 
Φόρων hate» 
ναλώσεως 
Νόμων. 

153. (1) "Εκαστος έ'μπορος, υποκείμενος εις τάς διατάξεις των 
περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, δέον όπως καταβάλλη πάντα 
φόρον καταναλώσεως σχετικώς προς τήν έμπορίαν αύτου, έν ω χρόνω 
ή εντός τοιαύτης προθεσμίας καϊ εις τοιούτον τόπον και πρόσωπον, 
ώς 6 Διευθυντής ήθελε ν εκάστοτε ορίσει, ανεξαρτήτως έάν ή πλη
ρωμή τοϋ έν λόγω φόρου έξησφαλίσθη διά προσωπικής εγγυήσεως 
ή άλλως πως. 

(2) Έάν οιοσδήποτε οδτω οφειλόμενος φόρος δέν καταβληθή ώς 
έν τοΐς ανωτέρω, ούτος καταβάλλεται τη προσκλήσει του Διευθυντού 
είτε προσωπικώς είτε εγγράφως γενομένη και καταλειπομένη είς τήν 
κατοικίαν ή έπαγγελματικήν αύτου έγκατάστασιν έάν δέν κατα
βληθή δέ κατόπιν της τοιαύτης προσκλήσεως, ό έμπορος υπόκειται 
επιπροσθέτως είς χρηματικήν ποινήν ΐσην προς τό διπλάσιον του οφει
λομένου ποσού. 

Έκτέλεσις 
καϊ κάτασχε
σις εναντίον 
έμτιόρων ύπο· 
κε> μένων είς 
τάς διατάξεις 
των περί 
Φόρων κατα
ναλώσεως 
Νόμων. 

31 τοο1962 . 
Κεφ. 155. 

154.—(1) "Οσάκις έ'μπορος υποκείμενος είς τάς διατάξεις των περί 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων οφείλει ποσόν τι άνσφορικώς προς οιον
δήποτε φόρον καταναλώσεως ή διά ποινήν έπιβληθεΐσαν αύτω δυνάμει 
των ώς είρηται Νόμων, άπαντα τά υποκείμενα είς φόρον κατανα
λώσεως εμπορεύματα, ανεξαρτήτως έάν ό αναλογών αύτοις 
φόρος κατεβλήθη ή 6χι και άπαντα τά υλικά κατασκευής ή παραγω
γής τοιούτων εμπορευμάτων ώς καϊ άπασαι αϊ συσκευαί, εξοπλισμός, 
μηχανήματα, εργαλεία, σκεύη και άγγεΐα, τά χρησιμοποιούμενα είς 
τήν τοιαύτην κατασκευήν ή παραγωγήν ή είς τήν παρασκευήν των τοι
ούτων υλικών ή δι* ών ενασκείται ή εμπορία, άναφορικώς προς ήν οφεί
λεται ό τοιούτος φόρος, άτινα εξευρίσκονται έν τη κατοχή ή υπό τήν 
φύλαξιν τοΟ έν λόγω έμπορου ή του αντιπροσώπου του ή οίουδήποτε 
έτερου προσώπου ενεργούντος διά λογαριασμόν του ή ατινα διετέλε
σαν έν τη κατοχή ή ΰπό τήν φύλαξιν τοιούτου προσώπου— 

(α) καθ' δν χρόνον επεβλήθη δ φόρος ή ήδύνατο κατά νόμον 
νά έπιβληθή ή έν δσω ό τοιούτος φόρος ήτο πληρωτέος καϊ 
απαιτητός' ή 

(β) καθ* δν χρόνον διεπράχθη τό αδίκημα δι' δ επεβλήθη ή 
τοιαύτη ποινή, 

υπόκεινται είς κατάσχεσιν έν περιπτώσει μή πληρωμής του έν λόγω 
ποσού. 

(2) Πάν έν έδαφίω (1) μνημονευόμενο ν ποσόν εισπράττεται δυνά
μει των διατάξεων του περί ΕΙσπράξεως Φόρων Νόμου του 1962 ή 
της Ποινικής Δικονομίας, αναλόγως της περιπτώσεως. 

Ευθύνη 
προσώπου εμ
φανιζομένου 
ώς Ιδιοκτήτου. 

155. Πάς δστις εμφανίζεται ώς Ιδιοκτήτης ή δστις είναι ό κύριος 
διευθυντής επιχειρήσεως έμπορου υποκειμένου είς τάς διατάξεις των 
περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων σχετικώς προς ήν έδηλώθη otov
δήποτε οίκημα ή άντικείμενον ή δστις κατέχει ή ποιείται χρήσιν οίου
δήποτε δηλωθέντος οικήματος ή αντικειμένου, υπέχει τήν αυτήν εύθύ
νην, καϊ έάν έτι δέν συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν των δεκαοκτώ ετών, 
ώς καϊ ό πραγματικός καϊ αληθής Ιδιοκτήτης της επιχειρήσεως, δι* 
απαντάς τους φόρους τους βαρύνοντας τήν έν λόγω έπιχείρησιν καϊ 
πάσας τάς χρηματικάς ποινάς, αΤτινες ήθελον έπιβληθή άναφορικώς 
προς τήν έπιχείρησιν ταύτην. 
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Μέρος Χ .  Δ Α Σ Μ Ο Ι ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ , 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ Δ Α Σ Μ Ω Ν ΚΑΙ Φ Ο Ρ Ω Ν 

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

Γενικαί Διστάζεις άφορώσαι είς εισαγόμενα εμπορεύματα 
156.—(1) Όσάκις εΐναι πρακτικώς ανέφικτος ή άμεσος βεβαίωσις Παράδοσ»ς 

του γεγονότος έάν οφείλεται ο'ιοσδήττοτε δασμός καΐ τις ό πληρωτέος εισαγομένων 
δασμός άναφορικώς προς οιαδήποτε είσαγόμενα εμπορεύματα, άτινα ^ 0

έ ^ υ ^ · ά * 
ως καθορίζεται έν τη περί τούτω διασαφήσει προορίζονται προς έσω παροχή 
τερικήν κατανάλωσιν είτε επί τη εισαγωγή είτε έ'κ τίνος αποθήκης εγγυήσεως, 
αποταμιεύσεως, ό Διευθυντής δύναται κατά τό δοκούν και ανεξαρ
τήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, να έπι
τρέψη παράδοσιν των εμπορευμάτων ευθύς ώς ό είσαγωγεύς παρά
σχει επαρκή έγγύησιν, διά καταθέσεως χρημάτων ή άλλως πως, διά 
τήν πληρωμήν παντός μή πληρωθέντος ποσού, δπερ δυνατόν νά οφεί
λεται ύπό μορφήν δασμού. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται διά τους σκοπούς του αμέσως προη
γουμένου εδαφίου νά θεώρηση εμπορεύματα ώς προοριζόμενα δι* 
έσωτερικήν κατανάλωσιν, ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι ή κατα
τεθείσα περί τούτων διασάφησις δέν περιέχει άπαντα τά απαιτούμενα 
διά τελειωτικήν διασάφησιν στοιχεία, έφ' δσον περιέχει τά έκ τΦν 
στοιχείων τούτων τότε γνωστά τω είσαγωγεΐ' έν τοιαύτη περιπτώσει 
ό είσαγωγεύς οφείλει νά παράσχη τό ταχύτερον τά εναπομένοντα 
στοιχεία είς τον Διευθυντήν. 

(3) Έ ν ή περιπτώσει επιτρέπεται παράδοσις εμπορευμάτων δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, ό Διευθυντής επιδίδει τ ω ε ίσαγωγε ΐ είδοποίη
σιν, καθορίζουσαν τό ποσόν τοΰ κατ ' αυτόν πληρωτέου δασμού, δπερ 
καθίσταται π ά ρ α υ τ α πληρωτέον ή, έάν κατετέθη οίονδήποτε ποσόν 
δυνάμει του* εδαφίου (1 ) , καθίσταται πά ραυτα πληρωτέα ή μεταξύ 
των δύο ποσών διαφορά ή επιστρέφεται παν άχρεωστήτως καταβλη
θέν τοιούτο : 

Νοείται δτι έάν ό ε ίσαγωγεύς άμφισβητη τήν ορθότητα του οϋτω 
καθοριζομένου ποσού, οδτος δύναται, καθ ' οίονδήποτε χρόνον εντός 
τριών μηνών άπό της ημερομηνίας της έίρημένης ειδοποιήσεως, νά 
ζητήση παραπομπήν της διαφοράς εις διαιτησίαν ή νά ύποβάλη αΐτη
,σιν τω δικαστηρίω συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 161" τό 
άρθρον 161 θά τυγχάνη αναλόγου εφαρμογής, έν πάση δμως περι
πτώσει δέν επιτρέπεται τοιαύτη παραπομπή ή αίτησις, μέχρις οδ 
καταβληθή πάν δυνάμει του παρόντος εδαφίου όφειλόμενον ποσόν" 
δέν καταβάλλεται δέ τόκος υπερημερίας δυνάμει του εδαφίου (2) 
του έν λ ό γ ω άρθρου έπί παντός ο6τω οφειλομένου ποσού, άναφορι
κώς προς οίονδήποτε χρονικόν διάστημα πρό της πληρωμής του ποσοΰ 
τούτου. 

157.—(1) Τηρουμένων τών δρων, ους ό Διευθυντής ήθελε κατά τό Επιστροφή 
δοκούν επιβάλει, έφ* δσον άποδειχθή τώ Διευθυντή δτι  τοΟοασμοΰ 

/ \ > Χ ' · J. Ω ε ' ' ΛΑ. kJL έ ι ι ϊ , ίμ ι ιορ»! \i-.i 
(α) τα εμπορεύματα εισήχθησαν δυνάμει συμβάσεως πωλήσεως των^Μπρ» 

και δτι ό χαρακτηρισμός, ποιότης ή κατάστασις τών έμπο φομίνωνή 
ρευμάτων αντίκειται προς τάς προνοίας της τοιαύτης συμδά κ'■,"°''; ■'■*';;'' 
σεω.ς ή δτι τά εμπορεύματα κατά τήν διαμετακόμισιν αυτών ^OV'™. )'·'·' 
υπέστησαν δλάδην ' και 

(β) δτι ό ε ίσαγωγεύς τη συναινέσει του πωλητού είτε

(i) επέστρεψε τά μή χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα είς τον 
πωλητήν και έπί τω σκοπώ τούτω συνεμορφώθη προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 41, καθ ' δσον άφορα εις 
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τήν κατάθεσ ιν διασαφήσεως ε ξ α γ ω γ ή ς , ως έάν επρό

κε ι το περί εμπορευμάτων υποκε ιμένων ε ις τ ά ς δ ιάτα

ξ η ς τοΰ >V λ ό γ ω άρθρου' ή 
(i i) ΐνα.!·στμιΐ|ΐε τ α μ ή χρηοιμοποηΟι ν ι α εμπορεύματα, 

ό ε ίσαγωγεύς κ έ κ τ η τ α ι το δ ι κ α ί ω μ α δπως απα ί τηση παρά του Διευ

θυντού έπιστροφήν παντός τ ελωνε ιακού δασμοΰ καταβληθέντος έπί 
τη ε ι σ α γ ω γ ή τόΉ' εμπορευμάτων. 

{?.) Ουδέν των εν τω π α ρ ό ν α άρθρω δ ιαλαμβανομένων τ υ γ χ ά ν ε ι 
εφαρμογής έπί εμπορευμάτων ε ισαγομένων υπό τόν δρον εγκρ ίσεως 
τούτων, πωλήσεως ή επιστροφής ή ύπό παρόμοιον τ ι ν ά δρον. 

Δημευαις&ιά 8 5 8 .  ( 1 ) Έ ά ν δυνάμε ι οιασδήποτε δ ια τάξεως του παρόντος ή έτέ

ύ ρ κ ΐ ί έ Ξ Ρ
ο υ τ ι ν ό ς Ν ό

Η
ο υ ή, εθίμου, δι* f j q 

«pu.,·. ( α ) επ ι τρέπετα ι δπως εμπορεύματα υποκε ίμενα ε ις τ ελωνε ιακόν 
δασμόν παραδοθώσιν άνευ τής πληρωμής του αναλογούντος 
αύτο ΐς δασμού, έπί τω δρω δτ ι τ α ύ τ α δέν θά πωληθώσιν ή 
θά έπανεξαχθώσιν ή έπί παρομοίω τ ι ν ί δρω" ή 

(β) τ ό ποσόν του πληρωτέου έφ* οίωνδήποτε εμπορευμάτων δα

σμού ή ρ τ η τ α ι έκ τής ε ί σ α γ ω γ ή ς αυτών έπι παρομοίω δρω, 
έπιτραπή ή παράδοσις εμπορευμάτων άνευ πληρωμής του αναλο

γούντος αύτο ΐς δασμοΰ ή έπι τή πληρωμή δασμοΰ ύπολογισθέντος 
συμφώνως προς τήν έν λ ό γ ω δ ι ά τ α ξ ι ν ή Μθιμον κ α ι δ δρος δέν τηρηθή, 
τ ά εμπορεύματα υπόκε ιν τα ι ε ίς δήμευσιν, έκ τος έάν ή μή τήρησις 
του ορού έτυχε ν τής εγκρ ίσεως του Διευθυντού. 

(2) Α ϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς τοΰ παρόντος άρθρου τυγχάνουσ ιν εφαρμογής , 
ανεξαρτήτως έάν παρεσχέθη δέσμευσις ή έ γ γ ύ η σ ι ς , δ ι ά τήν τήρησιν 
του δρου ή δ ι ά τήν καταβολήν τοΰ πληρωτέου ανεξαρτή τως τής το ιαύ 

της δεσμεύσεως ή εγγυήσεως δασμού, ή δέ δήμευσις εμπορευμάτων 
δυνάμε ι του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζε ι τήν ένοχήν του 
παράσχοντος τήν το ιαύτην δέσμευσιν ή έ γ γ ύ η σ ι ν προσώπου. 

Έκτίμηπ,Γ 159.—(1) Δ ι ά τους σκοπούς οίασδήποτε, ε κ ά σ τ ο τ ε τελούσης έν 
εμπορευμάτων [σχύϊ, νομοθετ ικής πράξεως, δυνάμε ι τής οποίας ε π ι β ά λ λ ε τ α ι δασμός 
καιαβολης

1 ^πί εμπορευμάτων κατ* έκτ ίμησ ιν τής α ξ ί α ς τούτων, ή α ξ ί α παντός 
τώνκαιΜζίαν ε ίσαγομένου εμπορεύματος ε ξ ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι βάσε ι των εκτ ιθεμένων έν 
πληρωτών τ φ Πρώτω Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ι κανόνων, ό δέ δασμός κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι έπί 
δασμών χ  ς 0 { } τ ω έξευρ ισκομένης α ξ ί α ς : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι έν τή περιπτώσει εμπορευμάτων ε ισαγομένων δυνάμε ι 
συμβάσεως πωλήσεως κ α ι δηλωθέντων έν τή κατατ εθε ίση διασαφήσε ι 
ως προοριζομένων προς έσωτερ ικήν κατανάλωσ ιν , ό δασμός λογ ί 

ζ ε τ α ι καταβληθε ί ς έπί τής α ξ ί α ς ταύτης , έάν πριν ή τ ά εμπορεύματα 
παραδοθώσιν προς έσωτερ ικήν κατανάλωσ ιν , προσφερθή κ α ι γενή 
αποδεκτός δασμός έπί δεδηλωμένης αξ ίας , έδραζομένης έπί τής έν 
τή συμβάσΐ. ι τ ιμής. 

(2) Δ ι ά τους σκοπούς τής τεθε ιμένης τ ω προηγουμένω έδαφίω 
επ ιφυλάξεως 

(α ) δεδηλωμένη α ξ ί α οίωνδήποτε εμπορευμάτων ε ί να ι ή α ξ ί α 
τούτων, ώς θέλε ι δηλωθή ύπό ή δ ι ά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν του ε ίσα

γ ω γ έ ω ς κ α τ ά τήν κατάθεσ ιν διασαφήσεως προς έσωτερ ικήν 
κατανάλωσιν περί τ ά εμπορεύματα τ α ύ τ α . 

(β) ή ά ξ ι α αϋτη λ ο γ ί ζ ε τ α ι έδραζομένη έπί τής έν τή συμβάσει 
τ ιμής , έφ* δσον κ α ι μόνον έφ* δσον αΟτη παρ ιστά τήν έν 
λ ό γ ω τ ιμήν προσηκόντως προσαρμοσθεΐσαν προς τάς περιστά

σεις, τ ά ς δ ιακρ ινούσας τήν συναφθεϊσαν σύμβασιν έκ τής 
συμβάσεως πωλήσεως τής προβλεπομένης έν τ ω Παραρτή 

ματα 
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(Υ) ή χρησιμοποιηθησομένη τιμή συναλλάγματος προς καθο
ρισμόν του Ισοδυνάμου οιουδήποτε αλλοδαπού νομίσματος 
εις στερλίνας θά είναι ή τρέχουσα τιμή πωλήσεως αύτοΰ 
έν τη Δημοκρατία, ως αϋτη τό τελευταιον έγνωστοποιήθη 
πρό της καταθέσεως της περί τά εμπορεύματα ταΰτα δια
σαφήσεως προς έσωτερικήν κατανάλωσιν. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 
ίνα θέση έν εφαρμογή τάς προηγούμενος διατάζεις του παρόντος άρ
θρου, και είδικώτερον, ίνα έπιδάλη είς τόν εισαγωγέα ή έτερον ένδιαφε
ρόμενον ε'ις την είσαγωγήν εμπορευμάτων πρόσωπον δπως παράσχω 
τω Διευθυντή, έν ώ τύπω θέλει οδτος απαιτήσει, τάς κατ' αυτόν αναγ
καίας προς δικαίαν έκτίμησιν της αξίας των εμπορευμάτων πληρο
φορίας και δπως προσκόμιση οιαδήποτε λογιστικά βιβλία ή έτερα 
πάσης φύσεως έγραφα, άτινα άφορώσιν είς τήν άγοράν, είσαγωγήν 
ή" πώλησιν των εμπορευμάτων ύπό τοΰ έν λόγω προσώπου. 

(4) Πας δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτοΰ παραβαίνει οιον
δήποτε Κανονισμόν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμενον, εΐναι 
ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας. 

160.  (1) 'Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' &ς άλλως προνοείται Επιβολή 
ύπό ετέρας νομοθετικής πράξεως άφορώσης είς τά τελωνεία, έάν δασμοΰέττί 
εισαγόμενα εμπορεύματα περιέχωσιν ή έχωσιν ως συστατικόν τούτων δ^ιχ^ο™» 
οίονδήποτε άντικείμενον, ύποκείμενον είς τελωνειακόν δασμόν, έπι συνθέτων 
βάλλεται έπί των εμπορευμάτων τούτων δασμός άναφορικώς προς ctoov. 
έκαστον τοιούτον άντικείμενον, αναλόγως της ποσότητος αύτοΰ, ήτις, 
κατά τόν Διευθυντήν, έχρησιμοποιήθη έν τη κοττασκευή ή παρασκευή 
των εμπορευμάτων : 

Νοείται δτι, έάν προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων ό "Υπουρ
γός θέλει κρίνει τούτο άναγκαΐον, τά εμπορεύματα θά υπόκεινται 
είς δν δασμόν θά ύπέκειντο έάν άπετελουντο έξ ολοκλήρου έκ τοΟ 
δασμολογητέου αντικειμένου ή, έάν τά εμπορεύματα περιέχωσιν 
πλείονα του ενός τοιαύτα αντικείμενα, έκ τοΰ αντικειμένου δπερ απο
δίδει τόν ύψηλότερον δασμόν. 

(2) Πάσα μείωσις δασμού ήτις, κατά νόμον επιτρέπεται έπί αντι
κειμένου, κεχωρισμένως δασμολογουμένου, επιτρέπεται ωσαύτως και 
κατά τήν δασμολόγησιν εμπορευμάτων δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΟ 
παρόντος άρθρου, άναφορικώς προς οιανδήποτε ποσότητα του αντι
κειμένου τούτου, ήτις θέλει χρησιμοποιηθή έν τη κατασκευή ή παρα
σκευή των εμπορευμάτων. 

161.—(1) Έάν, πριν ή εισαχθέντα εμπορεύματα παραδοθώσιν έκ τ>ίλυοις 
του τελωνειακού έλεγχου, άναφυή οίαδήποτε διαφορά καθ' δσον άφο διαφορών 
ρα είς τό έάν οφείλεται έπ' αυτών οιοσδήποτε δασμός ή τό ποσόν

 π
*

ρ
^ 

τούτου, ό είσαγωγεύς οφείλει νά καταβάλη τό αϊτούμενον ύπό τοΰ ε̂λ
η
^ _ 

αρμοδίου λειτουργού ποσόν, δύναται δμως εντός τριών μηνών τό δασμών 
βραδύτερον από της πληρωμής— 

(α) έάν μεν ή διαφορά άφορα είς τήν άξίαν τών εμπορευμάτων, 
νά απαίτηση δπως τό ζήτημα παραπεμφθή εις τήν οιαιτησίαν 
προσώπου, διοριζομένου ύπό Δικαστού του 'Ανωτάτου Δι 
καστηρίου, και μή τελούντος έν τη υπηρεσία οιουδήποτε Κυ
βερνητικού Τμήματος, ούτινος ή άπόφασις είναι τελειωτική 
και ανέκκλητος' ή 

(β) έν πάση έτερα περιπτώσει νά ύποδάλη αϊτησιν τω άρμο
δίω δικαστηρίω δι ' άπόφασιν αύτοΰ περί τό ποσόν τοΰ τυχόν 
κατά νόμον πληρωτέου έπί τών εμπορευμάτων δασμόΰ. 

•πληρωτέων 
ωνεισκών 
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Μείωοις ή 
ά π ό δ ο ο ι ς 
δασμοΰ ή 
φόρου έπί μκ

τουσιωμένων 
ΙμίΓομευμάιων. 
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(2) Έάν έπί τή τοιαύτη αιτήσει προς παραπομπήν της διαφοράς 
είς διαιτησίαν ή έκδίκασιν ύπό του Δικαστηρίου, 6 διαιτητής ή το δι
καστήριον άποφασίση δτι ουδείς δασμός οφείλεται ή δτι οφείλεται 
ποσόν έλασσον τοϋ ήδη καταβληθέντος άναφορικώς προς τά εμπο
ρεύματα, 6 Διευθυντής επιστρέφει τό άχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν 
όμοΰ μετά τόκου έπ' αύτοΰ άπό της ημερομηνίας της άχρεωστήτως 
γενομένης πληρωμής, του ποσοστού του τόκου καθοριζομένου ωσαύ
τως ύπό του διαιτητού ή δικαστηρίου* τό ούτω έπιστρεφόμενον ώς 
άχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν λαμβάνεται ύπό του είσαγωγέως 
προς ίκανοποίησιν πάσης αξιώσεως αύτου, καθ' δσον άφορα είς τήν 
είσαγωγήν των είρημένων εμπορευμάτων καΐ τον έπ' αυτών πληρω
τέον δασμόν ώς και πασαν συναφή προς τήν διαφοράν άποζημίωσιν 
ή δαπάνη ν, εξαιρουμένων των εξόδων της διαιτητικής ή δικαστικής 
διαδικασίας. 

(3) Ή διαδικασία, ή διέπουσα αίτησιν παραπομπής είς διαιτησίαν 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθορίζεται ύπό του διαιτητού. 

Γενικαί διατάξεις άφορώσαι εις τήν έπιβολήν δασμού 
και τήν παράδοσιν των εμπορευμάτων 

162.—(1) Όσάκις οιαδήποτε εμπορεύματα— 
(α) εισαχθέντα άλλα μή εισέτι τελωνισθέντα, δι* δν σκοπόν έδη

λώθη έν τή κατατεθείση διασαφήσει εισαγωγής' ή 
(β) τελούντα έν αποταμιεύσει, 

παύσωσι, λόγω της καταστάσεως αυτών, νά άξίζωσιν τόν αναλο
γούντα αύτοΐς πλήρη δασμόν ή φόρον και ύποστώσι μετουσίωσιν, 
καθ' δν τρόπον ό Διευθυντής θέλει καθορίσει και ύφ' ους δρους οδτος 
κατά τό δοκούν θέλει επιβάλει, ό Διευθυντής δύναται νά μειώση ή 
έπιστρέψη έν δλω ή έν μέρει τόν έπ' αυτών έπιβλητέον ή καταβλη
θέντα δασμόν ή φόρον ή νά παραιτηθή πάσης αξιώσεως προς έπα
ναπληρωμήν έν δλω ή έν μέρει οίουδήποτε δασμού ή φόρου έπιστρα
φέντος έπϊ τη αποταμιεύσει τούτων, άμα τη παραδόσει των εμπορευ
μάτων, δι' ήν χρήσιν ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε καθορίσει : 

Νοείται ότι τό παρόν εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής έπϊ οινο
πνευματωδών. 

(2) Όσάκις, είτε δυνάμει τοΰ προηγουμένου εδαφίου είτε άλλως 
πως, εμπορεύματα υποκείμενα είς δασμόν ή φόρον δίδονται προς 
έσωτερικήν κατανάλωσιν, ύποστάντα μετουσίωσιν διά μίξεως αυτών 
μεθ' ετέρας τινός ουσίας, πας δστις διαχωρίζει τά εμπορεύματα έκ 
τής τοιαύτης ουσίας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν των εμπο
ρευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών 
άνω ποσών ή είς φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς τής φυλ.ακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης, τά 8έ εμπο
ρεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν. 

163. — (1) Έφ' δσον άποδειχθή τω Διευθυντή δτι εμπορεύματα υπο
κείμενα εις τίνα δασμόν ή φόρον άπωλέσθησαν ή κατεστράφησαν έξ 
άφεύκτου τινός αιτίας

(α) μετά τήν είσαγωγήν των, άλλα πριν ή ταύτα τελωνισθώσιν, 
δι* δν σκοπόν έδηλώθη έν τη κατατεθείση διασαφήσει εισα
γωγής ή 

(β) έν τή περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις τίνα φόρον 
καταναλώσεως έπί τη κατασκευή ή παραγωγή των ή έπί τή 
μεταφορά αυτών έκ τοΟ τόπου τής κατασκευής ή παραγωγής, 
καθ* οιονδήποτε χρόνον πρό τής μεταφοράς των έκ του τόπου 
τούτου' ή 
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( γ ) έν δσω είναι ά π ο τ α μ χ υ μ έ ν α εν τινι δημοσία ή ιδιωτική απο

θήκη* ή 
(δ) καθ ' οιονδήποτε χρόνον, έν δσω 6 δασμός ή φόρος παρα

μέ\Γΐ εισέτι νομίμως άπλήρο>τος, έκτος οσάκις ή πληρωμή 
του δασμού ή φόρου κατέστη μέν απαιτητή παρεσχέθη δμως 
Οπό του Διευθυντού παράτασις του χρόνου πληρωμής* ή 

(ε) καθ* οιονδήποτε χρόνον μετά τήν έπιστροφήν του έπ* αυτών 
καταβληθέντος δασμού ή φόρου, 

ό Διευθυντής άπαλλάττει τά εμπορεύματα του φόρου ή δασμού ή 
επιστρέφει τόν καταβληθέντα δασμόν ή φόρον ή παραιτείται πάσης 
αξιώσεως προς έπαναπληρωμήν οιουδήποτε δασμοΰ ή φόρου έπιστρα

φέντος έπι τη αποταμιεύσει τούτων. 
(2) Ό Διευθυντής δύναται, τη αιτήσει του κυρίου των είρημένων 

εμπορευμάτων καΐ ύπό τήν προϋπόθεσιν τηρήσεως των ύπό του Διευ
θυντού κατά τό δοκούν επιβληθέντων δρων, νά έπιτρέψη τήν κατα
στροφήν και νά παραιτηθη πάσης αξιώσεως προς πληρωμήν του ανα
λογούντος αύτοϊς δασμού ή , φόρου ή έπαναπληρωμήν του έπιστρα
φέντος δασμοΰ ή φόρου— 

(α) έπι παντός μέρους αποταμιευμένων εμπορευμάτων, δπερ 
υφίσταται ζημίαν ή καθίσταται πλεόνασμα ώς έκ της διε
νεργείας οιασδήποτε νομίμου πράξεως επί των έν λ ό γ ω απο
ταμιευμένων εμπορευμάτων έν τη αποθήκη, καΐ επί παντός 
απορρίμματος προκύπτοντος έκ τοιούτων πράξεων* καΐ 

(β) έπι είσαχθέντων εμπορευμάτων μή εΙσέτι τελωνισθέντων, δι* 
δν σκοπόν έδηλώθη έν τη κατατεθείση διασαφήσει etaoryco
γής ή έφ* οιωνδήποτε αποταμιευμένων εμπορευμάτων, έφ' 
δσον έν έκατέρα περιπτώσει πρόκειται περί εμπορευμάτων, 
άτινα λ ό γ ω της καταστάσεως αυτών δέν αξίζουν πλέον πλήρη 
τόν αναλογούντα αύτοΐς δασμόν ή φόρον. 

(3) Έ φ ' δσον άποδειχθή τω Διευθυντή, έν τη περιπτώσει οιουδή
ποτε ζυθοποιού, δτι ζΟθος κατασκευασθείς ύπ* αύτοΰ κατεστράφη ή 
υπέστη φθοράν ή άλλως κατέστη ακατάλληλος προς άνάλωσιν λ ό γ ω 
άφεύκτου τινός συμβεβηκότος, έν δσω εύρίσκετο έν τ ω δεδηλωμένα) 
αύτοΰ οΐκήματι και έν τη περιπτώσει ζύθου ύποστάντος φθοράν ή 
ά λ λ ω ς καταστάντος ακαταλλήλου προς άνάλωσιν, δτι οδτος κατε
στράφη τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού καΐ τη παρουσία αύτοΰ, 
ό Διευθυντής άπαλλάττε ι ή επιστρέφει τόν επιβληθέντα f) καταβλη
θέντα άναφορικώς προς τούτον φόρον. 

164·. Έ ά ν εμπορεύματα, ων επετράπη κατά νόμον ή μεταφορά δι* Έκτέλβσις 
οιονδήποτε σκοπόν, άνευ πληρωμής τοΰ αναλογούντος αύτοΐς δασμοΰ έγγυηχηρίο 
ή φόρου, ληφθώσιν παρανόμως έξ οιουδήποτε πλοίου, αεροσκάφους *ναψοριχώς 
ή τόπου, πριν ή έπιτευχθή ό τοιούτος σκοπός, ό Διευθυντής δύναται ΤΓρόςέμΤΓΟ 

μετο 
κατά τό δοκούν νά προβή εις τήν έκτέλεσιν τοΰ παρασχεθέντος διά φερθένιαΛχτ 
ταύτα εγγυητήρίου, και έάν έτι δέν παρήλθεν εΙσέτι ό έν τω έγγυη πληρωμής 
τηρίω καθωρισμένος χρόνος προς έπίτευξιν του έν λ ό γ ω σκοπού. τοΰ&αομοϋ 

1 ι ή φόρου. 

'Επιστροφή καταβληθέντος δασμοΰ ή φόρου, κ.λ.π., 
Γένι και Διατάξε ις 

l;V5. (1) "Ανευ ό.Ίΐΐ|ρεαομοΟ οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του Επέκταο·. 
παρόντος ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, έφ* δσον επιτρέπεται ή έπι ^«ρμογης 
στροφή του καταβληθέντος δασμοΰ ή φόρου έπι τη φορτώσει έμπο τ ώ ν ά(Ρ°Ρ'',αών 

ρευμάτων ώς εφοδίων, τό αυτό επιτρέπεται , τηρουμένων τών δρων τοΟκ^αβλη^ 
και περιορισμών, ους ό Διευθυντής ήθελε κατά τό δοκούν επιβάλει, θέντοςδαομοϋ 
και έπι τη αποταμιεύσει τών εμπορευμάτων τούτων προς χρήσιν ή φόρου δια 
αυτών ώς εφοδίων. τάξεων. 
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(2) "Ανευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως τοΟ παρόν
τος ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, οσάκις ό καταβληθείς δασμός ή 
φόρος επιστρέφεται έπί τη εξαγωγή των εμπορευμάτων ή επί τη απο
ταμιεύσει τούτων προς έξαγωγήν, τηρουμένων των δρων καΐ περιο
ρισμών, ους ό Διευθυντής ήθελε κατά τό δοκούν επιβάλει, επιστρέ
φεται ωσαύτως ούτος έπί τη φορτώσει των εμπορευμάτων ώς εφοδίων 
ή, αναλόγως της περιπτώσεως, έπί τη αποταμιεύσει τούτων ώς εφο
δίων. 

166.(1) Πάσα άξίωσις τιρός έπιστροφήν του καταβληθέντος δα
σμού ή φόρου δέον δπως ύποβάλληται έν ω τύπω και περιέχη τοιαΟτα 
στοιχεία, ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει. 

(2) Όσάκις ύποβάλληται άξίωσις προς έπιστροφήν καταβληθέν
τος δασμού ή φόρου, άναφορικώς προς οίαδήποτε εμπορεύματα— 

(α) ούτος δέν επιστρέφεται, έκτος έάν καταδειχθή τω Διευ
θυντή δτι ό δασμός ή φόρος έπί των τοιούτων εμπορευμάτων 
ή του έν αύτοΐς περιεχομένου ή χρησιμοποιηθέντος έν τη 
κατασκευή ή παρασκευή των αντικειμένου, άναφορικώς προς 
δν προβάλλεται ή άξίωσις, κατεβλήθη κατά νόμον καΐ μηδέ
ποτε επεστράφη" καΐ 

(β) ό καταβληθείς δασμός ή φόρος δέν επιστρέφεται, μέχρις 
οδ τό δικαιούμενον είς τοΟτον πρόσωπον ή ό αντιπρόσωπος 
αύτου προβή είς δήλωσιν, έν ώ τύπω και τρόπω και περιέ
χουσαν τοιαύτα στοιχεία, ώς ό Διευθυντής θέλει καθορίσει, 
δτι έπληρώθησαν άπαντες ol δροι, ύφ* ους επιτρέπεται κατά 
νόμον ή επιστροφή καταβληθέντος δασμοί) ή φόρου' καΐ 

(y) ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση έκ παντός προσώπου, 
δπερ καθ' οιονδήποτε στάδιον εΐχεν οιονδήποτε συμφέρον έπί 
των εμπορευμάτων ή αντικειμένου, δπως παράσχη πάσαν 
ευλόγως άναγκαίαν πληροφορίαν, Ινα ό Διευθυντής δυνηθή 
νά άποφασίση, έάν ό δασμός ή φόρος κατεβλήθη κατά νόμον 
και μηδέποτε επεστράφη και ίνα καταστη δυνατός δ υπολο
γισμός του ποσού τοΰ εκάστοτε επιστρεπτέου δασμού ή φόρου 
και δπως προσαγάγη οιονδήποτε λογιστικόν βιβλίον ή έτερον 
πάσης φύσεως έγγραφον, άφορων είς τά εμπορεύματα ή 
άντικείμενον. 

(3) Πάς δστις παραλείπει νά συμμορφωθή προς άπαίτησιν του 
Διευθυντού δυνάμει της παραγράφου (γ) τοΰ. αμέσως προηγουμένου 
εδαφίου γενομένην, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

167.—(1) Έφ* δσον άποδειχθη τω Διευθυντή, δτι εμπορεύματα, 
μετά τήν προσηκόντως γενομένην φόρτωσιν αυτών προς εξαγωγή ν 
κατεστράφησαν έκ τυχαίου συμβεβηκότος έπί τοΟ πλοίου ή αεροσκά
φους της εξαγωγής, επιστρέφεται ό καταβληθείς δασμός ή φόρος 
κατά τόν αυτόν τρόπον, ώς έάν τά εμπορεύματα έξήγοντο είς τόν 
προορισμόν των. 

(2) Έφ' δσον άποδειχθη τω Διευθυντή, δτι οίαδήποτε εμπορεύματα, 
μετά τήν προσηκόντως γενομένην φόρτωσιν αυτών προς έξαγωγήν, 
υπέστησαν ουσιώδη ζημίαν έκ τυχαίου συμβεβηκότος έπί τοΰ πλοίου 
ή αεροσκάφους της εξαγωγής, και τη συναινέσει του Διευθυντού 
και ύπό τους δρους, ους οΰτος θέλει επιβάλει, τά εμπορεύματα άπο
βιβασθώσιν ή έκφορτωθώσι και έκ νέου κομισθώσιν έν τή Δημοκρα
τία και είτε έγκαταλειφθώσιν εις τόν Διευθυντήν ή καταστραφώσιν, 
επιστρέφεται ό άναφορικώς προς τά εμπορεύματα καταβληθείς δα
σμός ή φόρος, ώς έάν ταύτα έξήγοντο προσηκόντως είς τόν προορι



1185 

σμόν των ανεξαρτήτως δέ οιασδήποτε διατάξεως τοΰ παρόντος ή 
οιουδήποτε έτερου νόμου, άφορώντος είς τήν έπανεισαγωγήν έξα
χθέντων εμπορευμάτων, τό πρόσωπον είς δ οφείλεται ή είς δ επε
στράφη οιονδήποτε τοιούτο ποσόν, δέν υποχρεούται νά πλήρωση δα
σμόν έπί των εμπορευμάτων τών δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου απο
βιβαζομένων, έκφορτουμένων ή έκ νέου προσκομιζομένων έν τη Δη
μοκρατία. 

168.—(1) Πάς δοτις λαμβάνει ή πειράται νά λάδη, ή πράττει τι ώς 'Αδικήματα 
έκ του οποίου έτερον τι πρόσωπον θά ήδύνατο νά λάβη, οίονδήποτε "ερίτάς 
ποσόν υπό μορφήν επιστρεφομένου, έκπιπτουμένου η μειουμένου δα έ„ιστροφής 
σμοΟ ή φόρου άναφορικώς προς οΙαδήποτε εμπορεύματα, μη τω δντι καταβληθέν
κατά νόμον οφειλομένου ή δπερ είναι μείζον του κατά νόμον όφειλο τοςδασμοϋ 
μένου— ή φόρου. 

(α) έάν μέν τό αδίκημα διαπράττεται μέ πρόθεσιν κοααδολιεύ
σεως της Δημοκρατίας, οδτος υπόκειται είς χρηματικήν ποι
νήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν τών εμπορευ
μάτων ή τάς διακοσίας λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει 
μείζον τών άνω ποσών' 

(β) έν πάση έτερα περιπτώσει, οδτος υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν τοΟ ποσού, 
του παρανόμως ληφθέντος ή έκπεσθέντος ή δπερ παρανόμως 
θά έλαμβάνετο ή έξεπίπτετο ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν 
έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών. 

(2) "Απαντα τά εμπορεύματα, άναφορικώς προς άτινα διαπράτ
τεται αδίκημα δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, υπόκεινται είς 
δήμευσιν : 

Νοείται δτι έν τη περιπτώσει αξιώσεως προς έπιστροφήν καταβλη
θέντος δασμού ή φόρου ό Διευθυντής δύναται κατά τό δοκούν, αντί 
νά προβή είς κατάσχεσιν τών εμπορευμάτων, νά άρνηθή νά έπι
τρέψη έπιστροφήν του καταβληθέντος έπ* αυτών δασμού ή φόρου ή 
νά διάταξη έπιστροφήν μέρους μόνον του δασμού ή φόρου, ώς οδτος 
ήθελεν εκάστοτε κατά τό δοκούν ορίσει. 

(3) "Ανευ επηρεασμού τών προηγουμένων διατάξεων τοΟ παρόν
τος άρθρου, έάν έν τη περιπτώσει οιωνδήποτε εμπορευμάτων, έφ* ών 
προεβλήθη άξίωσις επιστροφής καταβληθέντος δασμού ή φόρου, 
εκπτώσεως ή* απαλλαγής εκ του δασμού ή φόρου, εύρεθη δτι— 

(α) τά εμπορεύματα ταύτα δέν ανταποκρίνονται προς διασά
φησιν κατατεθεΐσαν έπ* αυτών, σχετικώς προς τήν τοιαύτην 
αζίωσιν*. ή 

(β) δτι τά εμπορεύματα πωλούμενα προς έσωτερικήν κατανά
λωσιν, θά άπέδιδον ελάσσονα τοΟ άξιουμένου ποσού, 

τά εμπορεύματα υπόκεινται είς δήμευσιν, ό δέ καταθείς τήν δια
σάφησα/ ή ύποβαλών τήν άξίωσιν, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν του απαιτουμένου ποσού 
ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω 
ποσών : 

Νοείται δτι ή παράγραφος (β) του παρόντος εδαφίου ουδόλως 
τυγχάνει εφαρμογής έπί αξιώσεως υποβαλλομένης δυνάμει οιασδή
ποτε τών ακολούθων διατάξεων του παρόντος Νόμου, ήτοι— 

(i) άρθρον 157· 
(ii) εδάφιον 3, άρθρον 163* και 
(iii) εδάφιον 2, άρθρον 167. 
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Δασμοί, Φόροι, Επιστροφή Καταβληθέντων δασμώι και 
φόροην Γρ. ντ και Διάταζε κ,. 

169. ( Ι ) 'Λ<·ευ ί!ΐιηρ:".θΛ.ψου οιασδήποτε ετέρας δ ιατάξεως τοΟ 
παρόντος Νόμου, παν ποσόν όφειλόμενον υπό μορφήν δασμού fj φόρου 
καταναλώσεως εισπράττεται ώς χρέος όφειλόμενον τη Δημοκρατία . 

(,·') Ο δοομός ή r όρος, ό επιστρεπτέος δασμός ή φόρος ή το ποσόν 
της εκπτώσεως δασμού ή φόρου, ούτινος ό συντελεστής είναι εκπε
φρασμένος κατ' άναφοράν εις καθωρισμένην ποσότητα f\ βάρος οίων
δήποτε εμπορευμάτων, επιβάλλεται ή εκπίπτεται και επί παντός κλά
σματος της έν λ ό γ ω ποσότητος ή βόρους, τό δε ποσόν τό πληρωτέον 
ή έπιστρεπτέον έπϊ παντός τοιούτου κλάσματος υπολογ ίζετα ι ανα
λ ό γ ω ς : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται νά καθορίζη τίνα κλάσματα θά 
λαμβάνωνται υπ* όψιν άναφορικώς προς οιονδήποτε βάρος ή ποσότητα. 

(3) Κατά τόν ύπολογισμόν οίουδήποτε ποσού, οφειλομένου ύπό 
τίνος προσώπου ή εις τι πρόσωπον δυνάμει των περί Τελωνείων fj 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων ύπό μορφήν δασμού ή φόρου, επιστρε
φομένου δασμού ή φόρου ή εκπτώσεως, ουδόλως λαμβάνεται ύπ* δψιν 
ποσόν £λασσον των δέκα μίλς. 

Μέρος XI. Δ Η Μ Ε Υ Σ Ι Σ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑΙ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ι 

Δήμευσις 
170. — (1) Πάν δ,τι υπόκειται εις δήμευσιν δυχάμει των περί Τελω

νείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων δυνατόν νά κατασχεθη ή κατα
κρατηθή ύπό παντός λειτουργού ή αστυνομικού. 

(2) 'Οσάκις τι κατάσχεται και κατακρατείται ώς ύποκείμενον εις 
δήμευσιν δυνάμει των ώς εΐρηται Νόμων, ύπό προσώπου έτερου ή 
λειτουργού, τό έν λ ό γ ω πρόσωπον οφείλει δπως, τηρουμένων των 
διατάξεων τοΰ αμέσως επομένου εδαφίου— 

(α) παραδώση τούτο είς τό πλησιέστερον τελωνειακόν γραφεΐον ' 
η" 

(β) έφ* δσον ή τοιαύτη παράδοσις δέν είναι π ρ α κ τ ι κ ώ ς εφικτή, 
δπως παράσχη τω Διευθυντή έν τω πλησιεστέρω τελωνε ιακω 
γραφείω, δγγραφον δηλοποίησιν περί της κατασχέσεως ή 
κατακρατήσεως, όμοΰ μετά πλήρων στοιχείων, άναφορικώς 
προς τό κατασχεθέν ή κατακρατηθέν π ρ ά γ μ α . 

(3) 'Οσάκις ό προβαίνων είς τήν κατάσχεσιν ή κατακράτησιν πρά
γματος , ώς υποκειμένου είς δήμευσιν δυνάμει των ώς εΐρηται Νόμων, 
είναι αστυνομικός και τό π ρ ά γ μ α τούτο δυνατόν νά χρησιμεύση είς 
οίανδήποτε δικαστικήν διαδικασίαν, άρχομένην ά λ λ ω ς f) δυνάμει των 
Νόμων τούτων, τό κατασχεθέν δυνατόν νά παραμείνη ύπό τήν φύλαξιν 
της αστυνομίας, μέχρις οδ εϊτε περατωθή ή τοιαύτη διαδ ικασία είτε 
ληφθη άπόφασις περί μή ενάρξεως ταύτης : 

Νοείται δτι— 
(α) παρέχεται τω Διευθυντή, έν τω πλησιεστέρω τελωνειακω 

γραφείω, έ γ γ ρ α φ ο ς δηλοποίησις τής κατασχέσεως ή κατα
κρατήσεως του π ρ ά γ μ α τ ο ς καΐ της αποφάσεως προς κατα
κράτησιν τοΰ κατασχεθέντος έν τη φυλάξει της αστυνομίας, 
όμοΰ μετά πλήρω\ στοιχείων περί τό κατασχεθέν" 

(Ρ) επιτρέπεται είς πάντα λειτουργόν δπως έξετάση τό κατα
σχεθέν και εξέλεγξη τούτο KQCQ' οίονδήποτε χρόνον, έν βσω 
τούτο τελεί έν τη φυλάξει της αστυνομίας" 
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(y) ουδέν των έν άρθρω 170 της Ποινικής Δικονομίας διαλαμβα Keq>. 155 
νομένων τυγχάνει εφαρμογής έπί του οϋτω κατασχεθέντος 
π ρ ά γ μ α τ ο ς . 

(4) 'Εξαιρουμένων των λειτουργών, έάν πρόσωπον, ύφ' οΰ έγέ
νετο ή κατάσχεσις ή κατακράτησις πράγματος ή δπερ μετά ταύτα 
έχει τούτο ύπό τήν φύλαξιν αύτου, παράλειψη να συμμορφωθή προς 
οιανδήποτε των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου ή προς όδηγίαν του 
Διευθυντού δυνάμει του έν λ ό γ ω άρθρου έκδοθεΐσαν, εΐναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν 
τάς είκοσι λίρας. 

(5) Τά εδάφια (2) έως (4) τυγχάνουσιν εφαρμογής επί παντός 
εμπορεύματος υποκειμένου είς δασμόν ή φόρον, δπερ θέλει κατα
σχεθή ή κατακρατηθή ύφ' οιουδήποτε έτερου προσώπου πλην λει
τουργού" τίνος, ανεξαρτήτως έάν ταύτα δέν κατεσχέθησαν ώς υπο
κείμενα είς δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων. 

1 7 1 . 'Οσάκις δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου Δήμευσις 
ή διοικητικής πράξεως δυνάμει τούτου γενομένης, οίνοπνευματώδη οινόπνευμα 
ποτά υπόκεινται είς δήμευσιν ώς έκ τής δ ιαπράξεως αδικήματος τίνος τ ω δ ν 

ύπό έμπορου υποκειμένου είς τάς διατάξεις των περί Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων— 

(α) έάν ή διάταξις αϋτη καθορίζη τήν ποσότητα των υποκει
μένων είς δήμευσιν οί .οπνευματωδών, δέν καθορίζη δμως 
ειδικώς τίνα οίνοπνευματώδη υπόκεινται οϋτω είς δήμευσιν, 
ό Διευθυντής δύναται νά κατάσχη τό Ισοδύναμον της έν 
λ ό γ ω ποσότητος, υπολογιζόμενης είς προύφ, έξ οιωνδήποτε 
οίνοπνευμοττωδών έν τοις άποθέμασι τοΰ έμπορου' καΐ 

(6) οσάκις ή διάταξις καθορίζει είδικώς τίνα τά οϋτω υποκεί
μενα είς δήμευσιν οίνοπνευματώδη, δ Διευθυντής δύναται 
κατά τό δοκούν νά κατάσχη, αντί των οϋτω καθοριζομένων, 
Ισοδύναμον ποσότητα, υπολογιζόμενη ν είς προύφ, παντός 
έτερου οινοπνευματώδους έν τοις άποθέμασι του έμπορου. 

172.—(1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόν Δήμευσις 
ι ο ς Νόμου, οσάκις π ρ ά γ μ α τι υπόκειται είς δήμευσιν δυνάμει των πλοίων, 
περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων— κ.λ.π.,/ρησι 

' ■ ■
 ι μοποιουμενων 

(α) παν πλοΐον, αεροσκάφος, δχημα, ζώον, δοχεϊον (περιλαμβα άναφορικώς 
νομένου παντός αντικειμένου των αποσκευών των επιβατών) ^ρός έμιτο 
ή οιονδήποτε έτερον π ρ ά γ μ α , δπερ ήθελε χρησιμοποιηθη είς Ρεύματα ύπο 
τήν μεταφοράν, χειρισμόν, έναπόθεσιν ή άπόκρυψιν του ούτω δήμβυ^ν.ς 

υποκειμένου είς δήμευσιν πράγματος , είτε καθ ' δν χρόνον 
τούτο ύπέκειτο είς δήμευσιν, είτε έπί τω τέλει δ ιαπράξεως 
τοΰ αδικήματος, δι* δ βραδύτερον οϋτω έκηρύχθη είς δή
μευσιν' καΐ 

(β) παν έτερον π ρ ά γ μ α μεμιγμένον, συσκευασμένον ή έξευρι

σκόμενον μετά του οϋτω υποκειμένου είς δήμευσιν πρά

γματος , 
υπόκειται ωσαύτως είς δήμευσιν. 

(2) Ό σ ά κ ι ς πλοΐον, αεροσκάφος, δχημα ή ζώον υπόκειται είς δή
μευσιν δυνάμει των ώς εϊρηται νόμων, είτε δυνάμει τοϋ ανωτέρω 
εδαφίου είτε ά λ λ ω ς πως, άπαντα τ ά σύνεργα, έξαρτισμός ή έπ ιπλα 
αύτου υπόκεινται ωσαύτως είς δήμευσιν. 

(3) Ό σ ά κ ι ς πλοΐον, ούτινος ή καθαρά χωρητικότης δέν υπερβαίνει 
τους εκατόν τόννους ή οίονδήποτε αεροσκάφος υπόκειται είς δήμευ
σιν δυνάμει του παρόντος άρθρου, ώς έκ του δτι έχρήσιμοποιήθη έν 
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τη ε ίσαγωγ ί ) , εξαγωγή) ή μεταφορά εμπορευμάτων κ α τ ά παρέκκλ ιση / 
ή επί τω τ έ λ ε ι παραβιάσεως οιασδήποτε απαγορευτ ι κής δ ι α τ ά ξ ε ω ς 
η περιορισμού, εκάστοτε τελούντος έν ίσχύϊ άναφορ ικώς προς τ ά 
τ ο ι α ύ τ α εμπορεύματα ή, πριν ή γένη ή πληρωμή του επί τούτων 
πληρωτέου δασμού ή φόρου ή παρασχεθη έγγύησ ι ς , 6 πλο ιοκτήτης 
ή κύριος τοΰ αεροσκάφους καΐ ό πλο ίαρχος ή κυβερνήτης τοΟ αερο

σκάφους ε ίνα ι εΤς έκαστος κεχωρισμένως ένοχοι α δ ι κ ή μ α τ ο ς κ α ι υπό

κε ιν τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν ά ξ ί α ν τ ο ΰ πλοίου 
η αεροσκάφους ή τ ά ς πεντακόσ ιας λ ί ρ α ς ή τ ό έν έ κ α σ τ η περιπτώσει 
έλασσον των άνω ποσών. 

l i h  ^ b n i o 173.—(1) Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς οιασδήποτε ε τ έρας δ ια τάξεως του παρόν

ζιςτ,ερΐ^ιν Τ Ο ς Νόμου, πλοΐον καθαράς χωρητ ι κό τητος δ ιακοσ ίων πεντήκοντα 
μεγολΛτέ MV

 τ
° ννων κα ι άνω δέν υπόκε ι τα ι ε ίς δήμευσιν δυνάμε ι οίασδήποτε δ ια 

νοιών, τάξεως τοΰ παρόντος Νόμου, ε Ιμή δυνάμε ι του άρθρου 68, έκτος έάν 
τό α δ ί κ η μ α δι" δ ά ξ ι ο υ τ α ι δήμευσις του πλοίου— 

( α ) ήτο κ α τ ' ούσίαν ό αντ ι κ ε ιμεν ι κός σκοπός τοΰ πλου, κ α τ ά 
τήν δ ιάρκε ιαν ούτ ινος διεπράχθη τ ό α δ ί κ η μ α ' ή 

(β) διεπράχθη έν οσω τ ό πλοΐον έδ ιώκετο ύπό σκάφους έν τ η 
υπηρεσία της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , άφοΟ παρέλε ιψε ν ά άνακωχεύση 
κληθέν προς τούτο ύπό τοΟ έν λ ό γ ω σκάφους. 

(2) Δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πλοΐόν τ ι λ ο γ ί ζ ε τ α ι 
προσηκόντως κληθέν δπως άνακωχεύση— 

( α ) έάν κληθή προς τούτο δ ιά διεθνούς κωδικός σηματοδοσίας 
ή έτερου ανεγνωρισμένου μέσου ύπό του έν λ ό γ ω σκάφους 
έν δσω τοΟτο έφερεν άναπεπταμένην τήν νόμιμον αύτου ση

μαίαν* κ α ι 
(β ) έάν, βτε έγένε το ή κλήσις , τ ό πλοΐον εύρ ίσκετο εντός δώ

δ ε κ α ναυτ ικών μ ιλ ίων από τών α κ τ ώ ν της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . 

(3) Ή δ ι ά τ α ξ ι ς περί εξα ιρέσεως έκ της δημεύσεως πλοίων δυνάμε ι 
του παρόντος άρθρου, ουδόλως επηρεάζε ι τήν δυνατό τη τα δημεύσεως 
τών έν αύτώ μεταφερομένων εμπορευμάτων. 

174.—(1) Έ ν ή περιπτώσει πλοΐον καθαρας χωρητ ικότητος δ ιακο 

σίων πεντήκοντα τόννων κ α ι άνω θά ύπέκε ι το , ελλε ίψε ι τοΰ" αμέσως 
προηγουμένου άρθρου ε ί ς δήμευσιν δι* α δ ί κ η μ α τ ι δυνάμε ι τών περί 
Τελωνε ίων καΐ Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, κα ΐ κ α τ ά τήν γνώμην 
τοΟ Διευθυντού υπεύθυνος α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς του πλο ίου ενέχε τα ι ε ίς τήν 
δ ιάπραξ ιν του α δ ι κ ή μ α τ ο ς δ ι ά πράξεως ή παραλε ίψεως αύτοΟ, δ 
Διευθυντής δύνατα ι κ α τ ά τ ό δοκούν ν ά έπ ιβάλη ε ί ς τ ό έν λ ό γ ω πλοΐον 
πρόστιμον μή υπερβαίνον τ ά ς πεντήκοντα λ ίρας . 

(2) 'Οσάκ ις πλοΐον υπόκε ι τα ι είς πρόστιμον δυνάμε ι του προη

γουμένου εδαφίου, ό Διευθυντής δμως κρ ίνε ι δτ ι τ ό πρόστιμον τούτο 
ε ί να ι ανεπαρκής κύρωσις δ ι ά τ ό α δ ί κ η μ α , δύνατα ι π α ρ ά τ ά ς δ ι α τ ά 

ξε ι ς του αμέσως προηγουμένου άρθρου νά προβη ε ίς τήν λήψιν μέ

τρων δ ιά τήν κ α τ α δ ί κ η ν του πλοίου συμφώνως τ ω Δευτέρω Π α ρ α ρ τ ή 

μ α τ ι , ε ίς πρόστιμον μή υπερβαίνον τ ά ς πεντακοσ ίας λ ίρας , ώς τ ό 
Δικαστήρ ιον ήθελε κ α τ ά τό δοκούν επ ιβάλε ι . 

(3) 'Οσάκ ι ς επ ί κ ε ι τα ι επιβολή προστ ίμου ή ή λήψις μέτρων δυνά

με ι του παρόντος άρθρου, ό Διευθυντής δύνατα ι ν ά απα ί τηση τήν 
παρ* αύτώ κατάθεσ ιν ποσοΟ μή υπερβαίνοντος τ ά ς πεντήκοντα?) ανα

λ ό γ ω ς της περιπτώσεως τ ά ς πεντακοσ ίας λ ίρας , μέχρ ις οδ έκδοθή 
τ ελεσ ίδ ι κος έπί τοΟ θέματος άπόφασις αύτου ή, α ν α λ ό γ ω ς της περι 

πτώσεως, του Δ ικαστηρ ίου , δύνατα ι δέ νά προβή ε ίς κράτησ ιν του 
πλοίου μέχρ ι της καταθέσεως του έν λ ό γ ω ποσού. 

Χρηματ ική 
ποινή όΥντί 
δημεύσεως 
μεγαλυτέρου 
■πλοίου f.ίς 
■^εριπτώοεις 
κπΟ· Λς ..S 
. ούθονυς 
αξ ιωματ ικός 
ενέχεται είς 
ι ό αδίκημα. 
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(4) Ό Διευθυντής ούδεμίαν υπέχει εύθύνην προς άποζημίωσιν άνα
φορικώς προς κατάθεσιν ή κράτησιν πλοίου δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου γενομένην. 

(5) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου 
(α) ό δρος «υπεύθυνος αξιωματικός» σημαίνει τόν πλοίαρχον, 

άξιωματικόν τίνα ή μηχανικόν του πλοίου καΐ έν τη περι
πτώσει επιβατικού πλοίου, τόν λογιστήν του πλοίου ή τόν 
άρχιθαλαμηπόλον' 

(β) ανεξαρτήτως οίουδήποτε έτερου λόγου, δι' δν υπεύθυνος 
αξιωματικός δυνατόν νά λογισθη ώς έκ παραλείψεως ενε
χόμενος είς τήν διάπραξιν αδικήματος, οΰτος λογίζεται 
ούτω ενεχόμενος έάν εμπορεύματα, μή ανήκοντα κατά κυριό
τητα είς οίονδήποτε μέλος τοΰ πληρώματος άνακαλυφθώσιν 
είς τόπον τελούντα, ύπό τήν έποπτείαν του έν λόγω αξιω
ματικού, έν ώ ταύτα δέν θά ήδύναντο λογικώς νά τεθώσιν, 
έάν οδτος κατέβαλλε προσήκουσαν έπιμέλειαν κατά τόν 
χρόνον της φορτώσεως του πλοίου ή* μεταγενεστέρως. 

175.—(1) Έ ν Τ\ περιπτώσει είς διαδικασίαν άρξαμένην διά τήν Προστασία 
κήρυξιν κατασχεθέντων πραγμάτων ώς υποκειμένων είς δήμευσιν λειτουργών, 
δυνάμει των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, ήθε ^ ' * ά ' " ^ 
λεν έκδοθη άπόφασις υπέρ του απαιτητού, τό Δικαστήριον δύναται ει ς τήν 
κατά τό δοκούν νά πιστοποίηση δτι ευλόγως έγένετο ή κατάσχεσις. κατάσχεσιν 

καΐ κατα

(2) Όσάκις εγείρεται αγωγή ή άρχεται ποινική δίκη εναντίον τοΟ κράτησιν έμ·πο 
Διευθυντού, τοΰ Γενικού ΕΙσαγγελέως της Δημοκρατίας f\ έτερου, ρευμάτων, 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένου προσώπου προς κατά *·λπ· 
σχεσιν ή κατακράτησιν πράγματος ώς υποκειμένου εις δήμευσιν δυ
νάμει των ώς είρηται Νόμων, ώς έκ της κατασχέσεως ή κατακρατή
σεως οίουδήποτε πράγματος, καΐ έκδοθη άπόφασις υπέρ τοΰ ενά
γοντος ή τοΰ μηνυτοΰ τότε, έάν— 

(α) εξεδόθη δυνάμει τοΰ αμέσως προηγουμένου εδαφίου πιστο
ποιητικόν άφορων είς τήν κατασχεσιν" ή 

(β) τό Δικαστήριον δεχθη δτι ευλόγως έγένετο ή κατάσχεσις ή 
κατακράτησις τοΰ πράγματος δυνάμει των είρημένων Νόμων, 

ό ενάγων ή μηνυτής δέν δύναται νά απαίτηση άποζημίωσιν διά ζη
μίας ή δαπανάς, ας ούτος υπέστη, ό δέ εναγόμενος ή καθ* οδ ή μή
νυσις είς ούδεμίαν ποινήν υπόκειται : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
επηρεάζει τό δικαίωμα προς έπιστροφήν τοΰ κατασχεθέντος fj κατα
κρατηθέντος πράγματος ή εϊς άποζημίωσιν άναφορικώς προς ζημίαν 
έπενεχθεΐσαν τω κατασχεθέντι f\ κατακρατηθέντι πράγματι fj διά 
καταστροφήν αύτοΰ. 

(3) Ή άπόδειξις πιστοποιητικού δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) παρασχε
θέντος έπιτεύγνυται διά της προσαγωγής είτε τοΰ πρωτοτύπου πιστο
ποιητικού f\ κεκυρωμένου αντιγράφου τούτου, φέροντος τήν ύπογρα
φήν αξιωματούχου τοΰ ύφ* οΰ τοΰτο παρεσχέθη δικαστηρίου. 

176. (1) Αί ποινικαι διώξεις δι* αδικήματα εναντίον τοΰ παρόντος Τελωνειακή 
Νόμου ώς καΐ πάσα διαδικασία προς εΤσπραξιν τών τελωνειακών δίωξις. 
δασμών ή χρηματικών ποινών ή διά τήν κήρυξιν είς δήμευσιν σκαφών 
ή έτερων μεταγωγικών μέσων ή εμπορευμάτων, αναφέρονται εν τω 
παρόντι Νόμω ώς «τελωνειακαί διώξεις» καΐ ασκούνται, τηρουμένων 
τών οδηγιών, άς ό Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας ήθελεν 
εκάστοτε παράσχει. 

(2) Ή τελωνειακή δίωξις ασκείται έν ονόματι του Διευθυντού έν 
παντί Δικαστηρίω. Έν τη περιπτώσει εφέσεως, όσάκις ή έκκαλου
μένη άπόφασις άφορα είς τελωνειακόν δασμόν ή ιτρόστιμον εναντίον 
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'Ληόβειξις 
ορισμένων 
ζητημάτων. 

• 'j Η.'ς ή" μεταγωγικού μέσου ή εμπορευμάτων ό έφεσείων δέον 
^Αίς, εκκρεμούσης της εφέσεως, κατάθεση παρά τω Δικαστηρίφ τό 
.ηρωτέον δυνάμει της πρωτοδίκου αποφάσεως ποσόν, έκτος έάν τό 

:.;·"κάζοι· τ'μ ε'φ{·οιν δικαστήριον άλλως διάταξη. 
(3) Ή τελωνειακή δίωξις δυνατόν να άσκήταί καθ" οιονδήποτε 

χρόνον εντός τριών ετών, άφ* ής τό αδίκημα διεπράχθη ή λογίζεται 
διαπραχθέν. 

(4) Ουδείς μάρτυς εμφανιζόμενος έκ μέρους του Διευθυντού εις 
τελωνειακήν δίωξιν υποχρεούται να γνωστοποίηση τό γεγονός, δτι 
ούτος έλαβε ν οίανδήποτε πληροφορίαν ή τήν φύσιν αύτη'ς ή τό δνομα 
του παράσχοντος αύτώ τήν πληροφορίαν προσώπου. 

177.(1) 'Ισχυρισμός καθ' οιονδήποτε στάδιον διαδικασίας άρξα
μένης δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων— 

(α) δτι αύτη ήρξατο τη εντολή του Διευθυντού' ή 
(β) δτι πρόσωπον τι φέρει ή βφερεν τήν Ιδιότητα τού Διευθυντού, 

λειτουργού ή δημοσίου υπαλλήλου" ή 
(γ) δτι πρόσωπον είναι ή ήτο διωρισμένον ή εξουσιοδοτημένο ν 

ύπό του Διευθυντού προς ένάσκησιν οΙουδήποτε καθήκοντος 
ή δτι ήσχολήθη κατ* έντολήν ή τη συναινέσει του Διευθυντού 
είς τήν ένάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος" ή* 

(δ) δτι απεδείχθη ή4 μή επαρκώς 'τω Διευθυντή οίονδήποτε ζή
τημα συμφώνως οίασδήποτε των διατάξεων των ώς είρηται 
νόμων' ή 

(ε) δτι πλοΐόν τι είναι κυπριακόν' ή 
(στ) δτι ή άπόρριψις ή καταστροφή εμπορευμάτων έγένετο ίνα 

άποφευχθή κατασχεσις τούτων, 
συνιστά μέχρις αποδείξεως του εναντίου επαρκή άπόδειξιν του γεγο
νότος. 

(2) 'Οσάκις είς οίανδήποτε διαδικασίαν, σχέσιν έχουσαν προς τά 
τελω\εΐα και τους Φόρους καταναλώσεως, ανακύπτει άμφισβήτητις 
περί τόν τόπον προελεύσεως εμπορευμάτων ή καθ' δσον άφορα είς— 

(α) τό γεγονός της καταβολής δασμού ή φόρου άναφορικώς 
προς οΙαδήποτε εμπορεύματα ή τήν παροχήν εγγυήσεως 
περί της καταβολής τού τοιούτου δασμού ή φόρου' ή 

(β) έάν ό χαρακτηρισμός ή φύσις εμπορευμάτων f\ έτερων πάσης 
φύσεως πραγμάτων είναι ό καθοριζόμενος έν τω κατηγο
ρητηρίω, έντάλματι ή έτέρω δικονομικό εγγράφω" ή 

(γ) τό νόμιμον της είσαγωγής ή εκφορτώσεως εμπορευμάτων 
£κ τίνος πλοίου ή σκάφους" f\ 

(δ) τ λ νόμιμον της φορτώσεως εμπορευμάτων έν οίωδήποτε 
πλοίω ή άεροσκάφει ή τό νόμιμον της εξαγωγής f) της διά 
ύδατίνης οδού μεταφοράς αυτών ή 

(ε) τό νόμιμον της μεταγωγής εμπορευμάτων είς οίονδήποτε 
τόπον, επί τω τέλει φορτώσεως τούτων έν οίωδήποτε πλοίω 
ή άεροσκάφει' ή 

(στ) έάν εμπορεύματα υπόκεινται ή ύπέκειντο είς άπαγορευτικήν 
διάταξιν ή περιορισμόν έπί τη είσαγωγή ή εξαγωγή των, 

τότε. έφ" δσον ή διαδικασία άρχεται ύπό ή εναντίον του Διευθυντού 
ή λειτουργού τίνος, ή εναντίον οίουδήποτε έτερου προσώπου, άναφο
ρικώς προς οίανδήποτε πράξιν φερομένην ώς γενομένην δυνάμει εξου
σίας ή* αρμοδιότητος έκχωρηθείσης δυνάμει των περί Τελωνείων f) 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, τό δάρος της αποδείξεως φέρει τό 
έτερον των μερών της τοιαύτης διαδικασίας. 
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178.—(1) Εξαιρουμένης της περιπτώσεως αδικημάτων δυνάμει Εξουσία 
των άρθρων 9 και 10, ό Διευθυντής καΐ πάς έπί τούτω έξουσιοδοτη προς 
μένος ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δύνανται νά συμβιβάζωσιν ^*ι6£°£"ν 

οιονδήποτε αδίκημα ή πράξιν, ήτις ήθελε διαπραχθή ή δι* ήν υπάρχει ι μ 

εύλογος υποψία δτι διεπράχθη ύπό τίνος προσώπου κατά παρέκκλι
σιν ή παράβασιν των διατάξεων οίουδήποτε των περί Τελωνείων ή 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, ύπό δρους καθοριζόμενους ύπ* αυτών 
κατά τό δοκούν, κέκτηνται δέ πλήρη έξουσίαν, δπως αποδέχονται έκ 
του προσώπου τούτου χρηματικήν πληρωμήν, μή υπερβαίνουσα^/ τήν 
άνωτάτην χρηματικήν ποινήν τήν προβλεπομένην ύπό τίνος τελωνεια
κού νόμου διά τό τοιούτο αδίκημα ή πράξιν. 

(2) Έπί τη πληρωμή του τοιούτου ποσού είς τόν Διευθυντήν ή έξου
σιοδοτημένον λειτουργόν, απαγορεύεται ή λήψις περαιτέρω δικαστι
κών μέτρων διά τό έν λόγω αδίκημα ή πράξιν εναντίον του ούτω συμ
βιβασθέντος, έάν δέ ούτος τέλη ύπό κράτησιν άφίεται ελεύθερος. 

Μέρος XII.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Γενικαί έξουσίαι, κ.λ.π. 

179.—(1) "Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρητής διατάξεως περί έγγυή «Εγγυητήρια 
σεως, διαλαμβανομένης έν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Κατανα καΐίγγύησις. 
λώσεως Νόμοις, ό Διευθυντής δύναται κατά τό δοκούν νά απαίτηση 
παρά παντός προσώπου, δπως παράσχη έγγύησιν δι* έγγυητηρίου ή 
άλλως πως διά τήν τήρησιν παντός δρου, σχέσιν έχοντος προς τά 
τελωνεία ή τους φόρους καταναλώσεως. 

(2) Πάν έγγυητήριον έκδιδόμενον διά τους σκοπούς οίασδήποτε 
παραχωρηθείσης αρμοδιότητος— 

(α) εκδίδεται διά τήν Δημοκρατίαν' 
(β) είναι έγκυρον και έάν έτι υπογραφή ύπό προσώπου μή συμ

πληρώσαντος τό δέκατον δγδοον έτος τής ηλικίας του* 
(γ) δυνατόν νά άκυρωθή κατά πάντα χρόνον ύπό τοΟ Διευθυντού 

ή τη εντολή αύτου. 
ι 

180.—(1) Πάς έμπορος υποκείμενος είς τάς διατάξεις των περί Φό Εξουσία 
ρων Καταναλώσεως Νόμων καΐ πάς έτερος, δστις ήθελεν κληθη ύπό προςάπαΐτη 
του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος Νόμου δπως παράσχη έγγύησιν ~"" ^ 
άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα ή τόπον προοριζόμενον διά τόν 
έλεγχον εμπορευμάτων ύπό τίνος λειτουργού, υπέχει ύποχρέωσιν 
δπως— 

(α) παρέχη πάντα ευλόγως άναγκαϊον μέσον και διευκόλυνσιν, 
ίνα δ λειτουργός δυνηθή νά εξέλεγξη ή έξετάση ή έρευνήση 
ή ενάσκηση οίονδήποτε έτερον καθήκον έν τφ οίκήματι τοΟ 
έν λόγω έμπορου ή είς τάς άποθήκας αποταμιεύσεως ή 
τόπους, ώς ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει* 

(β) φυλάττη τά ούτω παρεχόμενα μέσα είς πρόσφορον μέρος, 
έπί τούτω εγκριθέν ύπό του αρμοδίου λειτουργού* καΐ 

(γ) έπιτρέπη τω άρμοδίω λειτουργώ, δπως κατά πάντα χρόνον, 
ποιήται χρήσιν παντός οΟτω παρεχομένου μέσου καΐ παρέχη 
αύτω πάσαν προς έκτέλεσιν των καθηκόντων του άναγκαίαν 
βοήθειαν, 

πας δέ δστις διά πράξεως ή παραλείψεως αύτου παραβαίνει οίανδή
ποτε διάταξιν τοΟ παρόντος εδαφίου, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή υπερβαίνουσα^ τάς εκατόν λίρας. 

(2) Πάς έμπορος υποκείμενος είς τάς διατάξεις των περί Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων καΐ παν τοιούτον έτερον πρόσωπον ώς έν 
τοις ανωτέρω, δέον δπως παρέχωσιν και φυλάττωσιν άπαντα τά 

σιν διευκολύν
σεων, κ.λ.π. 
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σύνεργα τ ά α ν α γ κ α ί α δ ια τήν τοποθέτησιν κλε ίθρων Οπό του αρμο

δίου λε ι τουργού £πί τού ο ι κ ή μ α τ ο ς του ^ν λ ό γ ω εμπόρου ή προσώπου 
ή έφ* οίουδήιτοτΓ δ ιαμερ ίσματος το ιούτου ο ικήματος ή έπί παντός 
α γ γ ε ί ο υ , σκεύους ή ε τ έρας πάσης φύσεως συσκευής φυλαττομένης 
εν αύτώ, εάν δέ παράλε ιψη να πράξη ούτω 

( α ) ό αρμόδιος λε ι τουργός προμηθεύετα ι τ ά σύνεργα κ α ι ε κ τ ε λ ε ί 
πάσαν δ ιά την συντήρησιν αυτών ά ν α γ κ α ί α ν έργασ ίαν , α ί 
δέ δ ι ενεργούμενο ι προς τούτο δαπάνα ι κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι , έφ' 
δσον άπαιτηθώσιν, ύπό τοΟ έμπορου ή έτερου το ιούτου προ

σώπου' κ α ι 
(β ) ό ώς έν τοΐς ανωτέρω έμπορος ή έτερον πρόσωπον, δστ ις 

παραλε ίπε ι νά κ α τ α δ ά λ η τ ά ς δαπανάς ταύτας , άπαι τηθε ί 

σας έ ξ αύτου, υπόκε ι τα ι επιπροσθέτως ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τ ά ς ε κ α τ ό ν λ ίρας . 

(3) Έ ά ν έμπορος υποκε ίμενος ε ϊς τ ά ς δ ια τάξε ι ς των περί Φόρων 
Καταναλο' ϊσεως Νόμων ή πρόσωπον ώς έν το ΐς ανωτέρω ή ο'ιοσδήποτε 
υπάλληλος α ύ τ ο υ 

( α ) εκουσίως καταοτρέψη ή έ π α γ ά γ η δλάδην είς το ιούτον 
σύνεργον ή κλεΐθρον ή προς τούτο χρησιμοποιουμένην κ λ ε ί δ α 
ή οιανδήποτε έπ ιγραφήν ή σ φ ρ α γ ί δ α τεθε ιμένην έπί το ιούτου 
κλε ίθρου ' ή 

(β ) παρανόμως έπιτύχη ε ίσοδον ε ι ς τόπον ή άντ ικε ίμενον ήσφα

λ ισμένον υπό τοΟ το ιούτου κλε ίθρου ' ή 
( γ ) έχη οιονδήποτε σύνεργον ή άντ ικε ίμενον , ούτινος σκοπε ΐ τα ι 

ή ασφάλε ια , ούτω κατεσκευασμένον , ώστε νά μ α τ α ι ο υ τ α ι 
δ αντ ι κ ε ιμεν ι κός οδτος σκοπός, 

ε ί να ι έ'νοχος αδ ι κήματος κ α ι υ π ό κ ε ι τ α ι ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς δ ιακοσ ίας λ ίρας . 

•t'.oixjiu 1 8 1 . — (1) "Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ε τ έρας εξουσίας παραχωρου

«'..'χΐάσεως μένης δ ιά του παρόντος Νόμου, ό λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς κ έ κ τ η τ α ι έξουσίαν έξε

*™
li
't^n τάσεως κ α ι έ ξ ε λ έ γ ξ ε ω ς εμπορευμάτων— 

ΡΕίψάιον/. ( α ) ε ίσαγομένων ' ή 
(β ) αποταμιευμένων έν τ ι ν ι δημοσ ία ή ι δ ιωτ ική αποθήκη αποτα

μιεύσεως' ή 
( γ ) φορτωθέντων έν πλοίω ή άεροσκάφε ι είς οιονδήποτε τόπον 

έν τη Δημοκρατ ία " Ϋ\ 
(δ) δηλουμένων προς έ ξ α γ ω γ ή ν ή' προς χρήσιν αυτών ώς εφοδί

ων' ή 
( ε ) κομιζομένων ε ίς οιονδήποτε τόπον έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α προς 

έ ξ α γ ω γ ή ν ή φόρτωσιν αυτών προς έ ξ α γ ω γ ή ν f\ ώς εφοδίων' 

(στ ) έν πάση περιπτώσει , καθ* f)v π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι οΙαδήποτε ά ξ ί ω 

σις πρύς έπιστροφήν, έκπτωσιν ή ά π α λ λ α γ ή ν f\ άπόδοσιν 
καταβληθέντος δασμού f\ φόρου, 

έπί τούτω δέ δύναται νά απα ί τηση δπως άνοιχθη κ α ι κενωθη οιον

δήποτε δοχεΐον. 
(2) Πάσα δυνάμει του παρόντος Νόμου έξέτασις εμπορευμάτων 

διενεργείται είς τον έπί τούτω ύπό του Διευθυντού καθοριζόμενον 
τόπον. 

(3) Έν τη περιπτώσει τοιούτων εμπορευμάτων, ώς 'δ Διευθυντής 
ήθελε ν εκάστοτε καθορίσει, και ύπύ τους κατά τό δοκούν υπ' αύτου 
επιβαλλόμενους ορούς, ό λειτουργός δύναται νά έπιτρέψη δπως τά 
εμπορεύματα συσσωρευθώσιν, ταξινομηθώσιν, τεθώσιν καθ' 'ομάδας, 
συσκευασθώσιν ή άνασυσκευασθώσιν πριν ή' διενεργηθή ή έξέλεγξις 
τούτων. 
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(4) Τό άνοιγμα, άποσυσκευασία, ζύγισις, καταμέτρησις, άνασυ
σκευασία, συσσώρευσις, ταξινόμησις, θέσις καθ* ομάδας, σήμανσις, 
άρίθμησις, φόρτωσις, έκφόρτωσις, μεταφορά ή άποβίβασις εμπορευ
μάτων ή των περιεχόντων ταύτα δοχείων, ή γενομένη επί τω τέλει 
εξετάσεως αυτών ύπό τίνος λειτουργού, μεταφοράς ή αποταμιεύσεως 
τούτων, διενεργείται ύπό του Ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων ή δαπά
ναις αύτου, δστις και οφείλει νά παράσχη πάσαν προς τούτο άναγ
Καίαν διευκόλυνσιν ή βοήθειαν. 

(5) ΕΙσαγόμενα εμπορεύματα, υποκείμενα δυνάμει του παρόντος 
Νόμου είς τήν έξουσίαν λειτουργού τίνος προς έξέτασιν, άτινα άνευ 
αδείας του αρμοδίου λειτουργού μεταφέρονται έκ του τελωνειακοί) 
έλεγχου, πρίν ή ταύτα ύποστώσιν τήν άναγκαίαν έξέτασιν, υπόκεινται 
είς δήμευσιν" πας δέ δστις οϋτω μεταφέρει ταύτα, πράττων οΟτω μέ 
πρόθεσιν καταδολιεύσεως της Δημοκρατίας έξ οίουδήποτε δασμού 
ή φόρου, βαρύνοντος τά έν λόγω εμπορεύματα ή ίνα καταστρατή
γηση άπαγορευτικήν διάταξιν ή περιορισμόν, εκάστοτε τελούντα έν 
Ισχύϊ, καθ' δσον άφορα" είς τά τοιαΟτα εμπορεύματα δυνάμει νομο
θετικής τίνος πράξεως, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν άξίαν των 
εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περιπτώσει μείζον 
των άνω ποσών ή είς φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ft είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης. 

(6) 'Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, οσάκις ή ύπό του παρόντος άρθρου ή ετέρας τινός διατά
ξεως του παρόντος Νόμου επιτρέπεται ή επιβάλλεται ή δι' οίονδήποτε 
σκοπόν έξέλεγξις εμπορευμάτων ύπό τίνος λειτουργού, 6 Διευθυντής 
δύναται τη συναινέσει του Ιδιοκτήτου τών εμπορευμάτων, νά άπο
δεχθή έξέλεγξιν τών εμπορευμάτων διενεργηθεΐσαν ύπό έτερου τινός 
προσώπου έπι τούτω εγκεκριμένου ύπ* αμφοτέρων, του Διευθυντού 
καΐ του Ιδιοκτήτου τών εμπορευμάτων. 

182.—(1) Ό λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον νά λαμβάνη Δβιγματο
δείγματα εμπορευμάτων— ληφία. 

(α) έφ' ών κέκτηται δυνάμει του παρόντος Νόμου έξουσίαν εξε
τάσεως' ή 

(β) άτινα κείνται έν οΐκήματι ένθα κατασκευάζονται, παρασκευά
ζονται ή υπόκεινται είς οίονδήποτε έπεξεργασίαν εμπορεύ
ματα υποκείμενα εις τίνα δασμόν ή φόρον' ή 

(γ) άτινα, υποκείμενα είς δασμόν ή φόρον καταναλώσεως κατέ
χονται ύπό τίνος προσώπου ώς αποθέματα της επιχειρήσεως 
του ή ώς υλικά βιομηχανοποιήσεως ή επεξεργασίας. 

(2) Όσάκις λειτουργός τις λαμβάνει έξ οίουδήποτε σκεύους, σω
λήνος ή αγγείου έν τώ οίκήματι οίνοπνευματοποιου Α' κατηγορίας 
ή ζυθοποιού, δείγμα οίουδήποτε προϊόντος ή υλικού κατασκευής— 

(α) ό οίνοπνευματοποιός ή ζυθοποιός οδτος δύναται, έφ* δσον 
τό επιθυμεί νά ανακίνηση καΐ άναμίξη τό περιεχόμενον του 
σκεύους, σωλήνος ή αγγείου πρίν ή ληφθή τό δείγμα" καΐ 

(β) τό ληφθέν ύπό του λειτουργού δείγμα λογίζεται άντιπροσω
πευτικόν ολοκλήρου του περιεχομένου του έν λόγω σκεύους, 
σωλήνος ή αγγείου. 

(3) "Απαντα τά δυνάμει του παρόντος άρθρου λαμβανόμενα δείγ
ματα διατίθενται, καθ* δν τρόπον ό Διευθυντής θέλει εκάστοτε ορίσει. 

(4) Έ ν ή περιπτώσει δυνάμει του παρόντος άρθρου διενεργείται 
δειγματοληψία έξ εμπορευμάτων υποκειμένων είς τελωνειακόν δα
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ομύν ή φόρον τινά καταναλώσεως μετά τήν καταβολήν τοΰ έν λόγω 
δασμοϋ ή φόρου, εξαιρουμένων— 

(α) δειγμάτων λαμβανομένων, δτε τό πρώτον κατατίθεται δια
σάφησις έπΐ τή είσαγωγή των' 

(β) δειγμάτων λαμβανομένων έξ εμπορευμάτων, άναφορικώς 
προς άτι να προβάλλεται άξίωσις επιστροφής, εκπτώσεως 
απαλλαγής ή αποδόσεως του έν λόγω δασμού ή φόρου, 

και σκοπεΐται κατακράτησις του οϋτω λαμβανομένου δείγματος, :ό' 
διενεργών τήν δειγματοληψίαν λειτουργός οφείλει δπως, τή αίτήσει 
τοΰ κατέχοντος τά εμπορεύματα προσώπου, καταβολή διά τό δείγμα, 
έκ μέρους του Διευθυντού, εϋλογον ποσόν άνάλογον προς τήν χον
δρικήν άξίαν τούτου. 

Εξουσία 183.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρου
έρ*ύνης μένης ύπό τοΟ παρόντος Νόμου, έφ* δσον υπάρχει εϋλογος υποψία 
"""",Λ"Λ" δτι οίονδήποτε πράγμα ύποκείμενον είς δήμευσιν δυνάμει των περί 

Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων φυλάττεται ή αποκρύ
πτεται έν οΙαδήποτε οίκοδομή ή τόπω, των κατοικιών εξαιρουμένων, 
οίοσδήποτε λειτουργός δύναται νά είσέλθη έν τή οικοδομή ή τόπω 
τούτω καθ* οίονδήποτε χρόνον, έν καιρώ ημέρας ή νυκτός, και νά 
έρευνήση, κατάσχη, κατακράτηση ή μεταφέρη παν τοιούτον πράγμα, 
προσέτι δέ, καθ' ή ν έκτασιν ήθελε παραστή εϋλογος προς τοΟτο 
ανάγκη, νά διάρρηξη οιανδήποτε θύραν, παράθυρον ή δοχεΐον καΐ 
νά παραβίαση καΐ μεταφέρη παν έτερον κώλυμα ήθελε παρουσιασθή: 

Νοείται δτι δέν επιτρέπεται είσοδος έν καιρώ νυκτός είμή τή συνο
δεία αστυνομικού. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου 
ή οίασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρούμενης δυνάμει τοΟ παρόν
τος Νόμου, έάν δικαστής επαρχιακού Δικαστηρίου πεισθη, έπΐ τή 
ένόρκω καταγγελία λειτουργού τίνος, δτι υφίσταται εϋλογος υποψία 
ώς έν τοις ανωτέρω, οΰτος δύναται δι' εντάλματος φέροντος τήν υπο
γραφή ν αύτου, παρεχομένου καθ* οίανδήποτε ήμέραν, νά εξουσιο
δότηση τόν έν λόγω λειτουργόν ή παν έτερον έν τω έντάλματι κατο
νομαζόμενον πρόσωπον, δπως είσέλθη καΐ έρευνήση πάσαν οΰτω 
κατονομαζομένην οίκοδομήν ή τόπον. 

(3) 'Οσάκις υφίσταται εϋλογος υποψία δτι άμβυξ, σκεύος, άγγεΐον, 
οινοπνευματώδη ή υλικά κατασκευής οινοπνευματωδών παρανόμως 
φυλάττονται ή είναι έ'ναποτεθειμένα έν οΙαδήποτε οίκοδομή ή τόπω, 
τό αμέσως προηγούμενον εδάφιον τυγχάνει εφαρμογής και έπΐ παντός 
αστυνομικού καθ' δν τρόπον τυγχάνει εφαρμογής και έπί λειτουργού. 

184.—(1) "Ανεξαρτήτως οίασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρού
μενης δυνάμι του παρόντος Νόμου, οσάκις υφίσταται εϋλογος υπο
ψία δτι οίονδήποτε δχημα ή σκάφος μεταφέρει ή δυνατόν νά μετα
φέρη εμπορεύματα, ατινα— 

(α) υπόκεινται είς δασμόν ή φόρον μή καταβληθέντα εΙσέτι ή 
δι* δν δέν παρεσχέθη έγγύησις' 

(β) μεταφέρονται παρανόμως έκ τίνος τόπου είς έτερον 
(γ) άλλως υπόκεινται είς δήμευσιν δυνάμει τών περί Τελωνείων 

καΐ Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, 
πάς λειτουργός ή αστυνομικός δύναται νά σταματήση και έρευνήση 
τό δχημα ή σκάφος. 

(2) Έάν u < Λ,·■■.■ την εύθύνην του οχήματος ή σκάφους, κληθείς 
ύπό λειτουργού ή αστυνομικού άρνηθή νά σταματήση ή νά έπιτρέψη 
τήν διεξαγωγήν έρεύνης έπί του οχήματος ή σκάφους, οΰτος υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

.ξουσία 
ίρεύνης 
ύχημάτων 
καΐ σκαφών. 
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1 8 5 .  (1) Όσάκις υφίσταται εύλογος υποψία δτι πρόσωπον τι μετά 'Εξουσία 
φέρει οίονδήποτε άντικείμενον— ΓοβόνΤ^ 

(α) δπερ υπόκειται εις δασμόν ή φόρον, μή καταβληθέντα εΙσέτι ς 

ή δι* δν δέν παρεσχέθη έγγύησις" 
(β) δια τήν είσαγωγήν ή έξαγωγήν, ούτινος εκάστοτε τελεΐ έν 

Ισχύϊ απαγορευτική διάταξις η περιορισμός δυνάμει οίασ
δήποτε νομοθετικής πράξεως, 

πας λειτουργός ή έτερον πρόσωπον, δπερ θέλει ενεργεί ύπό τάς έντο
λάς λειτουργού, δύναται να έρευνήση τούτο καΐ παν έπ* αύτου φερό
μενον άντικείμενον : 

Νοείται δτι— 
(i) τό πρόσωπον, έφ* οΰ θά διενεργηθή ή έρευνα δύναται νά 

απαίτηση δπως προσαχθή ενώπιον του δικαστηρίου ή προϊ
σταμένου του διεξάγοντος τήν έρευναν λειτουργού ή έτε
ρου προσώπου, δστις καΐ θά έξετάση τους λόγους, έφ* ών 
εδράζεται ή υποψία καΐ θά άποφασίση έάν θά διενεργηθή 
έρευνα ή δχι* 

(ii) απαγορεύεται ή επί γυναικών ή κορασίδων διενέργεια έρεύ
νης δυνάμει του παρόντος άρθρου εΙμή μόνον ύπό γυναικών. 

αμοιβών. 

186. Τηρουμένων των εντολών του Υπουργού, καθ' δσον άφορφ 'Εξουσία 
εις τό ποσόν, ό Διευθυντής κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν δπώς κατά ^ ^ ^ ς 

βάλη άμοιβάς δι* οίανδήποτε ύπηρεσίαν, ήτις κατ* αυτόν χρήζει αμοι
βής, παρασχεθεΐσαν αύτώ άναφορικώς προς οίανδήποτε παραχωρη
θεΐσαν αρμοδιότητα. 

187.—(1) Έάν πρόσωπον τι ζητήση παρά τίνος λειτουργού ή έτερου Προσκόμισις 
προσώπου, διοριζομένου ύπό του Διευθυντού δπως διενεργήση μετ* ξ̂ουσιοδο
αύτοΰ ώς αντιπρόσωπος έτερου τινός προσώπου οίανδήποτε πραξιν, α ν^ !^ ώ π < κ 
άναφορικώς προς παραχωρηθεΐσαν αρμοδιότητα, !ό λειτουργός ft τό 
ούτω διοριζόμενον πρόσωπον δύναται νά άρνηθή νά προβή είς οιαν
δήποτε τοιαύτην ένέργειαν, πρίν ή προσκομισθή αύτώ έγγραφος έξου
σιοδότησις του ύπ' αυτού άντιπροσωπευομένου προσώπου, έν ώ τύπω 
ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε Ιόρίσει. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ προηγουμένου εδαφίου, !ό' είσα
γωγεύς ή εξαγωγεύς εμπορευμάτων δύναται, έκτος όσάκις άλλως 
'όρίζη 6 Διευθυντής, νά πράξη παν δ,τι επιβάλλεται αύτώ ύπό του 
παρόντος Νόμου, δι* αντιπροσώπου ενεργούντος διά λογαριασμόν 
αυτού. 

Γενικά αδικήματα 
188.—(1) Πας δστις— Αναληθείς 

(α) εκδίδει ή υπογράφει ή προκαλεί τήν έκδοσιν ή ύπογραφήν η̂λώσβις, 
ή παραδίδει ή προκαλεί τήν παράδοσιν είς τόν Διευθυντήν 
ή τίνα λειτουργόν, οίασδήποτε δηλώσεως, γνωστοποιήσεως, 
πιστοποιητικού ή έτερου πάσης φύσεως έγγραφου' ή 

(β) προβαίνει είς δήλωσιν είς άπάντησιν ερωτήματος τεθέντος 
αύτώ ύπό τίνος λειτουργού, ώς ούτος υπέχει ύποχρέωσιν 
δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως, 

ή δέ δήλωσις ή έγγραφον, σχέσιν έχον προς τίνα σκοπόν άφορώντα 
είς παραχωρηθεΐσαν αρμοδιότητα είναι αναληθής είς τι ουσιώδες 
στοιχεΐον αυτού, ούτος είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τοΰ παρόν
τος άρθρου. 

(2) 'Οσάκις, συνεπεία δηλώσεως ή έγγραφου ώς έν τοις ανωτέρω, 
δέν καταβληθη τό πλήρες ποσόν του πληρωτέου δασμού ή φόρου ή 
έπιστραφή, παρασχεθή έκπτωσις ή άποδοθη δασμός ή φόρος κατά 
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;·.·!0ν μείζον τοΰ κατά νόμον προβλεπομένου, ό έπί το έλαττον κα ια
■•ηΟείς ή ό άχρεωστήτως έπιστραςιείς, έκπεσθείς δασμός ή φόρος 

ί ίσπράττεται ώς χρέος όφειλόμενον τη Δημοκρατία ή ώς άστικόν 
τοιούτον. 

(3) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων τοΰ αμέσως προηγουμένου 
εδαφίου, πας δστις παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του πα
ρόντος άρθρου, πράττων ούτω είτε έν γνώσει αύτου εϊτε έκ βαρείας 
αμελείας, ούτος είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς φυλά
κισιν μέχρι δύο ετών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως 
καί της χρηματικής τοιαύτης* άπαντα δε τά εμπορεύματα, είς α άφορα 
ή γενομένη δήλωσις ή τό προσκομισθέν έγγραφον υπόκεινται είς 
δήμευσιν. 

(4) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) του πα
ρόντος άρθρου, πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόντος 
άρθρου ύπό περιστάσεις, αϊτινες άποκλείουσιν ένοχήν αύτου δυνάμει 
τοΟ αμέσως προηγουμένου εδαφίου, οΰτος εΐναι ένοχος αδικήματος 
καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακο
σίας λίρας. 

ΠλαστοΥράφη 189.—(1) Πάς δστις— 
οις έγγραφων. ^α^ πλαστογραφεί ή παραποιεί έγγραφον, προνοούμενον ύπό 

τίνος νομοθετικής πράξεως, άφορώσης είς παραχωρηθεΐσαν 
αρμοδιότητα ή δπερ χρησιμοποιείται έν τη διενεργεία οίασ
δήποτε πράξεως άφορώσης είς τοιαύτην αρμοδιότητα* ή 

(β) έν γνώσει αύτου αποδέχεται, λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν 
οϋτω πλαστογραφηθέντος ή παραποιηθέντος έγγραφου* ή 

(γ) άλλοιοΐ τοιούτον έγγραφον μετά τήν έπίσημον αύτου έκδο
ση/' ή 

(δ) πλαστογραφεί οίανδήποτε σφραγίδα, ύπογραφήν, αρχικά ή 
έτερον ση μείον χρησιμοποιούμενον ύφ' οίουδήποτε λειτουρ
γού διά τήν βεβαίωσιν τοιούτου έγγραφου ή δια τήν άσφά
λειαν εμπορευμάτων ή δι ' οιονδήποτε έτερον σκοπόν, άφο
ρώντα είς παραχωρηθεΐσαν αρμοδιότητα, 

είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς φυλάκισιν μέχρι δύο 
ετών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καί της χρηματι
κής τοιαύτης. 

Ί'ευ&ής 190.—(1) Πας δστις, υπέχων ύποχρέωσιν δυνάμει των περί Τελω
£,υγός, κ.λ.π. ν ε [ ω ν ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, δπως προμηθεύση ζυγόν δι" 

οίονδήποτε των προνοουμένων έν τοις είρημένοις νόμοις σκοπών, 
ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει τήν χρήσιν ψευδούς ή ανακριβούς ζυγού, 
είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

(2) Έάν κατά τήν ζύγισιν, ύπολογισμόν ή καταμέτρησιν οίουδή
ποτε αντικειμένου έπί τω τέλει έξελέγξεως ή εξετάσεως τούτου ύπό 
τίνος λειτουργού, οίονδήποτε πρόσωπον ως έν τοις ανωτέρω ή τό πρό
σωπον ύφ* οΟ ή διά λογαριασμόν ούτινος διενεργείται ή ζύγισις, υπο
λογισμός ή καταμέτρησις πράξη τ ι , πρό, κατά ή μετά τήν ζύγισιν, 
ύπολογισμόν ή καταμέτρησιν ώς έκ τοΟ οποίου ό λειτουργός παρα
κωλύεται ή εξαπατείται ή δυνατόν νά παρακωλυθή ή έξαπατηθή έν 
τη διενεργεία αληθούς καί ακριβούς έξελέγξεως ή προσηκούσης εξε
τάσεως, ούτος είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

(3) Πας δστις διαπράττει αδίκημα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας 
λίρας καί πας ψευδής ή αναληθής ζυγός ώς καί πάν έτερον άντικεί
μενον, σχέσιν έχον προς τό διαπραχθέν αδίκημα, υπόκειται είς δή
μευσιν. 
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Ποινή δια 
δολίαν 
αποφυγήν 
πληρωμής 
δασμού ή 
φόρου, κ.λ.π 

(4) Έν τω παρόντι άρθρω ό δρος ζυγός περιλαμβάνει μέτρα καΐ 
σταθμά ώς καί μηχανάς η όργανα ζυγίσεως ή μετρήσεως. 

191.—(1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόν
τος Νόμου, πάς όστις— 

(α) έν γνώσει αύτου καί επί τω τέλει καταδολιεύσεως της Δημο
κρατίας έκ τίνος πληρωτέου δασμού ή φόρου ή έπι τω τέλει 
καταστρατηγήσεως απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού, 
εκάστοτε τελούντος έν ίσχύϊ δυνάμει νομοθετικής τίνος πρά
ξεως, αποκτά κατοχήν ή καθ* οίονδήποτε τρόπον ενέχεται 
είς τήν μεταγωγήν, μεταφοράν, άποθήκευσιν, στέγασιν, φύ
λαξιν, άπόκρυψιν ή πάσης φύσεως έμπορίαν εμπορευμάτων 
παρανόμως μεταφερθέντων έκ τίνος δημοσίας ή Ιδιωτικής 
αποθήκης αποταμιεύσεως ή εμπορευμάτων υποκειμένων είς 
μή καταβληθέντα είσέτι δασμόν ή φόρον καταναλώσεως ή 
διά τήν είσαγωγήν ή έξαγωγήν των οποίων θέλει εκάστοτε 
τελή έν ίσχύϊ απαγορευτική διάταξις ή περιορισμός, ώς έν 
τοις ανωτέρω' ή 

(β) καθ' δσον άφορα είς οΙαδήποτε εμπορεύματα, ενέχεται καθ* 
οίονδήποτε τρόπον έν γνώσει αύτου, είς δολίαν αποφυγήν f\ 
άπόπειραν αποφυγής καταβολής δασμού τίνος ή φόρου βαρύ
νοντος τά τοιαύτα εμπορεύματα ή είς τήν καταοτρατήγησιν 
απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού" ώς έν τοΐς ανωτέρω 
ή οιασδήποτε των διατάξεων του εφαρμοστέου επί των 
τοιούτων εμπορευμάτων νόμου, 

υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τήν είς τριπλούν 
άξίαν των εμπορευμάτων ή τάς εκατόν λίρας ή τό έν έκαστη περι
πτώσει μείζον των άνω ποσών ή είς φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, 
πλην τής περιπτώσεως αδικήματος, σχέσιν έχοντος προς άπαγορευ
τικην διάταξιν ή περιορισμόν, καθ' ήν ρητώς προνοείται έτερα τις 
ποινή διά τό έν λόγω αδίκημα ύπό της νομοθετικής ή ετέρας πρά
ξεως, έν ή διαλαμβάνεται ή τοιαύτη απαγορευτική διάταξις ή περιο
ρισμός. 

(2) Πάς λειτουργός κέκτηται έξουσίαν δπως άνευ δικαστικού 
εντάλματος συλλαμβάνη πάν πρόσωπον τό όποιον ευρίσκει διαπράττον 
ή άποπειρώμενον δπως διάπραξη ή καθ' οιονδήποτε τρόπον ένεχόμενον 
είς τήν διάπραξιν οιουδήποτε αδικήματος προνοουμένου ύπό του εδα
φίου (1). 

(3) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (2) πάς λει
τουργός κέκτηται έξουσίαν δπως, έάν έχη εϋλογον αίτίαν νά πιστεύη 
δτι αδίκημα έκ των προνοουμένων ύπό τοΰ εδαφίου (1) διαπράττεται 
ή υφίσταται αρχή διαπράξεως τούτου, απαίτηση παρ' οίουδήποτε προ
σώπου τό όποιον ευλόγως πιστεύει δτι ενέχεται είς τήν τοιαύτην διά
πραξιν δπως παραστή είς τό γραφεΐον αύτου ή οιονδήποτε άλλον εϋλο
γον μέρος έπι τω σκοπώ δπως έξετασθή καί ληφθή κατάθεσις παρ* 
αύτου έν σχέσει προς τήν τοιαύτην διάπραξιν καί έν τοιαύτη περι
πτώσει εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αϊ διατάξεις του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. κεφ. 155. 

(4) Πάς δστις άνευ ευλόγου αίτίας αρνείται νά παραστή ώς απαι
τε ίται ύπό του εδαφίου (3), εΐναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται 
ε
^ζ χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς φυ

λάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό έ'ν έτος ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας καί τη άναιτιολογήτω άρνήσει του δύναται νά συλληφθή άνευ 
δικαστικού εντάλματος. 
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i .  ! M n : · ' ■ <<> 592. (1) 'Οσάκις έ'ν mι νομοθετική διατάζει, άφορώση εις παρα
" ς """'ji ''' ν^ρηθεΐσαν αρμοδιότητα, προνοείται ποινή, είς ην υπόκειται παν έν 
'" "" ' iij διατάξει προνοούμενον αδίκημα ή πάσα πράξις ή παράλειψις γε

νομένη κατά παράβασιν Κανονισμού, οδηγίας ή δρου δυνάμει της 
τοιαύτης διατάξεως εκδοθέντος ή επιβληθέντος, έάν πρόσωπον τι 
καταδικασθή έν τη αύτη δικαστική διαδικασία δια πλείονα τοιαύτα 
αδικήματα ή παραβάσεις, τό πρόσωπον τούτο υπόκειται εις τήν έν 
λόγω ποινήν κεχωρισμένως δΓ εν 2καστον αδίκημα ή παράβασιν, 
δι' ην θέλει έξευρεθή ένοχος. 

(2) 'Οσάκις ή προβλεπομένη έν τινι νομοθετική πράξει ποινή, καθο
ρίζεται αναλόγως της αξίας οιουδήποτε εμπορεύματος, ή τοιαύτη 
αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής, ήν ευλόγως δύναται τις νά ανα
μένη δτι τά εμπορεύματα ταύτα 9α άπεκόμιζον, μετά τήν καταβολήν 
του φόρου ή δασμού, είς δν ταΰτα τυχόν υπόκεινται, έάν έπωλουντο 
έν τη ελευθέρα άγορςκ κατά ή περί τήν ήμερομηνίαν, καθ' ήν διε
πράχθη τό αδίκημα, δι* δ επιβάλλεται ή ποινή. 

(3) Έάν άποδειχθή δτι αδίκημα προνοούμενον έν τινι νομοθετική 
πράξει, άφορώση εις παραχωρηθεΐσαν αρμοδιότητα, διεπράχθη ύπό 
νομικού προσώπου τη συναινέσει ή συνεργία ή έξ αμελείας συμβού
λου, διευθυντού, γραμματέως ή έτερου παρομοίου αξιωματούχου του 
νομικού προσώπου ή ύπό προσώπου φερομένου ώς ενεργούντος υπό 
τοιαύτην Ιδιότητα, ούτος μετά τοΟ νομικού προσώπου λογίζεται ένο
χος του έν λόγω αδικήματος και υπόκειται ωσαύτως εις ποινικήν 
δίωξιν και άνάλογον ποινήν. 

Έν τω παρόντι έδαφίω ό δρος «σύμβουλος», άναφορικώς προς νο
μικόν πρόσωπον ή δργανισμόν δημοσίου δικαίου, ή διαχείρισις οδτινος 
είναι έμπεπιστευμένη είς τά μέλη αύτου, σημαίνει μέλος του νομικού 
τούτου προσώπου ή οργανισμού. 

(4) "Οσάκις εις διαδικασίαν άρξαμένην άναφορικώς προς αδίκημα 
διαπραχθέν κατά παράβασιν των τελωνειακών νόμων άναφυή άμφι
σβήτησις περί τόν πληρωτέον επί εισαγομένων εμπορευμάτων δασμόν 
και τόν συντελεστήν αύτου, καΐ εΐναι ανέφικτος ό προσδιορισμός του 
χρόνου του καθορίζοντος τόν πληρωτέον δασμόν και τόν συντελεστήν 
αύτοΟ συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, 
ό ύπό άμφισβήτησιν δασμός και ό συντελεστής αύτου καθορίζονται 
ώς έάν τά εμπορεύματα εΐχον είσαχθή άνευ διασαφήσεως καθ' δν 
χρόνον ήρξατο ή τοιαύτη διαδικασία. 

Εφαρμογή, επιφυλάξεις, κ.λ.π. 
193. 'Ανεξαρτήτως οίοπδήποτε έν τω παρόντι ή οίωδήποτε έτέρω 

είς τά Τελωνεία άφορώντι Νόμω διαλαμβανομένου, ή μεταφορά εμπο
ρευμάτων μεταξύ των Κυριάρχων Περιοχών των Βάσεων και του εδά
φους της δημοκρατίας δεν λογίζεται δια τους σκοπούς του παρόντος 
ή οιουδήποτε έτερου νόμου εισαγωγή ή εξαγωγή των τοιούτων εμπο
ρευμάτων. 

194. (1) Αί έν τοΐς εφεξής διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχά
νουσιν εφαρμογής είς περιπτώσεις, καθ' ας ή εξουσία εισπράξεως 
δασμών και φόρων έξεχωρήθη δυνάμει νομοθετικής πράξεως είς το
πικήν τίνα όνιχήν. 

(2) Τηρουμένων των έν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος άρθρου 
και έκτος ώς ρητώς προνοείται έν άρθρω 139, αί προηγούμενοι δια
τάξεις του παρόντος Νόμου, αϊ άφορώσαι εις φόρους καταναλώσεως 

' Η llf.tfHpOp» 
έμπορκ.'μήτων 
μπατί,ύ ιών 
Κοριήρχων 
ί Ιίριοχών 
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fίc τοτιικάς 
αρχάς. 
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δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής έπί. ούτω εκχωρουμένων φόρων κατανα
λώσεως. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια Διατάγματος αύτου 
δημοσιευθησομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας να 
δρίση δτι, ύπό τάς έν τω Διατάγματι τυχόν προβλεφθησομένας τρο
ποποιήσεις, πάσα οϋτω καθοριζομένη διάταξις του παρόντος Νόμου, 
ήτις εκχωρεί εξουσίας ή επιβάλλει καθήκοντα ή υποχρεώσεις, άναφο
ρικώς προς φόρους καταναλώσεως καΐ τήν Μκδοσιν και άκύρωσιν 
αδειών, έφ' ών επιβάλλονται τοιούτοι φόροι και προς έτερα θέματα 
άφορώντα ε'ις φόρους καταναλώσεως και αδείας, θα τυγχάνη εφαρ
μογής και επί τής· τοπικής αρχής και των λειτουργών αυτής καθ' 
δσον άφορα είς έκχωρηθέντας φόρους και τάς αδείας, έφ' ών κατα
βάλλονται τοιούτοι φόροι, ώς τυγχάνει εφαρμογής καΐ έπί του Διευ
θυντού και τών λειτουργών, άναφορικώς προς έτερους φόρους κατα
ναλώσεως και αδείας" at έν λόγω διατάξεις και ύπό τήν έπιφύλαξιν 
τών ανωτέρω, αϊ διατάξεις at άφορώσαι είς τήν έπιβολήν ποινών καΐ 
κυρώσεων, θά τυγχάνωσιν αναλόγου εφαρμογής. 

(4) Πάν Διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου τρο
ποποιείται ή ανακαλείται διά μεταγενεστέρου Διατάγματος, δυνάμει 
του παρόντος άρθρου εκδιδομένου. 

195.—(1) Πάν Διάταγμα, Κανονισμός, οδηγία, έντυπον ή έτερα 'Επιφυλάξει 
πραξις, ήτις θέλει είναι έν Ισχύϊ αμέσως πρό τής ενάρξεως της Ισχύος 
τοΟ παρόντος Νόμου δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως διά του 
παρόντος Νόμου καταργηθείσης, άφορώσα είς οίονδήποτε ζήτημα, 
δι* δ τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ή ό Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν 
δυνάμει του παρόντος δπως έκδίδη Διατάγματα ή Κανονισμούς ή νά 
παρέχη οδηγίας ή έπιβάλλη δρους ή περιορισμούς, τυγχάνει εφαρ
μογής, μέχρις οδ άνακληθή ή τροποποιηθή ύπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου, καθ* ήν έκτασιν δέν αντίκειται προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου ώς έάν είχε έκδοθή, παρασχεθή ή έπιβληθή δυνάμει 
τοιαύτης εξουσίας. 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών 
νά προσδιορίζη— 

(α) τά πληρωτέα τέλη διά πιστοποιητικά ή έντυπα εκδιδόμενα 
ύπό τοΰ Διευθυντού* 

(β) έκτος ώς προνοείται ύπό τού εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 82 του 
παρόντος Νόμου, τά πληρωτέα τέλη διά τήν άποθήκευσιν 
εμπορευμάτων έν ο'ιωδήποτε χώρω τελούντι ύπό τελωνειακόν 
έλεγχον. 

(2) Διορισμοί γενόμενοι, έντολαί, εξουσιοδοτήσεις, άδειαι ή εγ
κρίσεις παρασχεθεΐσαι ύπό του Διευθυντού δυνάμει οίουδήποτε νομο
θετήματος ύπό του παρόντος Νόμου καταργηθέντος, ot τελοΟντες 
έν Ισχύΐ αμέσως πρό.της ενάρξεως της Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, 
θά Ισχύωσιν ώς έάν έγένοντο ή παρειχοντο δυνάμει της αντιστοίχου 
διατάξεως του παρόντος Νόμου. 

(3) 'Αρμοδιότητες, αΐτινες αμέσως πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος 
του παρόντος Νόμου, ένησκοΟντο διά λογαριασμόν έτερου τινός προ
σώπου ύπό του Διευθυντού ή ύπό λειτουργού ή ύπό προσώπων έπί 
τούτω διοριζομένων ύπό τοΟ Διευθυντού, θά συνεχίσωσιν ένασκού
μεναι ύπ* αυτών, μέχρις οδ γενώσιν ετεραι διευθετήσεις, καΐ έάν δτι 
at τοιαυται αρμοδιότητες δέν μνημονεύωνται ρητώς έν τω παρόντι 
Νόμω. 

(4) "Εγγραφον άναφερόμενον είς νομοθέτημα καταργηθέν ύπό του* 
παρόντος Νόμου, ερμηνεύεται, έκτος οσάκις προκύπτει πρόθεσις περί 
του εναντίου, ώς αναφερόμενοι είς τήν άντίστοιχον διάταξιν του πα
ρόντος Νόμου. 
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κ..ΐϋΐΐ', Ί"';Η l*)h. (!) Κατ<ιργ<;ΰ\ ιαι ώδ; , καθ' ην '"'κτασιν καθορίζεται έν τη 
τρίτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, άπαντα 
τά έν τω Ναραρτήματι τούτω εκτιθέμενα νομοθετήματα, άτινα άφο
ρώσιν είς ζητήματα διεπόμενα Οπό των προνοιών του παρόντος Νόμου 
ή τήν ρύθμισιν των οποίων ό παρών Νόμος προνοεί δια Κανονισμών, 
οδηγιών ή δρων δυνάμει τούτου γενομένων, παρεχομένων ή επιβαλ
λομένων. 

(2) Έ ν ή περιπτώσει ή δ ιάταξ ις Νόμου τινός άντεκατέστησε διά
ταξιν έτερου τινός Νόμου δια του παρόντος άρθρου καταργουμένου, 
ή κατάργησις ουδόλως εκτείνεται έπι της πρώτον μνησθείσης δια
τάξεως, έκτος έάν καταργηθή ρητώς αύτη αϋτη ή διάταξις . 

1 9 7 . Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατα
τίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και Ισχύουν άπό της ημε
ρομηνίας καταθέσεως των. 'Εντός περιόδου είκοσι και μιας ήμερων 
άπό της τοιαύτης καταθέσεως των ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων απο
φασίζει έπί τούτων και έάν ήθελε τροποποιήσει τούτους, τότε ή ισχύς 
του ούτω τροποποιηθέντος μέρους τών Κανονισμών θά άρχεται άπό 
της ημερομηνίας εγκρίσεως των υπό της Βουλής. Έ ν περιπτο^σει 
απορρίψεως τών Κανονισμών οΰτοι παύουσιν Ισχύοντες άπό της ημε
ρομηνίας απορρίψεως των ύπό της Βουλής. Μετά πάροδον είκοσι και 
μιας ήμερων άπό της καταθέσεως των εις τήν Βουλήν οι Κανονισμοί, 
τροποποιηθέντες ή μη, δημοσιεύονται ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 159.) 
Α Ξ Ι Α Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1.—(1) Ώ ς άξ(α οίωνδήποτε είσαγομένων εμπορευμάτων λογίζε
ται ή συνήθης αυτών τιμή, ήτοι ή τιμή, ήν δυνατόν νά άποκομίσωσι, 
καθ* δν χρόνον κατατίθεται ή περί τούτων διασάφησις προς έσωτε
ρικήν κατανάλωσιν (ή έάν δέν κατατεθή τοιαύτη διασάφησις κατά 
τον χρόνον της ε ίσαγωγής τ ω ν ) , πωλούμενα έν τη ελευθέρα ά γ ο ρ α , 
μεταξύ αγοραστού και πωλητού ανεξαρτήτων αλλήλων. 

(2) Διά τόν καθορισμόν της συνήθους τιμής εισαγομένων εμπορευ
μάτων προϋποτίθενται τά ακόλουθα : 

(α) δτι τά εμπορεύματα παρεδόθησαν τω αγοραστή έν τω λιμένι 
ή τόπω εΙσαγωγής" και 

(β) δτι ό πωλητής φέρει τ ά ς δαπανάς του ναύλου, ασφαλίσεως, 
προμηθείας ώς καΐ π ά σ α ς τ ά ς λοιπάς δαπανάς καΐ επιβα
ρύνσεις, τάς συναφείς προς τήν πώλησιν καΐ παράδοσιν τών 
εμπορευμάτων έν τω λιμένι ή τόπω ε ισαγωγής , αΐτινες ώς 
έκ τούτου περιλαμβάνονται έν τή συνήθει τιμή' 

( γ ) ό αγοραστής βαρύνεται διά παντός δασμού f) φόρου επι
βαλλομένου ύπό τής Δημοκρατίας , δστις ώς έκ τούτου δέν 
περιλαμβάνεται έν τή συνήθει τιμή. 

2. Πώλησις έν τή ελευθέρα ά γ ο ρ α μεταξύ αγοραστού και πωλητού 
ανεξαρτήτου αλλήλων, προϋποθέτει— 

(α) δτι ή μόνη αντιπαροχή είναι ή τιμή' και 
(β) δτι ή τιμή ουδόλως επηρεάζεται έξ εμπορικής, οίκονομικής 

ή ετέρας τινός σχέσεως, συμβατικής ή άλλως πως, υφιστα
μένης μεταξύ του πωλητού ή οιουδήποτε προσώπου μετ' 

Καιάθεσις 
Κ σνονισμών 
είςτήν 
Βουλήν. 
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αύτοΰ ιΐμπορικως σχετιζομένου και του αγοραστού ή οίου
δήποπ μεΓ αύτοΰ έμπορικώς σχετιζομένου προσο:>που (εξαι
ρέσει της οχέοεως rfjc δημιουργούμενης έξ αυτής ταύτης 
της πωλήσεως) και 

(γ) δτι ό πωλητής ή οιονδήποτε μετ' αύτοΰ έμπορικώς σχετιζό
μενον τιρόσωπον ουδέν μέρος του προκύπτοντος έκ μεταγε
νεστέρας πωλήσεως, ετέρας διαθέσεως ή χρήσεως των εμπο
ρευμάτων ποσού θά αποκόμιση αμέσως ή εμμέσως. 

3. 'Οσάκις τά ύπό έκτίμησιν εμπορεύματα 
(α) είναι κατεσκευασμένα συμφώνως προς προστατευομένην δια 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας έφεύρεσιν ή είναι εμπορεύματα, 
έφ' ών έφηρμόσθη οιοσδήποτε προστατευόμενος τύπος' ή 

(β) εΙσάγονται ύπό άλλοδαπόν έμπορικόν σήμα' ή 
(γ) εισάγονται προς πώλησιν, έτέραν διάθεσιν ή\ χρήσιν (ανε

ξαρτήτως έάν προηγουμένως ύποβληθώσιν ε'ις περαιτέρω 
βιομηχανοποίησα/ ή δχι) ύπό άλλοδαπόν έμπορικόν σήμα, 

ή συνήθης τιμή καθορίζεται έπί τη υποθέσει δτι αϋτη περιλαμβάνει 
τήν άξίαν του δικαιώματος χρήσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
τύπου ή εμπορικού σήματος, άναφορικώς προς τά τοιαύτα εμπορεύ
ματα. 

4. Δια τους σκοπούς της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ;δ 
δρος «έμπορικόν σήμα» περιλαμβάνει εμπορικήν έπωνυμίαν και συ
σκευασίαν, έμπορικόν δέ τι σήμα λογίζεται άλλοδαπόν έάν άνήκη 
ε ί ς 

(α) οιονδήποτε πρόσωπον, ύφ' οδ τά ύπό έκτίμησιν εμπορεύματα 
παρήχθησαν, κατεσκευάσθησαν, προσεφέρθησαν είς πώλη
σιν ή άλλως πως απετέλεσαν τό άντικείμενον εμπορικής 
πράξεως έκτος τής χώρας της εισαγωγής' ή 

(β) εις οιονδήποτε πρόσωπον έμπορικώς σχετιζόμενον μετά τίνος 
προσώπου έκ των έν ύποπαραγράφω (α) ανωτέρω μνημο
νευομένων' ή 

(γ) εις πρόσωπον, ούτινος τά δικαιώματα έπί του σήματος προ
στατεύονται διά συμφωνίας μετά τίνος προσώπου έκ των έν 
ύποπαραγράφω (α) ή (β) ανωτέρω μνημονευομένων. 

5. Δύο πρόσωπα λογίζονται έμπορικώς σχετιζόμενα, έάν αμέσως 
ή εμμέσως έκάτερον τούτων κέκτηται συμφέρον έν τη επιχειρήσει 
ή περιουσία του έτερου ή αμφότερα κέκτηνται κοινόν συμφέρον έν 
οίαδήποτε επιχειρήσει ή περιουσία ή έάν τρίτον τι πρόσωπον κέκτηται 
συμφέρον έν τη επιχειρήσει ή περιουσία αμφοτέρων. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρα 170, 174 και 175.) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΕΥΣΙΝ 
Δηλοποίησις κατασχέσεως 

1. Ό Διευθυντής οφείλει νά έπιδώση δηλοποίησιν περί της κατα
σχέσεως πράγματος τίνος ως υποκειμένου είς δήμευσιν ώς κ at περί 
των λόγων, έφ' ών εδράζεται αϋτη, είς πάν πρόσωπον, δπερ έφ' δσον 
ούτος γνωρίζει ήτο κατά τόν χρόνον τής κατασχέσεως ό κύριος ή 
εΤς των κυρίων τούτου : 

Νοείται δτι δέν απαιτείται ή έπίδοσις δυνάμει τής παρούσης παρα
γράφου, είς περίπτωσιν καθ' ή ν ή κατάσχεσις έγένετο τή παρουσία— 

(α) τοϋ προσώπου, ούτινος τό αδίκημα ή πιθανώς διαπραχθέν 
αδίκημα προεκάλεσε τήν κατάσχεσιν' ή 
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(β ) τοΰ κυρίου ή τ ίνος των κυρίων τοΰ κατασχεθέντος ή τ ίνος 
υπαλλήλου ή αντιπροσώπου αύτοΰ ' ή 

( γ ) τοΰ πλοιάρχου ή κυβερνήτου, έν τη περιπτώσει π ρ ά γ μ α τ ο ς 
κατασχομένου έν πλοίω ή άεροσκάφε ι . 

2. Ή δυνάμε ι της προηγουμένης παραγράφου δηλοποίησις ε ί να ι 
έ γ γ ρ α φ ο ς , λ ο γ ί ζ ε τ α ι δε προσηκόντως έπιδοθεΐσα τ ω ένδιαφερομένω 
προσώπω— 

( α ) έάν παραδοθη αύτω προσωπικώς' ή 
(β) έάν απευθύνετα ι αύτω κ α ι καταλε ιφθή ή άποσταλή ταχυ 

δρομ ικώό ε ις τήν συνήθη ή τ ε λ ε υ τ α ί α ν γνωστήν κ α τ ο ι κ ί α ν 
ή έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ν διεύθυνσιν ή, έν τη περιπτώσει νομ ικού 
προσώπου, έν τη ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η αύτοΰ έδρα ' ή 

( γ ) οσάκ ις στερε ί τα ι διευθύνσεως έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ή ή διεύ

θυνσις αύτου ε ΐνα ι άγνωστος , έάν δημοσιευθη έν τ η έπισήμω 
έφημερ ίδ ι της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . 

Ά μ φ ι σ β ή τ η σ ι ς Δημεύσεως 

3. Πας δστις ά ξ ι ο ι δτ ι κατασχεθέν ώς ύποκείμενον ε ίς δήμευσιν 
ουδόλως υπόκε ι τα ι ε ίς το ιαύτην δήμευσιν, δέον δπως εντός μηνός άπό 
της ημερομην ίας της δημοσιεύσεως της κατασχέσεως ή, έφ' όσον δέν 
έπεδόθη αύτω το ιαύτη δηλοποίησις, εντός μηνός άπό της κατασχέ 

σεως, έπιδώση τ ω Διευθυντή έ γ γ ρ α φ ο ν άμφισδήτησ ιν έν παντί τελω

ν ε ι α κ ω γ ρ α φ ε ί ω . 

4. Ή δυνάμε ι της αμέσως προηγουμένης παραγράφου άμφισδή

τησ ις δέον δπως καθορ ίζη τ ό όνομα κ α ι τήν διεύθυνσιν του απα ι 

τη τού κα ί , έν ή περιπτώσει ό απα ι τητής δ ιαβ ιο ΐ έκ τος της Δ η μ ο κ ρ α 

τ ί α ς , τ ό όνομα κ α ι τήν διεύθυνσιν δ ι κηγόρου έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , εξου

σιοδοτημένου δπως ένεργη ώς αντ ί κλη τος αύτου ' έπίδοσις δέ δικονο

μ ι κ ο ύ έ γ γ ρ α φ ο υ γενομένη τ ω ούτω καθορ ιζομένω δ ι κηγορώ λογ ί 

ζ ε τ α ι ώς έπίδοσις γενομένη τ ω απα ι τη τή . 

Κήρυξ ις ε ί ς Δήμευσιν 

5. Έ ά ν έπί τη παρόδω της νενομισμένης ώς άνω προθεσμίας, προς 
άμφισδήτησιν διενεργηθε ίσης κατασχέσεως δέν έπιδοθή τ ω Διευθυντή 
το ιαύ τη έ γ γ ρ α φ ο ς άμφισβήτησις ή, έπιδοθείσης ταύτης δέν τηρηθη 
οιαδήποτε των δ ιατάξεων της αμέσως προηγουμένης παραγράφου , 
τ ό κατασχεθέν λ ο γ ί ζ ε τ α ι κηρυχθέν ε ίς δήμευσιν. 

6. Έ ν ή περιπτώσει έπιδοθή έ γ γ ρ α φ ο ς άμφισβήτησις άναφορ ικώς 
προς οίονδήποτε πράγμα , συμφώνως τα ΐ ς προηγουμένα ις δ ι α τ ά ξ ε σ ι 
τοΰ παρόντος Παραρτήματος , δ Διευθυντής δέον δπως ένεργήση Ι να 
έκδοθη δ ι κ α σ τ ι κ ή άπόφασις έπι τοΰ θέματος της δημεύσεως τοΰ έν 
λ ό γ ω πράγματος , κ α ι έάν τό Δ ικαστήρ ιον έξεύρη δτ ι τοΰτο , δτε κατε 

σχέθη τ ω δντ ι ύπέκε ιτο είς δήμευσιν, κηρύσσετα ι δ ι καστ ι κώς ή δή

μευσις αύτοΰ . 

7. Έ ά ν κατασχεθέν π ρ ά γ μ α κηρυχθη ή λ ο γ ί ζ ε τ α ι κηρυχθέν ε ίς 
δήμευσιν συμφώνως τ α ϊ ς δ ι α τ ά ξ ε σ ι έ κ α τ έ ρ α ς των αμέσως προηγου

μένων παραγράφων τότε , μή επηρεαζόμενης οιασδήποτε πράξεως 
προς άπόδοσιν ή πώλησιν τοΰ πράγματος υπό τοΰ Διευθυντοΰ δυνάμε ι 
της παραγράφου 16 τοΰ παρόντος Παραρτήματος γενομένης, ή δή

μευσις λ ο γ ί ζ ε τ α ι ίσχύουσα άπό της ημερομην ίας , καθ* ήν άνέκυψεν 
ή προς δήμευσιν ευθύνη. 
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Ή έπί δικαστηρίω διαδικασία προς κήρυξιν 
κατασχεθέντος πράγματος είς δήμευσιν 

8. Ή προς κήρυξιν κατασχεθέντος πράγματος εις δήμευσιν έπί δι
καστηρίω διαδικασία είναι αστική τοιαύτη, δυναμένη νά έγερθη έν 
τη Δημοκρατία. 

9. Ή προς κήρυξιν κατασχεθέντος πράγματος εις δήμευσιν έπί δι
καστηρίω διαδικασία άρχεται— 

(α) έν παντί δικαστηρίω έχοντι αρμοδιότητα έν τω τόπω, ένθα 
διεπράχθη αδίκημα, σχέσιν έχον προς το κατασχεθέν ή ένθα 
ήρξατο ποινική δίωξις τοΰ τοιούτου αδικήματος' ή 

(β) έν παντί δικαστηρίω έχοντι αρμοδιότητα έν τω τόπω της 
κατοικίας τοΰ απαιτητού ή, έάν ούτος διώρισεν ώς άντίκλη
τον δικηγόρον τινά δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος 
Παραρτήματος, έν τω τόπω ένθα ο δικηγόρος έχει τό γρα
φεΐον αυτού' ή 

(γ) έν παντί δικαστηρίω έχοντι αρμοδιότητα έν τω τόπω ένθα 
τό κατασχεθέν έξευρέθη, κατεκρατήθη f\ κατεσχέθη ή είς 
τόν τόπον ένθα τό πρώτον κομίζεται μετά τήν έξεύρεσιν, 
κατακράτησιν ή κατάσχεσιν αυτού. 

10.— (1) Είς πάσαν τοιαύτην διαδικασίαν, άρξαμένην έν τη Δημο
κρατία, ό απαιτητής ή ό δικηγόρος αυτού δηλοΐ ενόρκως δτι τό κατα
σχεθέν άνηκε ή, έφ' δσον κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει άνηκε κατά 
κυριότητα είς τόν άπαιτητήν κατά τόν χρόνον της κατασχέσεως. 

(2) Είς πάσαν τοιαύτην διαδικασίαν ό απαιτητής οφείλει νά πα
ράσχη έγγύησιν διά τά έξοδα της διαδικασίας, ώς τό Δικαστήριον 
ήθελεν εκάστοτε ορίσει. 

(3) Έφ* δσον δέν τηρηθη οιαδήποτε των διατάξεων της παρούσης 
παραγράφου, τό Δικαστήριον εκδίδει άπόφασιν υπέρ του Διευθυντού. 

11. Ανεξαρτήτως οίουδήποτε δικαιώματος προς άναφοράν δι* υπο
μνήματος (case stated) υποθέσεως τίνος είς τήν κρίσιν τού Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, είς πάσαν διαδικασίαν προς κήρυξιν κατασχεθέντος 
πράγματος είς δήμευσιν, άρξαμένην έν τη Δημοκρατία, έκάτερον 
των μερών δύναται νά έκκαλέση τήν πρωτόδικον άπόφασιν ενώπιον 
του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

12. Έ ν ή περιπτώσει ήθελεν ύποβληθή έφεσις, περιλαμβανομένης 
και εφέσεως ύπό μορφήν υπομνήματος (case stated) εναντίον πρωτο
δίκου αποφάσεως, είς οιανδήποτε διαδικασίαν διά τήν κήρυξιν κατα
σχεθέντος πράγματος είς δήμευσιν, τό κατασχεθέν, εκκρεμούσης της 
εφέσεως, φυλάττεται ύπό του Διευθυντού ή εις οιονδήποτε πρόσφορον 
προς τούτο τελωνειακόν γραφεΐον. 

Διατάξεις άφορώσαι εις τήν άπόδειξιν 
13. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, είς πασαν διαδικασίαν άφο

ρώσαν είς την κατάσχεσιν πράγματος, τό γεγονός της κατασχέσεως, 
ό τύπος και ό τρόπος, καθ* δν αϋτη έγένετο, λογίζονται ώς έχοντα 
ώς εκτίθεται έν τώ κατασχετηρίω, μή χρήζοντα περαιτέρω αποδεί
ξεως. 

14. Εις πάσαν διαδικασίαν ή κήρυξις κατασχεθέντος είς δήμευσιν 
παρά τίνος δικαστηρίου αποδεικνύεται διά της προσαγωγής του Δια
τάγματος ή πράξεως του δικαστηρίου, δι' ής οβτω κηρύσσεται εις 
δήμευσιν ή κεκυρωμένου αντιγράφου έκατέρου, φέροντος τήν όπο
γραφήν υπαλλήλου του Δικαστηρίου, ύφ' οδ εξεδόθη τό τοιούτο Διά
ταγμα ή πραξις. 
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ΕίδικαΙ διατάζεις αναφορικώς προς ώρισμένους άπαιτητάς 

15. Διά τους σκοπούς οίασδήποτε αμφισβητήσεως κατασχέσεως ή 
δικαστικής διαδικασίας προς κήρυξιν κατασχεθέντος εις δήμευσιν, 
έν ή περιπτώσει το κατασχεθεν κατά τον χρόνον της κατασχέσεως 
άνηκε κατά κυριότητα είς νομικόν πρόσωπον, εις δύο ή πλείονας συνε
ταίρους ή είς οιονδήποτε αριθμόν προσώπων πέραν των πέντε, ή 
δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος γενομένη ένορκος δήλωσις ώς 
και πάσα έτερα r μάξι ς προβλεπομένη υπό τοΟ παρόντος Παραρτή
ματος ή ύπό των δικαστικών θεσμών δπως γένη Οπό του απαιτητού 
ή κυρίου ή ύπό προσώπου επί τούτω εξουσιοδοτημένου ύπ* αύτου, 
δυνατόν νά γένη ύπό των ακολούθων προσώπων αντιστοίχως ή των 
ύπ' αυτών έπί τούτω εξουσιοδοτημένων προσώπων— 

(α) όοάκις ό κύριος είναι νομικόν πρόσωπον, ύπό του γραμμα
τέως ή παντός προσηκόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματού
χου του νομικού προσώπου' 

(β) έπί συνεταιρισμού, ύφ" οίουδήποτε των συνεταίρων' 
(γ) οσάκις τό κατασχεθεν ανήκει είς αριθμόν προσώπων πέραν 

των πέντε, ουχί έν συνεταιρισμοί τελούντων, ύφ' οιωνδήποτε 
δύο των προσώπων τούτων δι ' ίδιον λογαριασμόν καΐ διά 
λογαριασμόν των λοιπών συγκυρίων. 

Εξουσία προς διενέργειαν ώρισμένων πράξεων 
άναφορικώς προς τό κατασχεθεν πριν ή τούτο 

κηρυχθή είς δήμευσιν 
16. Έν ή περιπτώσει πράγμα τ ι κατασχεθη ώς ύποκείμενον εις 

δήμευσιν, 6 Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον, έφ* δσον κρίνει 
τούτο σκόπιμον και παρά τό γεγονός δτι τοΰτο δέν έκηρύχθη εισέτι 
είς δήμευσιν ή δέν λογίζετα ι εισέτι κηρυχθέν είς δήμευσιν— 

(α) νά άποδώση τό κατασχεθεν είς οίονδήποτε απαιτητή ν, δστις 
ήθελε καταβάλει τω Διευθυντή τό ύπ' αύτου καθοριζόμενον 
κατά τό δοκούν ποσόν, δπερ δέν δύναται νά ύπερβαίνη την 
κατά τήν κρίσιν αυτών) άξίαν του πράγματος, περιλαμβανομέ
νου και παντός μή εισέτι καταβληθέντος δασμού ή φόρου, βα
ρύνοντος τό κατασχεθεν' ή 

(β) έν τη περιπτώσει κατασχέσεως ζώων ή ειδών άτινα κατά 
τήν κρίσιν του Διευθυντού" υπόκεινται είς φθοράν, νά εκποίη
ση ή καταστρέψη ταΟτα. 

IV.—(1) Έάν οίονδήποτε κατασχεθεν άποδοθη, πωληθή ή κατα
στραφη ώς έν τοις ανωτέρω και είς δικαστικήν διαδικασίαν, διεξα
χθεΐσαν δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος, άποφασισθή δτι τό 
πράγμα τούτο δέν ύπέκειτο είς δήμευσιν δτε κατεσχέθη, ο Διευθυν
τής οφείλει δπως, έφ* δσον τό ζητήσει ό απαιτητής, προσφέρη αύτω— 

(α) ποσόν ίσον προς τό καταβληθέν ύπό του άπαιτητοΟ δυνάμει 
της υποπαραγράφου (α) της αμέσως προηγουμένης παρα
γράφου' ή 

(β) έφ* δσον τό κατασχεθεν έπωλήθη, ποσόν ίσον προς τό προϊόν 
της πωλήσεως' ή 

(γ) έφ' δσον τό κατασχεθεν κατεστράφη, ποσόν ίσον προς τήν 
άγοραίαν άξίαν του πράγματος κατά τόν χρόνον της κατα
σχέσεως : 

Νοείται δτι οσάκις τό είρημένον ποσόν περιλαμβάνει καΐ μή κατα
βληθέντα πρό της κατασχέσεως δασμόν ή φόρον βαρύνοντα τό κατα
σχεθεν, ό Διευθυντής δύναται νά αφαίρεση έξ αύτου τό παριστών τόν 
δασμόν ή φόρον ποσόν. 
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(2) Έάν ό απαιτητής άποδι.χθή τό προσφερόμενον αύτώ ποσόν 
δυνάμει της προηγουμένης υποπαραγράφου, απεκδύεται παντός δι
καιώματος προς άσκησιν αγωγής δια τήν γενομένη ν κατάσχεσιν, 
κατακράτησιν, έκποίησιν ή καταστροφήν του πράγματος. 

(3) Διό: τους σκοπούς του εδαφίου (γ ) της υποπαραγράφου (1) 
τής παρούσης παραγράφου, ή αγοραία αξία τοϋ πράγματος κατά 
τόν χρόνον τής κατασχέσεως λογίζεται οδσα ϊση προς ποσόν, δπερ 
ήθελε διά συμφωνίας του Διευθυντού καΐ του απαιτητού καθορισθη 
ή, έφ' όσον δέν έπιτευχθή τοιαύτη συμφωνία, ίση προς ποσόν καθορι
ζόμενον υπό διαιτητού διοριζομένου ύπό Δικαστού του 'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, ούτινος ή άπόφασις είναι τελεσίδικος' ό διαιτητής δέν 
δύναται νά είναι υπάλληλος οίουδήποτε κυβερνητικού τμήματος' ή 
κρατούσα ενώπιον του διαιτητού διαδικασία καθορίζεται ύπό του 
διαιτητού. 

Κεφάλαιο ν 
Νόμος 

Κεφ. 129 
33/1961 
33/1963 
Κεφ. 140 
1/1961 

33/1961 
34/1963 

Κεφ. 147 
2/1961 

33/1961 
49/1963 
76/1963 
Κεφ. 315 
26/1961 
36/1963 
70/1963 
Κεφ. 324 
33/1961 
36/1965 

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 196) 

Καταργήσεις 

Τίτλος 

Ό περί Ζυθοποιίας Νόμος 

Ό περί 'Αδείας Κατασκευής Otvo

πνευματούχων Ποτών Νόμος 

Ό περί Καπνού Νόμος 

Ό περί Διοικήσεως Τελωνείων 
Νόμος 

Ό περί Πυρείων (Φόρος Κατανα
λώσεως) Νόμος. 

"Εκτασις 
Καταργήσεως 

"Ολόκληρος 

'Ολόκληρος 

'Ολόκληρος 

'Ολόκληρος 

'Ολόκληρος 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραψείφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


