
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 234 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τού" Συντάγματος, ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος 
1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκροττίας. 

'Αριθμός 12 του 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνειακού Συνοπτικός 
Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος 1963, και θα άναγινώσκηται τίτλος. 
όμου μετά του περί Τελωνειακού" Δασμολογίου Νόμου 1961, ώς ούτος 32τοθΐ96ΐ 
έτροποποιήθη δια του περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιη
τικού) Νόμου 1962 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 3 τοϋ 1963. 
Νόμος»), ό δέ βασικός Νόμος και ό παρών Νόμος δύνανται νά άνα
φέρωνται όμου ώς οι περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμοι 1961 
έως 1963. 

(277) 
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Τροποποίησις 
τοϋ Δευτέρου 
ΠΙνακος τοϋ 
βασικού 
Νόμου. 

Πρώτος 
ΠΙναξ. 

Δεύτερος 
ΓΚναξ. 

Τρίτος 
ΠΙναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

2. Τό Μέρος Πρώτον του Δευτέρου Πίνακος του δασικού Νόμου 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της άπαλείψεως των λεπτομε
ρειών εκείνων τών δασμολογικών κλάσεων αύτου τών οποίων οί 
αριθμοί αναφέρονται έν τη πρώτη στήλη τοΟ Πρώτου Πίνακος του 
παρόντος Νόμου, και διά της αντικαταστάσεως των— 

(α) διά περίοδον άρχομένην την 18ην 'Ιανουαρίου 1963 και λή
γουσαν την Ιην Μαρτίου 1963, διά τών λεπτομερειών αΐτινες 
αναφέρονται έναντι έκαστης τοιοώτης δασμολογικής κλά
σεως έν τη δευτέρα, τη τρίτη, τη τετάρτη, τή πέμπτη και 
έκτη στήλη του Πρώτου Πίνακος του παρόντος Νόμου' 

(6) άπό της 2ας Μαρτίου 1963 και εφεξής, διά τών λεπτομε
ρειών αΐτινες αναφέρονται έναντι έκαστης τοιαύτης δασμο
λογικής κλάσεως έν τή δευτέρα, τή τρίτη, τή τετάρτη, τή 
πέμπτη και τή Μκτη στήλη του Δευτέρου Πίνακος του πα
ρόντος Νόμου. 

3 . Τό Μέρος Δεύτερον του Δευτέρου Πίνακος του βασικού Νόμου 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της άπαλείψεως πασών τών 
λεπτομερειών τών άφορωσών εις τήν Δασμολογικήν κλάσιν Β. 5 
(ήτις άφορα είς τήν «Βιομηχανίαν») καΐ αντικαταστάσεως τούτων 
διά τών έν τω Τρίτω Πινάκι του παρόντος Νόμου εκτεθειμένων 
λεπτομερειών. 

4. Τό Μέρος Δεύτερον του Δευτέρου Πίνακος του βασικού Νόμου 
διά του παρόντος τροποποιείται διά τής ένθέσεως, αμέσως μετά τήν 
Δασμολογικήν κλάσιν Β. 7, τής έν τω Τετάρτω Πίνακι του παρόντος 
Νόμου νέας Δασμολογικής κλάσεως Β. 8. 

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ άπό τής 18ης 'Ιανουαρίου 1963. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Δασμολο
γική 

κλάσις 
'Αριθμός 

ΕΤδος εμπορεύματος 
'Επιβολή 
δασμόϋ 

κατά 

Δασμός 

00101/09 {Ζώα ζώντα προοριζόμενα κυρίως δια 
βρώσιν, ώς ακολούθως :— 
(α) Νεοσσοί μιας ημέρας . . 
(β) Λοιπά 

Κρέατα και παραπροϊόντα τούτων εντός 
αεροστεγών δοχείων (περιλαμβανομένων 
κρεάτων μαγειρευμένων μετά λαχανικών), 
ώς ακολούθως :— 

(α) Χοίριον κρέας τεταριχευμένον και 
καπνιστόν (μπέικον) 

(β) Λοιπά 

Τυρός περιλαμβανομένου και τοϋ νωποϋ 
τοιούτου 

Ώ ά μετά του κελύφους, ώς ακολούθως :— 
(α) ΕΙσαγόμενα δι* έκκόλαψιν, άψοΰ ίκα

νοποιηθή επί τούτω 6 Διευθυντής 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . . . 

Παγωτά, κόνις παγωτών, βυνοϋχον γάλα, 
βρώσιμα παρασκευάσματα αποτελούμενα 
κυρίως έκ γάλακτος ή ώών και λοιπά γαλα^ 
κτομικά είδη μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Παγωτά . . . . . . 
(β) Λοιπά . . ■.... . . . . 

'Ιχθείς, νωποί, διατέτηρημένοι διά ψύξεως ή 
κατεψυγμένοι, ώς ακολούθως :— 
(α) Μαρίδα, ώς αϋτη ταξινομείται ύπό 

τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων, διά τους μήνας Ίανουάριον, 
Φεβρουάριον καΐ Μάρτιον 

(β) Λοιποί . . 

Καρποί καΐ όπώραι, διατέτηρημένοι, περι
λαμβανομένων κατεψυγμένων τοιούτων, 
ολόκληροι ή εις τεμάχια, ώς ακολούθως :— 

(α) Έλαΐαι προσωρινώς συσκευασμένοι 
ώς at έν άλμη, εξαιρουμένων τών 
συσκευασμένων είς δοχεία διά λια
νικήν πώλησιν . . 

(β) Λοιποί 

Γλυκά, μαρμελάδαι, πηκτή έκ φρούτων, 
πολφός (pulp) έκ φρούτων καΐ πολτός έκ 
φρούτων, περιλαμβανομένης τοματόπαστας 
«πουρέ» είς αεροστεγή ή μή δοχεία 

Χυμοί φρούτων μή ύποστάντες ζύμωσιν, 
κατεψυγμένοι ή μή, περιλαμβανομένων σι
ροπίων καΐ φυσικών εκχυλισμάτων φρού
των, ώς ακολούθως:— 

(α) Χυμοί φρούτων άνευ προσθήκης σακ
χάρεως, μή συσκευασμένοι διά λιανι
κή ν πώλησιν, κατ* 2γκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιποί . . . . . 

Άρ. 
Άρ. 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

δωδεκάδα 
δωδεκάδα 

μονάδα 

οκαν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
ή όκάν 

άξίαν ή 
δωδεκάδα 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 
όκάν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

20 μίλς 
Ατελώς 

12% 
8% 

16% ή 
40 μίλς 

'Ατελώς 
24% ή 

40 μίλς 

26% 
"6% 

20% ή 
30 μίλς 

'Ατελώς 

20% 
46% 

48% 

25% 
36% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι 1 'Επιβολή 
στική δασμοΰ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Λαχανικά, διατετηρημένα ένόξάλμη (pickled) 
ή άλλως πως παρεσκευασμένα, εντός αερο
στεγών δοχείων, περιλαμβανομένων και 
λαχανοσουπών και λαχανοζωμών, ως 
ακολούθως :— 
(α) Μπιζέλια· κυνάρες (άγκυνάρες)· κα

ρώτα· φασίολοι· αγγούρια· σπανάκιον 
κράμβαι (κουνουπίδια)·, κρόμμυα* φύλ
λα αμπέλου (κλιματόφυλλα)· κολοκύν
θια· τεύτλα* τομάται* .τοματοπολτός, 
τοματοχυμός 

(β) Λοιπά 

"Αλευρον και φολίδες γεωμήλων, λαχανικά 
και φρούτα (έστω και αλευρον έξ αραβο
σίτου (corn flour)), σάγου, μανιάτης και όλα 
τά λοιπά άμυλα παρεσκευασμένα διά βρώ
σιν), ως ακολούθως:— 

(α) Τρίμματα γεωμήλων «πουρέ» (chips), 
πουρέ γεωμήλων και χυλός γεωμήλων 

(β) Λοιπά 

Καφές πεφρυγμένος, έστω καΐ άληλεσμένος 

'Εκχυλίσματα καφέ, αρώματα (έσσάνς) καφέ, 
εις ύγράν ή ξηράν κατάστασιν, και παρό
μοια παρασκευάσματα περιέχοντα καφέ 

Πέπερι, έστω και πεπέρεως τοϋ γένους πι
μέντο καΐ άλλα καρικεύματα πεπέρεως άλη
λεσμέναήμήήαλλως πως παρεσκευασμένα 

Παρασκευάσματα διά τροφήν, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) "Οξος, παρασκευάσματα τομάτας εις 

χυμούς ή χυλούς, γνωστών ύπό τήν 
όνομασίαν sauce ή ketchup, καΐ αρω
ματισμένα άλατα 

(β) ΣυμπεπυκνωμέναιπηκταΙ καΐτεχνητά 
γλυκά 

(γ) Λοιπά 

Οίνοι, περιλαμβανομένου γλεύκους σταφυ· 
λών, ώς ακολούθως :— 

(α) Οίνοι αφρώδεις.. 
(/?) Οίνοι μή αφρώδεις εις φιάλας 
(ν) Λοιποί 

Μηλίτης, άπίτης και χυμοί φρούτων ΰπο
στάντες ζύμωσιν, μή άλλαχοϋ κατονομα
ζόμενοι 

Ζύθος οιουδήποτε τύπου και άλλα ποτά έκ 
δημητριακών, ύποστάντα ζύμωσιν 

Άπεσταγμένα οινοπνευματώδη ποτά, ώς 
ακολούθως :— 

(α) ΕΙσαγόμενα είς φιάλας, βαθμού μή 
υπερβαίνοντος 80% τοϋ οίνοπνεύ 
ματος «προύφ» . . 

(β) Λοιπά . . . ·. 

Ξυλεία, πριονισμένη, πλανισμένη, φέρουσα 
αύλακας, έξοχάς καΐ παρόμοια . . . . | 

όκάν 
όκάν 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 
όκάν 

γαλόνι 
γαλόνι 
γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 
γαλόνι 

κυβ.πόδ 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

γαλόνι 
γαλόνι 
γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 
γαλόνι 

«προύφ» 

άξίαν 

44% 
30% 

40% 
8% 

28% 

40% 

40% 

44% 

34% 
16% 

£3.000 μιλς 
£2.500 μίλς 
£2.000 μιλς 

£0.950 μίλς 

720 μιλς 

£5.600 μίλς 
£6.500 μίλς 

5% 
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Δασμολο
γική 

κλάσις 
Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοΰ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

31301 Βενζίνη, πετρελαϊκός α'ιθήρ (motor spirit) 
και παρόμοια ελαφρά έλαια έχοντα βαθμόν 
άναψλέξεως κάτω των 73° Φ, έστω και με
μιγμένα με ανόργανους ουσίας (gasoline 
blending agents), ώς ακολούθως :— 
(α) Βενζίνη δι'άεροπορικήν χρήσιν 
(β) Βενζίνη διά στεγνοκαθαριστήρια κ.λ.π. 

ώς αϋτη ταξινομείται ΰπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Βενζίνη με είδικόν σημεΐον ζέσεως 
χρησιμοποιούμενη ώς μέσον έκχυλί
σεως, διαλύσεως ή ώς καταλύτης, ώς 
αϋτη ταξινομείται ΰπό τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Λοιπά 

Λιπαντικά έλαια και λίπη ορυκτά, περιλαμ 
βανομένων αναμίξεων ζωικών καΐ φυτικών 
λιπαντικών, ώς ακολούθως :— 
(α) "Ελαια 

(β) Όρυκτά λιπαντικά 

"Ελαια, οξειδωμένα, πολυμερισμένα δι* έμ
φυσήσεως αέρος έν θερμώ ή ΰποστάντα 
είδικήν θερμικήν κατεργασίαν 

'Οργανικοί ενώσεις, μή άλλαχοϋ κατονο
μαζόμενοι, ώς ακολούθως :— 
(α) Σακχαρίνη, δουλκίνη καί παρόμοιοι 

ύλαι, ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. 
(Ύλαι ή παρασκευάσματα περιέχοντα 
βάρος πέραν τών 5% σάκχαρίνης, ταξι
νομούνται ώς έάν ταύτα άπετελοϋντο 
έξ ολοκλήρου έκ σακχαρίνης καί ύλαι 
ή παρασκευάσματα περιέχοντα είς 
βάρος 5% ή δλιγώτερον σακχαρίνης 
θά φορολογούνται κεχωρισμένως, 
αναλόγως της περιεκτικότητας των 
είς σακχαρίνην, ώς σακχαρίνη, κα\ έπ! 
τών υπολοίπων συστατικών των ώς 
ταΰτα ταξινομούνται) 

(β) Σάκχαρα, περιλαμβανομένου τοΰ στα 
φυλοσακχάρου (δεξτρόζης, γλυκόζης) 
όπωροσακχάρου, γλυκόζης και λαι
βουλόζης, χημικώς καθαρών, ώς 
ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Κιτρικόνόξύ καίτρυγικόνόξύ.. 
(δ) Πυτία (ή πυτιάρένετ), καί ναφθαλίνη . . 
(ε) ΛοιπαΙ . . . . . . . 

Υδροχρώματα (distemper) και λοιπαϊ χρω
στικοί ούσίαι μή προερχόμενοι έκ πίσσης 
λιθανθράκων, ώς ακολούθως :— 

(α) Χρωστικοί ύλαι (pigments), βασικοί, 
περιλαμβανομένου καί τοΰ βαρέως 
τσίγκου (λιθοπόν) ώς αύται ταξινο
μούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων . . . . 

(β) Λοιπά . . . . 

γαλ. 

όκάν 

ο καν 
γαλ. 

οκαν 

όκάν 

όκάν 

100 γαλ. £12.500 

άξίαν 16% 

100 γαλ. 

άξίαν 
ή γαλ. 
άξίαν 

ή όκάν 

'Ατελώς 
£12.500 

6% 
16 μϊλς 

6% 
ΙΟμιλς 

Ατελώς 

όκάν 

40 όκ. 
όκάν 
όκάν 
όκάν 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

40 όκ. 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

£9.500 μίλς 

£0.690 μίλς 
8% 

'Ατελώς 
Ατελώς 

Ατελώς 
12% 

£12.500 

24% 

£9.760 μίλς 

£0.910 μίλς 
8% 

'Ατελώς 
5% 
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Είδος εμπορεύματος 

Παρεσκευασμένα χρώματα έττιχρίσεως 
(μπογιάδες) βερνίκια, βερνικοχρώματα, 
χρώματα δια τήν καλλιτεχνικήν ζωγρα
φική ν, ξηραντικά έτοιμα ττρός χρήσιν, 
και μαοτίχαι (mastics), ώς ακολούθως:— 
(α) Χρώματα δια τήν καλλιτεχνικήν ζω

γραφικήν συσκευασμένα μετά των 
χρειωδών παρακολουθημάτων των 
(accessories) 

(β) Λοιπά 

Βιταμΐναι και βιταμινούχα παρασκευάσματα. 
'Ορροί, εμβόλια καΐ παρόμοια βακτηριολο
γικά παρασκευάσματα. Πενικιλίνη, Στρε
πτομυκίνη, Τυροσιτίνη και λοιπά άντιβιω
τικά. Άλκαλοειδή ώς ή κοκαΐνη, ή κα
φεΐνη, ή κινίνη καΐ τά παραγόμενα έκ του 
οπίου, καΐ έτερα άλκαλοειδή, άλατα και τά 
παράγωγα τούτων, ώς ακολούθως :— 

(α) Παρεσκευασμένα αποκλειστικώς διά 
χρήσιν είς ζωοτροφάς· βιταμΐναι είσα
γόμεναι ύπό βιομηχάνων προς χρήσιν 
έν τη βιομηχανία, άφοϋ Ίκανοποιηθή 
έπι τούτω ό Διευθυντής του Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά! 

Αίθέρια έλαια, φυτικά, ώς ακολούθως:— 
(α) "Ελαια εσπεριδοειδών, ώς ταύτα ταξι

νομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά 

Συνθετικοί και παρόμοιοι αρωματικά! ύλαι 
καΐ συμπυκνώματα. Συνθετικά! υλαι δι* 
άρωματισμόν ή καλλωπισμόν. 'Αποστάγ
ματα αίθερίων ελαίων εντός λιπών, λαμβα
νόμενα δι* ένανθήσεως. Μίγματα αλκο
όλης κα! αίθερίων ελαίων,ώς ακολούθως :— 

(α) Συσκευασμένοι διά λιανικήν πώλησιν. 
Ύλαι κα! συμπυκνώματα περιέχοντα 
άρωμα κόλας (cola). Μίγματα αλκο
όλης κα! αίθερίων ελαίων, ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Ύλαι κα! συμπυκνώματα περιέχοντα 
αρώματα εσπεριδοειδών ώς ταύτα τα
ξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(γ) Λοιπά! 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού, 
καλλυντικά κα! άλλα παρασκευάσματα, χρη
σιμοποιούμενα διά τήν περιποίησιν κα! 
διατήρησιν τοϋ δέρματος κ.λ.π. (toilet 
preparations), εξαιρουμένου τοϋ σάπωνος, 
ώς ακολούθως :— 

(α) Κρέμαι κα! κόνις οδόντων, κα! γενι
κώς προϊόντα υγιεινής κα! πλύσεως 
τοϋ στόματος. Κρέμαι ξυρίσματος, 
κατ* ίίγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά / 
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59101 Πρωστήριαι πυρίτιδες, παρεσκευασμέναι 
εκρηκτικά! ύλαι και πυρομαχικά δια κυνή 
γιον καΐ παιδιάς, ώς ακολούθως :— 

(α) Πυρΐτις κατακρημνίσεως (μπλάστιγκ), 
δυναμΐτις και παρόμοιοι εκρηκτικά! 
ύλαι. Φυσίγγια διά συσκευάς έκκινή 
σεως μηχανημάτων, κατ* έγκρισιν του 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπαί, περιλαμβανομένων των κυνη· 
γετικών σφαιριδίων (σκαγίων) 

Πυροτεχνήματα καΐ άλλα είδη πυροτεχνίας, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Πυροτεχνήματα, ώς ταύτα ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

{β) Λοιπά 

Πλαστικοί ύλαι, συνθετικοί είς τεμάχια, 
φύλλα, ράβδους, σωλήνας, κόνιν καΐ αλλάς 
ανάλογους άρχικάς μορφάς (περιλαμβανο
μένης της κελλοφάνης (σελλοφάν) μή τυ
πωμένης), ώς ακολούθως:— 

(α) Σωλήνες δλων των τύπων εσωτερικής 
διαμέτρου 4.5 ί,ντζών ή μικρότερος, 
ώς ούτοι ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Συνθετικά! πλαστικοί ύλαι είς κόκκους, 
ή αλλάς ανάλογους άρχικάς μορφάς 
είσαγόμεναι ύπό βιομηχάνου πλαστι 
κών υλών δι* άποκλειστικήν χρήσιν 
είς τήν βιομηχανίαν τοιούτων ε!δών 
εντός της Δημοκρατίας κατ' έγκρισιν 
τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(γ) Λοιποί 

Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα καΐ απολυμαν
τικά, περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων 
διά τήν άπολύμανσιν τοΰ δέρματος και των 
τριχών τών προβατοειδών καΐ τών βοοει
δών καΐ λοιπά παρόμοια παρασκευάσματα, 
ώς ακολούθως:— 

(α) 'Εντομοκτόνα δι' οίκιακήν χρήσιν συ
σκευασμένα είς δοχεία διά λιανικήν 
πώλησιν, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων . . 

(β) Λοιπά 

40 όκ. 

όκάν 

όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

άξίαν 

8% 

150% 

64% 

8% 

8% 

16% 

165% 

72% 

16% 

άξίαν 

όκάν 

όκάν 

άξίαν 

'Ατελώς 

'Ατελώς 

16% 

'Ατελώς 

8% 

«0% 

'Ατελώς 

ιο% 
'Ατελώς 



284 

Δασμολο
γική 

κλάσις 
'Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
'Επιβολή 
δασμού 

Δασμός 

Χημικαι ύλαι και προϊόντα μή άλλαχοϋ κα
τονομαζόμενα, ώς ακολούθως:— 
(α) 'Ενεργοποιηθείς άνθραξ, ξυλάνθρακες, 

άργιλλος καΐ γη. Διαυγαστικά, άπο
χρωστικά και συντηρικά παρασκευά
σματα δι' οίνους, μίγματα δια τήν κα
τάσβεσιν τοΰ πυρός, ύλαι έχουσαι τήν 
'ιδιότητα ανταλλαγής ιόντων (περμου
τΐται) και λοιπαι συνθέσεις άττοσκλη
ρυντικαι τοϋ ΰδατος, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Ξυλόπισσαι, κρεόζωτον ξύλου, πησ
σίται ξύλου και φυτικαι 

(γ) Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και 
υγρά δι' υδραυλικά φρένα.. Πυριτό
λιθοι αναπτήρων. Χημικά! ,ύλαι και 
προϊόντα μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
συσκευασμένα διά λιανικήν πώλησιν, 
ώς ταϋτα ταξινομούνται ΰπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Κονίαμα καϊ παρόμοια παρα
σκευάσματα χρησιμοποιούμενα ώς 
υποκατάστατα της άσβεστου, τοΰ 
γύψου ή τοϋ τσιμέντου,ώς ταϋτα ταξι
νομούνται ΰπό τοΰ Διεύθυντοϋ τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(ε) Λοιπά 

Φυσικά δέρματα και άνεσχηματισμένα ή συν
θετικά δέρματα (περιέχοντα δέρμα ή. ίνας 
δέρματος), ώς ακολούθως :— 
(α) Φυσικά, των τύπων των χρησιμοποι

ουμένων διά τήν κατασκευήν εξωτερι
κών καϊ εσωτερικών πελμάτων (σό
λων) καϊ πτερνών (τακουνιών), ώς 
ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Φυσικά, τών τύπων τών χρησιμοποι
ουμένων δι* έσωτέρικάς επενδύσεις 
υποδημάτων (φοδράρισμα), ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Τάκκοι, πέλματα (σόλαι), ανω μέρη υποδη
μάτων, περικνή μια, γλωσσίδες, βάρδουλα 
και λοιπά έτοιμα μέρη υποδημάτων εκ 
πάσης ϋλης, ώς ακολούθως :— 
(α) Τάκκοι καϊ πέλματα έκ φυσικού δέρ

ματος, ώς ταύτα ταξινομούνται ΰπό 
τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Έτοιμα μέρη υποδημάτων (εξαιρου
μένων τών πτερνών (τακουνιών) έκ 
πάσης ϋλης), ώς ταϋτα ταξινομούνται 
ΰπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(γ) Θύσανοι (φούντοι) εισαγόμενοι προς 
χρήσιν είς τήν ύποδηματοποιΐαν άφου 
ίκανοττοιηθήέπΐ τούτω ό Διευθυντής 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Λοιπά . . 
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Τεχνουργήματα έκ δέρματος, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) Διακεκοσμημένα (fancy) τεχνουργή

ματα έκ δέρματος, ώς ταύτα ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . . . 
'Ελαστικά έπίσωτρα και αεροθάλαμοι οχη
μάτων, καΐ αεροπλάνων, ώς ακολούθως :— 
(α) Διά μηχανοκίνητα οδικά οχήματα, 

περιλαμβανομένων καΐ των έλκυστήρων 
(τρακτέρ) . . 

(β) Λοιπά 
Συνθετικοί Ινοσανίδες (ουχί χαρτόνια) 
"Αλλη ξυλεία, περιλαμβανομένης ξυλείας 
τεχνητής ή άνεσχηματισμένης, απλώς έσχη
ματισμένης ή κατειργασμένης, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενης, ώς ακολούθως :— 
(α) Ξυλέριον, κλάδοι κατά μήκος έσχισμέ

νοι διά βαρελοστέψανα (τσέρκια) καΐ 
δοΰγαι . . · . . 

(β) Ξυλεία τεχνητή ή άνεσχηματισμένη, 
αποτελούμενη άπό ροκανίδια, πριο
νίδια ή\ αλευρον ξύλου ή έτερα ξυλώδη 
απορρίμματα, συσσωματωμένα διά φυ
σικών ή τεχνητών ριτινών ή καΐ δι' 
έτερων οργανικών συνδετικών, είς 
σανίδας ή φύλλα.. 

(γ) Λοιπά 

Είδη ξυλουργικής δι' οίκοδομάς, περιλαμ
βανομένων θυρών, πλαισίων και δαπέδων 
καΐ ξυλεία δι* ο'κοδομάς κεκομμένη είς 
τεμάχια μετά ή άνευ τών απαραιτήτων συν
δέσεων και παρακολουθημάτων αυτών 

"Υλαι έκ συσσωματωμένου φελλού 
Χάρτης κοινός συσκευασίας ή περιτυλί
ξεως περιλαμβανομένου λεπτού χάρτου 
(tissue), χάρτου περιτυλίξεως, ώς ακο
λούθως :— 
(α) Λιθογραφη μένος, εικονογραφημένος ή 

άλλως πως τυπωμένος 
(β) Λοιπά 

Σάκκοι, κυτία και άλλαι μορφαΐ συσκευασίας 
έκ χάρτου καΐ χαρτονίου, ώς ακολούθως : 

(α) Δίφυλλοι (ή έκ περισσοτέρων φύλλων) 
σάκκοι έκ χάρτου, εμβαδού ούχι μι 
κροτέρου τών 1,5 τετ. ποδών, κυτία έκ 
χαρτονίου είδικώς κατεσκευασμένα 
διά τήν συσκευασίαν προϊόντων έπι
τοπίως παραγομένων ή κατεσκευαζο
μένων καΐ προοριζομένων δι" έξαγω
γήν, κατ* εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων, ύπό τοιούτους 
δρους ώς ούτος ήθελεν επιβάλει 

(β) Κυτία σιγαρέττων καΐ κοσμηματοθή
και, ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων . . 

(γ) Λοιπά 
Τετράδια καΐ σημειωματάρια, βιβλία λογι
στικά, λευκώματα διά φωτογραφίας, ημε
ρολογιακά σημειωματάρια, ύπομνηστικά 
σημειωματάρια καΐ λοιπά κατασκευάσματα 
έκ χάρτου γραφής 
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Είδος εμπορεύματος 

| Ι Δασμός 
Στατι | 'Επιβολή } 
στική Ι δασμού Ι Προτιμή Ι Γενικός 
κατά J κατά | σεως | 

Είδη έκ χαρτομάζης, χάρτου και χαρτονιού 
μη άλλαχοΰ κατονομαζόμενα, ώς ακολού
θως :— 

(α) Διηθητικά (φίλτρα), χάρτης αποτε
λούμενος έκ διαστρώσεων (flongs), 
χάρτης μονοτυπικός καΐ χάρτης είς 
ταινίας, Ίχνάρια γυναικείων ενδυμάτων 
(πατρόν), ρόλλοι διά στατιστικός 
μηχανάς, χάρτης μεταφοράς κειμένων, 
λωρίδες χάρτου κομμωμέναι, φύλλα 
χάρτου εις ειδικά σχήματα διά τήν συ

. σκευασίαν ώων, περιτυλίγματα είς 
μεγέθη κεκομμένα, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά (περιλαμβανομένου χάρτου είς 
μεγέθη κεκομμένου), μή άλλαχοϋ κατο
νομαζόμενα 

Βαμβακερά υφάσματα λελευκασμένα, βεβαμ
μένα, στιλβωμένα (μερσεριζέ), εκτυπωμένα 
ή άλλως πως τετελειωμένα, ώς ακολού
θως :— 
(α) Βαμβακερά υφάσματα συνήθως δύο ή 

περισσοτέρων χρωμάτων, ών τά νή
' ματα έβάφησαν προ της ύφάνσεως, 
τύπου «αλατζάς» (gingham), και λοιπά 
παρόμοια ελαφρού βάρους υφάσματα 
είς άπλα χρώματα, ριγωτά ή μέ χρω 
ματιστά τετράγωνα (καρό), ώς ταΰτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Βαμβακερή καμπαρτίνα, ντρίλιο 
(denim) και παρόμοια υφάσματα διά 
σάκκους καΐ παντελόνια ών τά νήματα 
έβάφησαν πρό της ύφάνσεως, ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Υφάσματα έκ τριχών μή εκλεκτής ποιότητος 
ή χάρτου και άλλα υφάσματα μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) 'Εκ τριχών μή εκλεκτής ποιότητος 
(β) Λοιπά 

Υφάσματα και πιλήματα έμπεποτισμένα δι 
ελαστικού ή άλλως πως (περιλαμβανομένων 
και απομιμήσεων δέρματος μή έχουσών ώς 
βάσιν το φυσικόν δέρμα άλλ* εξαιρουμένων 
των λινοταπήτων), ώς ά κολοΰ θως :— 
(α) Σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα 

καλλιτεχνικών εργαστηρίων και παρό 
μοια είδη 

(β) Λοιπά 

Όθόναι (πανικά) κλίνης, τραπέζης, καθαρι 
ότητος (toilet), μαγειρίου, έξ όλων τών 
υφαντικών υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Κεντημένοι, ώς αύται ταξινομούνται 

ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος 
Τελωνείων 

(β) ΛοιπαΙ 
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Παραπετάσματα θυρών καΐ παραθύρων και 
παρόμοια είδη οικιακής χρήσεως έτοιμα 
προς χρήσιν, εξ υφαντικών υλών, ώς ακο
λούθως :— 
(α) Κεφαλαί φλόκκων (mops) 
(β) Λοιπά 

Τάπητες καΐ παρόμοια είδη έπιστρώσεως 
δαπέδων, ώς ακολούθως :— 

(α) Έξέρίουή τριχών εκλεκτής ποιότητος 
(β) Λοιπά . . . . 

'Αντικείμενα έκ πορσελάνης, γής (πήλινα) 
περιλαμβανομένων αντικειμένων δι' έπι
τραπέζιον και οϊκιακήν χρήσιν και αντι
κειμένων τέχνης έκ κοινής έψημένης 
άργίλλου, κοινής πέτρας ή έκ φαβεντιανής 
γής, ώς ακολούθως :— Ι 

(α) Διακοσμητικά! πλάκες και δοχεία, | 
λάρνακες και ανθοδοχεία, αγάλματα 
καΐ αγαλματίδια, σιγαροθήκαι και 
παρόμοια διακοσμητικά εϊδή, ώς 
ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ 
θυντοΰ τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά έκ κοινής έψημένης άργίλλου, 
ώς ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ 
θυντοΰ τοΰ Τμήματος Τελωνείων .. 

(γ) Λοιπά 

"Αργυρος, ακατέργαστος ή ήμικατεργα 
σμένος 

Λευκοχρυσός (πλατίνη) και λοιπά μέταλλα 
της ομάδος τοϋ λευκοχρυσοΰ, ακατέργαστα 
ή ήμικατειργασμένα 

Κοσμήματα έκ χρυσού, αργύρου και λευ
κοχρυσοΰ και αντικείμενα χρυσοχοΐας 
και άργυροχοΐας, ώς ακολούθως:— 
(α) 'Αργυρά επιτραπέζια αντικείμενα μή 

φέροντα πολύτιμους ή ημιπολύτιμους 
λίθους, κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 
'Απομιμήσεις κοσμημάτων, κοσμήματα έκ 
μή πολυτίμων ή ημιπολύτιμων υλών 

Ράβδοι έκ σύρματος και σύρματα έπικεκα
Χυμμένα ή μή, ώς ακολούθως :— 

(α) Έσκληρυσμένα χαλύβδινα σύρματαδιά 
καρφία έσκληρυσμένα χαλύβδινα γαλ
βανισμένα σύρματα διαβαθμίσεως ανω 
τών 20 (gauge) και έπιχαλκωμένα μαλα
κά χαλύβδινα σύρματα διαβαθμίσεως 
813 (gauge). Ράβδοι έκ σύρματος 
διαμέτρου ουχί μικρότερος τών 3 χιλι
οστομέτρων: 'Απάντων ε'ισαγομένων 
ύπό βιομηχάνων καρφιών ή ελατηρίων 
(σουστών) κλινών και ταπετσαρίας ή 
συρμάτων, αντιστοίχως, ατινα ό Διευ
θυντής τοΰ Τμήματος Τελωνείων ήθε
λεν Ικανοποιηθή δτι θά χρησιμοποιη
θώσιν αποκλειστικώς είς τήν κατα
σκευήν έν Κύπρω τοιούτων καρφίων ή 
ελατηρίων κλινών και ταπετσαρίας ή 
συρμάτων 

(β) Λοιπαί, έπικεκαλυμμέναι . . | 
(γ) Λοιπαι . . . . . . . . . . | 

αριθμόν 

τετ. υ αρ. 
τετ. ύαρ. 

όκάν 

όκάν 
όκάν 
όκάν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

24% 
32% 

36% 
36% 

24% 

40% 
16% 

'Ατελώς 

'Ατελώς 

36% 
58% 

58% 

'Ατελώς 
16% 
"6% 
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Είδος εμπορεύματος I I Δασμός 
'Επιβολή 1 
δασμού Προτιμή

κατά J σεως 

Πυροβόλα όπλα μή άλλαχοϋ κατονομαζό
μενα και αγχέμαχα, ώς ακολούθως :— 

(α) "Ανθρωπιστικά φονικά δπλα (δπλα 
σφαγείων), πιστόλια, περίστροφα καΐ 
λοιπά, μή κυνηγετικά δπλα. "Αγχέ
μαχα δπλα καΐ μέρη και τεμάχια αυτών 

(β) Κυνηγετικά πυροβόλα δπλα . . 

(γ) Λοιπά περιλαμβανομένων των έξα
κοντιζόντων καμάκια, πιστολιών εκκι
νήσεως δι' αθλοπαιδιάς και μέρη καΐ 
τεμάχια πυροβόλων δπλων, μή άλλα
χοϋ κατονομαζόμενα . . . . | 

Συρμάτινα δίκτυα, συρμάτινα περιφράγματα, 
συρμάτινοι έσχάραι, συρμάτινα πλέγματα 
(mesh) καΐάποτονωμένον μέταλλον έξδλων 
των μετάλλων, ώς ακολούθως :— 

(α) Άκιδωτόν σύρμα 

(β) Συρμάτινα δίκτυα, συρμάτινα περι
φράγματα 

(γ) Λοιπά .. .. . . . . 

Καρφία, κοχλιοφόροι ράβδοι, περικόχλια, 
τροχίσκοι (ροδέλλαι), έλικες (βίδαι), έλι
κώματα (κοχλίαι) και παρόμοια είδη έξ δλων 
τών κοινών μετάλλων, ώς ακολούθως :— 

(α) Καρφοβελόναι (wirenails) 

(β) Λοιπά . . 

ΟΙκιακά σκεύη (εξαιρέσει ηλεκτρικών) έξ 
δλων τών κοινών μετάλλων, ώς ακολού
θως :— 

(α) ΧειρολαβαΙ δι' οικιακά σκεύη έξ 
αλουμινίου, κατ' εγκρισιν του Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Κουβάδες 
(γ) Λοιπά ' . . 

Μικρά είδη έκ κοινών μετάλλων ώς σϋρται 
ασφαλείας, χειρολαβαί, στροφείς, γάντζοι, 
κλείδες, πόμολα, μάνταλα, κλείθρα, δακτύ
λιοι διά τά παραπετάσματα θυρών καΐ παρα
θύρων καΐ άλλα παρόμοια είδη, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) Στροφείς τών τύπων τών συνήθως 
χρησιμοποιουμένων διά θύρας καΐ πα
ράθυρα, ώς ούτοι ταξινομούνται υπό 
τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Λοιπά 

Θερμάστραι, μαγειρικοί συσκευαί, φούρνοι 
(ουχί διά κεντρικήν θέρμανσιν) καΐ μαγειρι
κοί έσχάραι έκ μετάλλου, μή ηλεκτρικά!.. 

Άρ. 

"Αρ. 

"Αρ. ( 

40 όκ. 

40 όκ. 

40 όκ. 

όκάν 

όκάν 

"Αρ. 
"Αρ. 
•Αρ. 

όκάν 
όκάν 

Άρ. 

άξίαν 

άξίαν ή 
έκαστον 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

'Ατελώς 

40% 
£32.000 

20% 

10% 

24% 

8% 

" 6% ή 
22μΙλς 
'Ατελώς 

'Ατελώς 
24% 
16% 

24% 
8% 

12% 
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Δασμολο
γική 

κλάσις 
Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

69929 

71612 

Τεχνουργήματα έκ κοινών μετάλλων, μή άλλα
χοΰ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) Πουδριέραι, πουδροθήκαι (compacts), 
κάτοπτρα χειρός καΐ παρόμοια εξαρ
τήματα καλλωπισμού, ώς ταϋτα ταξινο 
μοϋνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Χάνδραι, στολίδια, περιβραχιόνια, δια
κοσμητικά! πλάκες και δοχεία, δίσκοι, 
λάρνακες και ανθοδοχεία, αγάλματα 
καΐ αγαλματίδια, σιγαροθήκαι, φλασκία 
τζέπης και παρόμοια αντικείμενα, ώς 
ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Κοσμηματοθήκαι και θήκαι ψιμμυ
θίων, ώς αύται ταξινομούνται ύπό 
τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(8) Πώματα μεταλλικά τύπου «crown cork» 
Πώματα φιαλών.. 

(ε) "Εριον έκ σιδήρου, χάλυβος καΐ 
σύρματος.. 

(στ) "Αγκυραι, άλύσεις άγκυρών, δέστραι, 
άλύσεις προσδέσεων, άγκύρια, αγκύ
λια άλύσεων, σημαντήρες διά πλοία, 
πλωτά, κλίμακες άποβιβάσεως καΐ 
λοιπά πλωτά κατασκευάσματα έκ κοι
νών μετάλλων. 'Ηλεκτρόδια, ράβδοι, 
ή σωλήνες συγκολλήσεως. Μεταλλό
κολλα είς σύρματα ή ράβδους έπικε
καλυμμένους δι" υλών ρευστοποιή
σεως. "Ετοιμοι μεταλλικοί πλάκαι 
παρεσκευασμέναι διά σκληρας συγ
κολλήσεως διά τήν μεταλλουργίαν. 
Χωνευτήρια. Πέταλα άλογων. Κα
λύμματα καΐ πώματα (bungs). Λεπτά 
φύλλα μολύβδου είς κορδόνια. Σφρα
γίδες και μολυβδοσήματα. Γωνίαι 
προστατευτικά! κιβωτίων καΐ παρόμοια 
εξαρτήματα συσκευασίας έκ κοινών 
μετάλλων. Νομίσματα, μή άλλαχοΰ 
κατονομαζόμενα, κατ" Ζγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων . . 

(0 Λοιπά . . 
ΣυσκευαΙ κλιματισμού και ψυκτικαΐ συσκευαΐ 

(εξαιρουμένων των ηλεκτρικών ανεμιστή
ρων, ταξινομούμενων είς τήν κλάσιν 721
12, καΐ τών ψυγείων δι* οίκιακήν χρήσιν, 
ταξινομούμενων είς τήν κλάσιν 89908), 
ώς ακολούθως:— 

(α) άποτελοϋσαι μέρος εγκαταστάσεων 
ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχροθαλά
μων συγκροτήματα ψυκτικά (ανοι
κτού ή κλειστού τύπου) Ιπποδυνά
μεως 0.25 καΐ ανω, είσαγόμενα ύπό 
βιομηχάνου ψυγείων άφοϋ ό Διευθυν
τής τοϋ Τμήματος Τελωνείων Ικανο
ποιηθή δτι θά χρησιμοποιηθώσιν απο
κλειστικώς είς τήν κατασκευήν και
νουργών ψυγείων έν τη Δημοκρατία, 
ΰφ' οΟς δρους ούτος ήθελεν επιβάλει, 
κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) ΣυσκευαΙ ψύξεως, ψυγεία τροφίμων, 
ψυκτικοί προθηκαι καΐ παρόμοια μή 
οίκιακής χρήσεως ψυγεία, ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Άρ. 

Άρ. 

•Αρ. 

γρόσσαν 

όκάν 

40 όκ. 

Άρ. 
40 όκ. 
ή 'Αρ. 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν ή 
γρόσσαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

110% 

82% 

32% 

24% ή 
22 μίλς 

20% 

'Ατελώς 
8% 

'Ατελώς 

32% 
16% 

150% 

90% 

40% 

32% ή 
28 μίλς 

20% 

'Ατελώς 
16% 

'Ατελώς 

40% 
24% 
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Δασμολο
γ ική 

κλάσις 
'Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
'Επιβολή 
δασμού 

Δασμός 

Προτιμή Ι Γενικός 
σεως | 

Μηχανήματα και συσκευαί (μη ηλεκτρικά! ή 
απλώς κινούμενοι δ ι ' ηλεκτροκινητήρων) 
(motors), μη άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς 
ακολούθως:— 

(α) Αναμικτήρες τροφών, αλεστικοί 
μηχαναί τροφών, πολτοποιητικα! 
μηχαναί, ραντιστήρες, μηχαναί πλύ
σεως πιατικών καΐ παρόμοιοι μή 
ηλεκτρικοί οικ ιακά! συσκευαί, ζυγιστ ι 
κά! μηχαναί, πλάστιγγες κα! σταθμά 
(εξαιρουμένων τών ζυγών ακριβείας 
(εργαστηρίων) οΐτινες περιλαμβάνονται 
είς τήν κλάσιν 86109, κα! ζυγογεφυ
ρών), συμπιεστήρες αέρος ή αερίων, 
τών τύπων τών συνήθως χρησιμοποι
ουμένων είς τα εργαστήρια έπιδιορ
θώσεως οδικών καί αεροπορικών οχη
μάτων, αυτόματοι μηχαναί πωλήσεως, 
ώς αύται ταξινομούνται ΰπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. 

(β) "Αναμικτήρες σκυροκονιάματος χω
ρητικότητος 7 κυβ. ποδ. ή μικροτέρας, 
ώς ούτοι ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. . 

(γ) Λοιπά 

'Ηλεκτρικά! στήλαι ή συστοιχίαι (ούχ! συσ
σωρευτα! δι" ους Ιδέ κλάσιν 72119), ώς 
ακολούθως:— 

(α) Τύπων συνήθως χρησιμοποιουμένων 
είς ραδιοφωνικός συσκευάς ή είς φα
νούς ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. 

Ύπό τόν δρον ότ ι ό Διευθυντής τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων δύναται νά έπι
τρέψη τήν ε'ισαγωγήν πρώτων υλών 
και μερών ηλεκτρικών στηλών τών 
υπαγομένων είς τήν παράγραφον ταΰ
την, ΰπό τοιούτους ορούς οίους ούτος 
ήθελεν επιβάλει, ατελώς, έξ όλων τών 
πηγών, κα! έφ* δσον ούτος ίκανο
ποιηθή δτ ι τοιαϋται πρώται ύλαι και 
μέρη εισάγονται ΰπό κατασκευαστών 
ηλεκτρικών στηλών δ ι ' άποκλειστικήν 
χρήσιν είς τήν κατασκευήν τοιούτων 
είδών. 

(β) ΛοιπαΙ 
Ραδιοσυσκευα! δια τήν τηλεγραφίαν, τηλε
φωνίαν, τηλεόρασιν και ραδιοναυτιλείαν 
(ραντάρ) (περιλαμβανομένων τών αυτο
τελών συσκευών λήψεως διά τήν ραδιοφω
νίαν κα! συσκευών τηλεοράσεως κα! ραδιο
γραμμοφώνων) κα! μέρη αυτών περιλαμβα
νομένων τών λυχνιών, ώς ακολούθως :— 

(α) Ραδιοσυσκευα! διά τήν τηλεγραφίαν ή 
τηλεφωνίαν, ραδιοσυσκευα! ελέγχου, 
συσκευα! διά ραντάρ κα! μέρη αυτών, 
κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Τηλεοπτικά! συσκευαί, συμπληρω
μένοι 

(γ) Λοιπαί, περιλαμβανομένων κα! δλων 
τών μερών κα! εξαρτημάτων ώς κα! διά 
τά είδη τά ταξινομούμενα έν τω έδαφίω 
(β) τήζ κλάσεως ταύτης 

Ά ρ . 

•Αρ. 

άξίαν 

άξίαν 

Άρ. 

•Αρ. 

•Αρ. 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

8 % 

16% 
'Ατελώς 

16% 

16% 
'Ατελώς 

28% 

'Ατελώς 

8 % 

12% 

36% 

8% 

— | άξίαν | 32% 

16% 

20% 

4 0 % 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευαί, μή 
άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : 
(α) Συσσωρεϋταί, εξαιρουμένων των τύ

πων έλξεως διά τα μηχανοκίνητα οχή
ματα ώς ούτοι ταξινομούνται ύπό τού 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων . . 

Ύπό τον όρον δτι ό Διευθυντής τού 
Τμήματος Τελωνείων δύναται να έπι
τρέπη τήν είσαγωγήν πρώτων υλών 
καΐ μερών τών συσσωρευτών τών υπα
γομένων είς τήν παράγραφον ταύτην 
ύπό τοιούτους δρους οϊους ούτος 
ήθελεν επιβάλει, ατελώς, εξ όλων τών 
πηγών, και έφ' δσον ούτος ίκανο
ποιηθή δτι αί τοιαΰται πρώται ύλαι 
και μέρη είσάγονται ύπό κατασκευα
στών ηλεκτρικών συσσωρευτών δι' 
άποκλειστικήν χρήσιν είς τήν κατα
σκευήν τοιούτων ειδών. 

(β) Λοιποί συσσωρεϋταί. Ήλεκτροπυ
ροδοτικαι συσκευαί διά πυρίτιδα υπο
νόμων και δυναμίτιδα. Ηλεκτρικά ερ
γαλεία μετρήσεως, μή άλλαχοϋ κατο
νομαζόμενα 

(γ) Λοιπά περιλαμβάνοντα μέρη καί εξαρ
τήματα ουχί καθωρισμένης χρήσεως 
εις ε'ιδικήν τάξιν ηλεκτρικών μηχα
νημάτων . . 

Μηχανοκίνητα οδικά επιβατικά οχήματα 
συμπληρωμένα ή βάσεις (σασσίς), οχημά
των, μέ έφηρμοσμένην τήν μηχανήν, εξαι
ρέσει τών λεωφορείων ή τών μοτοσυκλετ
τών, ώς ακολούθως :— 

(α) 'Οχήματα ειδικώς κατεσκευασμένα 
προς χρήσιν ώς ταξί, κατ' εγκρισιν τού 
Διευθυντού τού Τμήματος Τελωνείων.. | 

(/?) «Τζιπς», «ΛάντΡόβερς» και παρόμοια 
οχήματα, κατ' εγκρισιν τού Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά . . . . 
Μοτοσυκλέτται, περιλαμβανομένων δλων 
τών τύπων τών μηχανοκινήτων ποδηλάτων, 
συμπληρωμένων και πλάγια κιβώτια (κι
βωτάμαξαι) τούτων, ώς ακολούθως :— 

(α) 'Υπερβαίνοντα τά 200 κυβ. έκτ. 
(β) Υπερβαίνοντα τά 100 κυβ. έκτ. ούχΐ 

όμως τά 200 έκτ. 
(γ) Μή υπερβαίνοντα τά 100 κυ β. έκτ. 
(δ) Πλάγια κιβώτια (κιβωτάμαξαι) 

Μέρη διά μοτοσυκλέττας, μή άλλαχοϋ κατο 
νομαζόμενα, μή περιλαμβανομένων μηχα 
νών, έττισώτρων και ηλεκτρικών μερών 

Νεροχΰται, νιπτήρες, πυγολουτήρες (μπιτέ 
δες), λουτήρες καί λοιπά είδη υγιεινής καί 
υδραυλικά προσαρτήματα καί εξαρτήματα 

έξ δλων τών υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Καθίσματα καί σκεπάσματα αποχω

ρητηρίων'; λουτήρες καί λεκάναι λου
τροϋ καί ουροδοχεία έκ πλαστικής 
ϋλης 

(β) Λοιπά . . 

Άρ. 

Άρ. 

Άρ. 

•Αρ. 
'Αρ. 

'Αρ. 

•Αρ. 
•Αρ. 
•Αρ. 

αριθμός ή 
όκάν 

αριθμός ή 
όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

32% 

'Ατελώς 

8% 

10% 

15% 
40% 

30% 

20% 
15% 
30% 

30% 

12% 

8% 



292 

Δασμολο
γική 

κλάσις 
'Αριθμός 
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κατά Ι κατά 

Δασμός 

Προτιμή Ι Γενικός 
σεως | 

84101 Περικνημίδες (κάλτσαι), ώς ακολούθως 
(α) Περικνημίδες, μακραί, εξαιρουμένων 

των παιδικών, περιέχουσαι ουχί όλι
γώτερον τών 75% τοϋ βάρους των 
μεταξωτός ή συνθετικός Ινας, ώς αύται 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων :— 

(i) "Ετοιμαι προς χρήσιν 

(ϋ) 'Ατελείωτοι δια περαιτέρω έπε
ξεργασίαν 

(β) Περικνημίδες, κονταί, εξαιρουμένων 
τών παιδικών, περιέχουσαι οΰχι όλι
γώτερον τών 75% τοϋ βάρους των 
μαλλίνας, μεταξωτός ή συνθετικός ίνας, 
τελειωμένοι ή ατελείωτοι, ώς αύται 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιποί περικνημίδες, μακραι καΐκονταί 
εξαιρέσει τών παιδικών, τελειωμένοι 
ή ατελείωτοι . . . . . . 

(δ) Περικνημίδες, μακραι και κονταί, παι
δικοί, περιέχουσαι ουχί όλιγώτερον 
τών 75% τοΰ βάρους των μαλλίνας, 
μεταξωτός ή συνθετικός ίνας, τελειω
μένοι ή ατελείωτοι, ώς αύται ταξινο
μούνται ύπό τόϋ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(ε) Λοιποί 

'Εσώρουχα και νυκτικά, περιλαμβανομένων 
ρόπων και ενδυμάτων λουτρού και υποκα
μίσων, ώς ακολούθως:— 
(α) περιέχοντα ουχί όλιγώτερον τών 75% 

τοΰ βάρους των μεταξωτός ή συνθε
τικός Ινας, έστω καί πλεκτά ή κατε
σκευασμένα έχ πλεκτών υφασμάτων, 
έκτος τών παιδικών, ώς ταύτα ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά, πλεκτό ή κατεσκευασμένα έκ 
πλεκτών υφασμάτων, περιλαμβανομέ
νων καί τών παιδικών . . 

(γ) Υποκάμισα καί πυτζάμαι έξ δλων τών 
υλών 

(δ) Λοιπό 

"Ενδύματα εξωτερικά, μή άλλαχοΰ κατονο
μαζόμενα, ώς ακολούθως:— 
(α) ανοικτό καί φορητό γυλέκα (jumpers 

καί pullovers) καί παρόμοια είδη 
ιματισμού καί πλοΰζαι έξ δλων τών 
υλών, πλεκτό ή κατεσκευασμένα έκ 
πλεκτών υφασμάτων 

(β) Σάκκοι, ζακέται, ένδυμασίαι, φορέ
ματα, παντελόνια καί ανοικτό γυλέκα, 
έξ δλων τών υλών, εξαιρέσει τών 
πλεκτών ή τών κατασκευασμένων έκ 
πλεκτών υφασμάτων .. 

(γ) Λοιπά . . 

Δώδεκα 
ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 
Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδ. καί 
όκόν 

Δώδ. καί 
όκάν 

Δώδ. καί 
όκάν 

Δώδ. καί 
όκόν 

Δώδ. καί 
όκόν 

"Αρ. καί 
όκάν 

όξίαν ή 
12 ζεύγη 

όξίαν 

όξίαν ή 
Δώδ. ζεύγη] 

άξίανή 
Δώδ.ζεύγη| 

όξίαν ή 
12 ζεύγη 
όξίαν ή 
12 ζεύγη 

όξίαν ή 
δώδ. ή 
όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 
άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 

όξίαν ή 
όκάν 
άξίαν 

30% ή 
£1.000 

30%" 

30% ή 
£0.600 

30%ή 
£0.400 

\ 
30% ή 
£0.400 
30% ή 
£0.240 

37% ή 
£1.500 ή 
£1.550 

37% ή 
£1.050 

37% ή 
£1.550 

37% 

37% ή 
£1.500 

37% ή 
£1.500 

37% 

39%ή 
£1.250 

39% 

39% ή 
£0.720 
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Δασμολο
γική 

κλάσις 
Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 
κατά 

Παντόφλαι και υποδήματα οίκιακής χρήσεως, 
έξ δλων των υλών, εξαιρουμένων των ελα
στικών τοιούτων, ως ακολούθως :— 
(ο) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 1833*) . . 

(β) Λοιπά 

"Ετερα υποδήματα, ολοσχερώς ή κυρίως έκ 
δέρματος, ώς ακολούθως :— 

(α) Ποδΐναι καΐ υποδήματα ασφαλείας 
όρυκτορύχων, κατ' έγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων, υπο
κείμενα είς τοιούτους δρους οϋς ήθε
λεν ούτος επιβάλει 

(β) Λοιπά : 
(i) 'Ανδρικά (Γαλλικά μεγέθη 3847) 

(ϋ) Γυναικεία (Γαλλικά μεγέθη 34
42; . . ... . . . . 

(iii) 'Αγοριών ή κοριτσιών (Γαλλικά 
μεγέθη 3438*) . . 

(iv) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 18
33*) . . . : . . . . 

"Ετερα υποδήματα, ολοσχερώς ή κυρίως έξ 
υφαντικών υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 1833*) 

(β) Λοιπά 
'Ελαστικά υποδήματα, ώς ακολούθως :— 

(α) Ποδΐναι και υποδήματα ασφαλείας 
όρυκτορύχων, κατ' έγκρισιν τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων υπο
κείμενα είς τοιούτους δρους ους ήθε 
λεν ούτος επιβάλει 

(β) Λοιπά 
Περισφύρια (γκαϊται), περικνήμια καΐ έτερα 
είδη υποδήσεως, μή άλλαχοϋ κατονομαζό
μενα, ώς ακολούθως:— 
(α) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 1833*) 

(β) Λοιπά 
Φωτογραφικά! μηχαναί, κινηματογραφικοί 
προβολείς καί φωτογραφικοί και κινηματο
γραφικά! συσκευα! και εξαρτήματα, μή 
άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολού
θως:— 

(α) Κινηματογραφικά! φωτογραφικά! μηχα
ναί, είδικώς κατεσκευασμέναι διά κινη
ματογραφικός ταινίας πλάτους 32 χλμ. 
κα! άνω," μηχανήματα κινηματογρα
φικής λήψεως και ηχοληψίας, ταινίαι 
δι' ήχοληπτικά μηχανήματα κα! παρό
μοιοι συσκευα! και έξαρτήματα,γενικώς 
χρησιμοποιούμενα είς τήν έμπορικήν 
παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών 
πλάτους 32 χλμ. κα! ανω. Συσκευα! 
επεξεργασίας, μεγεθύνσεως ή σμικρύν
σεως φωτογραφιών, συσκευα! επεξερ
γασίας μεγεθύνσεως κα! εκτυπώσεως 
ταινιών, κα! παρόμοιοι συσκευα! 
κα! εξαρτήματα (εξαιρουμένων τών 
φωτογραφικών μηχανών), γενικώς 
χρησιμοποιούμενοι εις τήν έμπορικήν 
παραγωγήν φωτογραφιών ή είς τήν 
βιομηχανίαν, κατ' έγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Κινηματογραφικό! προβολείς . . 
{γ) Λοιπά! 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 
δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

δωδ. ζεύγη 

Άρ. 
Άρ. 
•Αρ. 

άξίαν ή 
ζεύγος 
άξίαν ή 
ζεύγος 

άξίαν ή 
ζεύγος 
άξίαν ή 
ζεύγος 
άξίαν ή 
ζεύγος 
άξίαν ή 
ζεύγος 

άξίαν ή 
ζεύγος 
άξίαν ή 
ζεύγος 

άξίαν 

άξίαν ή 
ζεύγος 
άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

43% Π 
100 μιλς 

43% ή 
150 μιλς 

'Ατελώς 

43% ή 
650 μιλς 

43% ή 
850 μ!λς 

43% ή 
300 μίλς 
43% ή 

250 μίλς 

43% ή 
100 μιλς 
43% ή 

150 μίλς 

'Ατελώς 
25% 

40% ή 
100 μιλς 
40% ή 

150 μΐλς 

"Ατελώς 
15% 
50% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Ταινίαι, πλάκες και χάρτης διά τήν φωτογρα
φίαν (ούχι τήν κινηματογραφίαν), ώς ακο
λούθως :— 

(α) Ταινίαι και πλάκες άκτίνων Χ. Ταινίαι 
και πλάκες έκτεθεϊσαι εις το φως, 
ύποστάσαι έμφάνισιν ή μή. Τεχνο
γραφικαΐ ταινίαι και ευαίσθητοι πλάκες 
διά τήν λιθογραφίαν, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Χάρτης κυανούς φωτοτυπικός και πα
ρόμοιος ευαίσθητος χάρτης, χρησιμο
ποιούμενος διά τάς σχεδιάσεις καΐ τήν 
φωτοτυπίαν, φωτογραφικός χάρτης και 
πλάκες, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Δίσκοι γραμμοφώνων, ταινίαι και σύρματα 
ήχοληπτικών συσκευών, μή άλλαχοϋ κατο
νομαζόμενα, ώς ακολούθως:— 

(ά) ΣειραΙ δίσκων ειδικώς διεσκευασμέ
νων διά τήν διδασκαλίαν γλωσσών, 
συμπαρακολουθουμένων ΰττό διδακτι
κού υλικού και αντικαταστατοί δίσκοι 
τών σειρών τούτων, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων. 
Δίσκοι δι* οϋς ό Διευθυντής τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων ήθελεν Ίκανοποιηθή 
δτι είναι αποκλειστικώς εκπαιδευτικού 
ή μορφωτικού περιεχομένου 

(β) Λοιπά 

Εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια, 
(κάρται), ευχετήρια και χριστουγενιάτικα 
δελτάρια και εικόνες και σχέδια τυπωμένα 
ή άλλως πως ανατυπωμένα, έπι χάρτου ή 
χαρτονιού, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως :— 

(α) Εικόνες και σχέδια, ατινα ό Διευθυντής 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων ήθελεν ίκα
νοποιηθή δτι έχουν γίνει ειδικώς διά 
διαφημιστικούς μόνον σκοπούς 

(β) Χαλκομανίαι. Άνατυπώματα έργων 
τέχνης, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων, πλαισιωμένα 
ή μή, μεγέθους ούχι μικρότερου τών 
100 τετ. ίντξών.. 

(γJ Λοιπά 

"Εντυπα (φόρμες), ταινίαι, εισιτήρια και 
εντυπον ύλικόν έπι χάρτου ή χαρτονιού, 
μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακο
λούθως :— 
(α) Γεωγραφικοί και άλλοι χάρται, άνα

τυπώματα έπι κυανού ευαίσθητου 
χάρτου, φωτοστατικά άνατυπώματα, 
σχέδια και τεχνικά τοιαϋτα, διαγράμ
ματα καΐ Ίχνογραφήματα, αμεταχεί
ριστα ταχυδρομικά γραμματόσημα, κα
τάλογοι και διαφημιστικόν ύλικόν, 
κατ* εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . · 

*Αρ. 

Άρ. 
•Αρ. 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 

"6% 
50% 

"Ατελώς 

24% 
60% 

'Ατελώς 
32% 

8% 
40% 

'Ατελώς 

'Ατελώς 
32% 

'Ατελώς 

8% 
4 0 % 

— Ι "Ατελώς 
άξίαν 32% 

"Ατελώς 
40% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι Ι 'Επιβολή Ι — 
στική δασμοϋ Προτιμή
κατά ) κατά ) σεως 

Δασμός 

Κομβία, κομβία μανικετιών, κομβία δια πιέ
σεως και παρόμοια είδη έξ όλων των ύ λών, 
εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων 
και πολυτίμων λίθων, ώς ακολούθως :— 
(α) Ημιτελή διά περαιτέρω έπεξεργασίαν, 

κατ' εγκρισιν του Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Κομβία, περιλαμβανομένων κομβίων 
διά πιέσεως, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευ 
θυντοΰ τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά, περιλαμβανομένων κομβίων 
κεκαλυμμένων δι" υφάσματος 

Πλαστικά αντικείμενα, επιτραπέζια, οικιακής 
χρήσεως, ή προς χρήσιν ξενοδοχείων και 
εστιατορίων, περιλαμβανομένων των διακο
σμητικών τοιούτων 

Μηχανικά ψυγεία (οικιακής χρήσεως), με 
κλειστόν μηχανισμόν, ηλεκτροκίνητα, 
υγραερίου ή άλλων τύπων . . 

Πλαστικά είδη, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως:— 
(α) Πουδριέραι, πουδροθήκαι και παρό

μοια εξαρτήματα καλλωπισμοΰ, ώς 
ταΰτα ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυν
τού τοϋ Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Χάνδραι, απομιμήσεις μαργαριτών, 
πολυτίμων λίθων και κοσμημάτων, ώς 
ταΰτα ταξινομοΰνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Διακοσμητικοί πλάκες καΐ δοχεία, 
δίσκοι, λάρνακες και ανθοδοχεία, άγάλ 
ματα και αγαλματίδια, σιγαροθήκαι, 
κοσμηματοθήκαι και θήκαι ψιμμυθίων, 
φλασκιά τζέπης και παρόμοια άντικεί 
μένα, ώς ταΰτα ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Πλαστικά κομψοτεχνήματα (οίον πλαί 
σια φωτογραφιών, στυπωτηρες μελά 
νης, σκίμποδες (πουφ) μή γεμισμένοι 
καΐ παρόμοια είδη), ώς ταϋτα ταξινο 
μοϋνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(ε) Τραπεζομάνδηλα και παρόμοια είδη 
έπιστρώσεως, παραπετάσματα θυρών 
καΐ παραθύρων και παρόμοια είδη οι
κιακής χρήσεως, έτοιμα προς χρήσιν 
ώς ταϋτα ταξινομούνται πό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(στ) ΧειρολαβαΙ σαρώθρων καΐ εργαλείων, 
καλαπόδια, χτέναι καΐ διχάλια, τττϋα, 
εργαλεία, γεωργικά σκεύη, "ιμάντες 
μηχανών, πλαστικά εδώδιμα περιτυλί
γματα αλλαντικών, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(ζ) Δοχεία και περιτυλίγματα (περιλαμ 
βανομένων τών τετυπωμένων τοιού
των)— 

(i) περιτυλίγματα έκ κελοφάνης, κε 
κομμένα είς μεγέθη,κατ* εγκρισιν 
τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμήματος 
Τελωνείων 

(Π) Λοιπά έκ κελοφάνης 
(iii) Λοιπά 

(η) Πλακίδια δαπέδων 
(θ) Λοιπά 

γροσσαν 

γροσσαν άξίαν 

γροσσαν Ι άξίαν 

Άρ. 

όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

Ατελώς 

•6% 

36% 

28% 

30% 

60% 

58% 

32% 

24% 

30% 

'Ατελώς 

'Ατελώς 
"Ατελώς 

8% 
26% 
"6% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 
κατά 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

'Αθύρματα και παίγνια, περιλαμβανομένων 
τώνπαιδικών αμαξών, ως ακολούθως :— 

(α) Παιγνιόχαρτα . . 
(β) 'Αμαξάκια νηπίων, παιδικά! αμαξαι 

και μέρη αυτών . . 
(γ) Λοιπά 

Κατασκευάσματα, μή άλλαχοΰ κατονομαζό
μενα, ώς ακολούθως:— 
(α) Ίατρικαϊ και χειρουργικά! βοήθειαι, 

οίον τεχνητά μέλη, νάρθηκες, συσκευαΐ 
βαρυκοΐας, χρειώδη ορθοπεδικής, χει
ρουργικά! ζώναι καΐ κηλεπίδεσμοι, 
κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων. Προφυλακτικά! 
προσωπίδες αερίων, κόνεως κα! παρό
μοιοι αναπνευστικά! συσκευαί, μετάλ
λινα μέρη συνδετικών ταινιών ζ!π (φερ
μουάρ) . . . . 

(β) 'Αναπτήρες καπνιστών, μηχανικοί, 
ηλεκτρικό! ή χημικό! 

(γ) Έπίπαστρα πούδρας, ψεκαστήρες καλ
λωπιστηρίου κα! παρόμοια είδη καλ
λωπισμού 

(δ) Συνδετικά! ταινίαι ζ!π (φερμουάρ) 
τών οποίων το μετάλλινον μέρος υπερ
βαίνει τά 5 χλμ. είς πλάτος, κατ' εγκρι
σιν τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τε
λωνείων . . . . . . . . . . 

(ε) Λοιπά! συνδετικά! ταινίαι ζιπ (φερ
μουάρ) 

(στ) Λοιπά 

Χρυσός είς ράβδους, δίσκους, όγκους, φύλ
λα, λωρίδας, σύρματα κα! παρομοίας μορ

φας 

δωδ. πακ. 

*Αρ. 

Άρ. 

ύάρδαν 

ύάρδαν 

κατ 
ούγγίαν 
(τρόϋ) 

πακ. 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

250 μΐλς 

8% 
40% 

'Ατελώς 

"6% ή 
ΙΟΟμΙλς 

60% 

8% 

36% 
16% 

Ατελώς 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Δασμολο
γική 

κλάσις 
'Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 
κατά 

'Επιβολή 
δασμοΟ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

00101/09 

01302 

02401 

02501 

02909 

03101 

05301 

05303 

05304 

Ζώα ζώντα προοριζόμενα κυρίως διά βρώ
σιν, ώς ακολούθως :— 
(α) Νεοσσοί μιας ημέρας 
(β) Λοιπά 

Κρέατα και παραπροϊόντα τούτων εντός 
αεροστεγών δοχείων (περιλαμβανομένων 
κρεάτων μαγειρευμένων μετά λαχανικών), 
ώς ακολούθως:— 
(α) Χοίριον κρέας τεταριχευμένον και 

καπνιστόν (μπέικον) 
(β) Λοιπά 

Τυρός περιλαμβανομένου και τοϋ νωπού 
τοιούτου 

Ώ ά μετά τοϋ κελύφους, ώς ακολούθως :— 
(α) Είσαγόμενα δι" έκκόλαψιν, άφοϋ ίκα

νοποιηθή επί τούτω ό Διευθυντής 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Εισαγόμενα κατά τους μήνας Νοέμ
βριον, Δεκέμβριον, Ίανουάριον και 
Φεβρουάριον 

(γ) Λοιπά 

Παγωτά, κόνις παγωτών, βυνούχον γάλα, 
βρώσιμα παρασκευάσματα αποτελούμενα 
κυρίως έκ γάλακτος ή ώών και λοιπά γάλα 
κτοκομικά εΤδη μή άλλαχοϋ κατονόμαζα 
μένα, ώς ακολούθως :— 
(α) Παγωτά . . 
(β) Λοιπά 

Ίχθϋς, νωποί, διατετηρημένοι διά ψύξεως ή 
κατεψυγμένοι, ώς ακολούθως:— 
(α) Μαρίδα, ώς αίίτη ταξινομείται ύπό 

τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων, διά τους μήνας Ίανουάριον, 
Φεβρουάριον καί Μάρτιον 

(β) Λοιποί 

Καρποί και όπώραι, διατετηρημένοι, περι
λαμβανομένων κατεψυγμένων τοιούτων, 
ολόκληροι ή είς τεμάχια, ώς ακολούθως :— 
(α) Έλαϊαι προσωρινώς συσκευασμένοι 

ώς αί έν άλμη, εξαιρουμένων τών 
συσκευασμένων είς δοχεία διά λιανι
κήν πώλησιν ■ . . 

(β) Λοιποί . . 

Γλυκά, μαρμελάδαι, πηκτή έκ φρούτων, 
πολφός (pulp) έκ φρούτων και πολτός έκ 
φρούτων, πρριλαμβανομένης τοματόπαστας 
«πουρέ» είς αεροστεγή ή μή δοχεία 

Χυμοί φρούτων μή ΰποστάντες Γύμωσιν, 
κατεψυγμένοι η μή, περιλαμβανομένων σι
ροπιών καί φυσικών εκχυλισμάτων φρού
των, ώς ακολούθως :— 
(η) Χυμοί φρούτων άνευ προσθήκης σακ

χάρεως, μή συσκευασμένοι διά λιανι
κήν πώλησιν, κατ* εγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιποί 

•Αρ. 
Άρ. 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

δωδεκάδα 

δωδεκάδα 
δωδεκάδα 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

άξίαν 
όξίαν 

άξίαν 
ή όκάν 

όκάν 
όκάν 

άξίαν ή 
δωδεκάδα 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 
Ατελώς 

12% 
8% 

24% ή 
40 μιλς 

'Ατελώς 

'Ατελώς 
24% ή 
40 μίλς 

30% 
16% 

20% ή 
30 μίλς 

Ατελώς 

20% 
40% 

48% 

25% 
36% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Λαχανικά, διατετηρημένα ένόξάλμη (pickled) 
ή άλλως πως παρεσκευασμένα, εντός αερο
στεγών δοχείων, περιλαμβανομένων και 
λαχανοσουπών και λαχανοζωμών, ώς 
ακολούθως :— 

(α) Μπιζέλια κυνάρες (άγκυνάρες) κα
ρότα' φασίολοΓ αγγούρια σπανάκιον 
κράμβαι'(κουνουπίδια) κρόμμυα φύλ
λα αμπέλου (κλιματόφυλλα)· κολοκύν
θια· τεύτλα τομάται τοματοπολτός, 
τοματοχυμός 

(β) Λοιπά 

"Αλευρον και φολίδες γεωμήλων, λαχανικά 
και φρούτα (έστω και αλευρον εξ αραβο
σίτου (corn flour), σάγον, ταπιόκα και δλα 
τά λοιπά άμυλα παρεσκευασμένα διά βρώ
σιν), ώς ακολούθως :— 

(α) Τρίμματα γεωμήλων «πουρέ» (chips), 
πουρέ γεωμήλων και χυλός γεωμήλων 

(β) Λοιπά 
Καφές πεφρυγμένος, έστω και άληλεσμένος 

'Εκχυλίσματα καφέ. αρώματα (έσσάνς) καφέ, 
ε'ις ύγράν ή ξηράν κατάστασιν, και παρό
μοια παρασκευάσματα περιέχοντα καφέ . . 

Πέπερι, έστω καΐ πεπέρεως τοϋ γένους πι
μέντο και άλλα καρικεύματα πεπέρεως άλη
λεσμένα ή μή ή άλλως πως παρεσκευασμένα 

Παρασκευάσματα διά τροφήν, μή άλλαχοΰ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) "Οξος, παρασκευάσματα τομάτας εις 

χυμούς ή χυλούς, γνωστών ύπό τήν 
όνομασίαν sauce ή ketchup και αρω
ματισμένα άλατα 

(β) Συμπεπυκνωμέναι πηκταί και τεχνητά 
γλυκά 

(γ) Λοιπά .. . . . . 

Οίνοι, περιλαμβανομένου γλεύκους σταφυ 
λών, ώς ακολούθως :— 

(α) Οίνοι αφρώδεις.. 
(β) Οίνοι μή αφρώδεις εις φιάλας 
(γ) Λοιποί 

Μήλίτης, άπίτης και χυμοί φρούτων ύπο
στάντες ζύμωσιν, μή άλλαχοΰ κατονομα
ζόμενοι 

Ζύθος οιουδήποτε τύπου καί άλλα ποτά έκ 
δημητριακών, ΰποστάντα ζύμωσιν 

Άπεσταγμένα οινοπνευματώδη ποτά, ώς 
ακολούθως :— 

(ο) Εισαγόμενα είς φιάλας, βαθμού μή 
υπερβαίνοντος 80% τοϋ οίνοπνευ
ματος «προύφ» . . 

(β) Οΰΐσκυ . . 

(γ) Λοιπά 

Ξυλεία, πριονισμένη, πλανισμένη, φέρουσα 
αύλακας, έξοχάς καί άλλα παρόμοια 

ο καν 
όκάν 

οκαν 
όκάν 
όκάν 

οκαν 
όκάν 

γαλόνι 
γαλόνι 
γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 
γαλόνι 

γαλόνι 

κυβ. πόδ. 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

γαλόνι 
γαλόνι 
γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 

γαλόνι 
γαλόνι 

γαλόνι 
«προύφ» 

άξίαν 

44% 
30% 

40% 
8% 

28% 

40% 

40% 

44% 

30% 
16% 

£3.000 μίλς 
£2.500 μίλς 
£2.000 μίλς 

£0.950 μίλς 

720 μίλς 

£5.600 μίλς 
£5.500 μίλς 

£6.500 μίλς 

5% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Βενζίνη, πετρελαϊκός αϊθήρ (motor spirit) 
και παρόμοια ελαφρά έλαια έχοντα βαθμόν 
άναφλέξεως κάτω των 73°Φ, έστω και με
μιγμένα με ανόργανους ουσίας (gasoline 
blending agents), ως ακολούθως :— 

(α) Βενζίνη δι* άεροπορικήν χρήσιν 

(β) Βενζίνη διάστεγνοκαθαριστήρια κ.λ.π. 
ως αϋτη ταξινομείται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Βενζίνη μέ ειδικό ν ση μείον ζέσεως 
χρησιμοποιούμενη ως μέσον έκχυλί
σεως, διαλύσεως ή ώς καταλύτης, ώς 
αϋτη ταξινομείται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Λοιπά 

Λιπαντικά έλαια και λίπη ορυκτά, περιλαμ
βανομένων αναμίξεων ζωικών και φυτικών 
λιπαντικών, ώς ακολούθως :— 

(α) "Ελαια 
(β) 'Ορυκτά έλαια 

"Ελαια, οξειδωμένα, πολύ μερισμένα δι* έμ
φυσήσεως αέρος έν θερμώ ή ύποστάντα 
είδικήν θερμικήν κατεργασίαν 

'Οργανικοί ενώσεις, μή άλλαχοϋ κατονο
μαζόμενοι, ώς ακολούθως :— 

(α) Σακχαρίνη, δουλκίνη και παρόμοιοι 
ύλαι, ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. 
(Ύλαι ή παρασκευάσματα περιέχοντα 
βάρος πέραν τών 5% σακχαρίνης, ταξι
νομούνται ώς έάν ταΰτα άπετελοϋντο 
έξ ολοκλήρου έκ σακχαρίνης και ύλαι 
ή παρασκευάσματα περιέχοντα ε'ις 
βάρος 5% ή όλιγώτερον σακχαρίνης 
θά φορολογούνται κεχωρισμένως, 
αναλόγως της περιεκτικότητας των 
εϊς σακχαρίνην, ώς σακχαρίνη, και επί 
τών υπολοίπων συστατικών των ώς 
ταϋτα ταξινομούνται) . . 

(β) Σάκχαρα, περιλαμβανομένου τοϋ στα
φυλοσακχάρου (δεξτρόζης, γλυκόζης) 
όπωροσακχάρου, γλυκόζης και λαι
βουλόζης, χημικώς καθαρών , ώς 
ταϋτα ταξινομοϋνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Κιτρικόν όξύ και τρυγικόν όξύ 
(δ) Πυτία (ή πυτιάρένετ), και ναφθαλίνη 
(ε) Λοιπαι . . . . . . . . 

'Υδροχρώματα (distemper) και λοιπαι χρω
στικά! οΰσίαι μή προερχόμενοι έκ πίσσης 
λιθανθράκων, ώς ακολούθως :— 

(α) Χρωστικοί ύλαι (pigments), βασικοί, 
περιλαμβανομένου και τοϋ βαρέως 
τσίγκου (λιθοπόν) ώς αύται ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά 

γαλόνι 

ο καν 

γαλόνι 

ο καν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 

40 όκ. 
όκάν 
όκάν 
όκάν 

οκαν 
όκάν 

100 γαλ. 

άξίαν 

100 γαλ. 

άξίαν 
άξίαν 

40 όκ. 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

£12.500 

"6% 

'Ατελώς 

£12.500 

4% 
4% 

'Ατελώς 

£9.500 μΐλς 

£0.690 μιλς 
8% 

'Ατελώς 
'Ατελώς 

Ατελώς 
12% 

£12.500 

24% 

'Ατελώς 

£12.500 

5% 
12% 

'Ατελώς 

£9.760 μίλς 

£0.910 μίλς 
8% 

'Ατελώς 
5% 

'Ατελώς 
16% 
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ΐδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

ευασμένα χρώματα επιχρίσεως 
όγιάδες) βερνίκια, βερνικοχρώματα, 

χρώματα δια τήν καλλιτεχνικήν ζωγρα 
φικήν, ξηραντικά έτοιμα προς χρήσιν, και 
μαστίχαι (mastics), ώς ακολούθως :— 
(α) Χρώματα δια τήν καλλιτεχνικήν ζω

γραφικήν συσκευασμένα μετά των 
χρειωδών παρακολουθημάτων των 
(accessories) 

(β) Λοιπά 

Βιταμΐναι και βιταμινούχα παρασκευάσματα. 
'Ορροί, εμβόλια και παρόμοια βακτηριολο
γικά παρασκευάσματα. Πενικιλίνη, Στρε
πτομυκίνη, Τυροσιτίνη και λοιπά άντιβιω
τικά. Άλκαλοειδή ώς ή κοκαΐνη, ή κα
φεΐνη, ή κινίνη κα! τά παραγόμενα έκ τοΰ 
οπίου, και έτερα άλκαλοειδή, άλατα κα! τά 
παράγωγα τούτων, ώς ακολούθως :— 
(α) Παρεσκευασμένα αποκλειστικώς διά 

χρήσιν εις ζωοτρόφος· βιταμΐναι είσα 
γόμεναι ΰπό βιομηχάνων προς χρήσιν 
έν τη βιομηχανία, άφοϋ ίκανοποιηθή 
έπ! τούτω ό Διευθυντής του Τμήματος 
Τελωνείων 

(β) Λοιπαί 

Αίθέρια έλαια, φυτικά, ώς ακολούθως:— 
(α) "Ελαια εσπεριδοειδών, ώς ταύτα ταξι

νομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Συνθετικά! και παρόμοιαι αρωματικοί υλαι 
καί συμπυκνώματα. Συνθετικά! υλαι δι' 
άρωματισμόν η καλλωπισμόν. Αποστάγ
ματα αιθέριων ελαίων εντός λιπών, λαμβα
νόμενα δι* ένανθήσεως. Μίγματα αλκο
όλης και αιθέριων ελαίων, ώς ακολούθως : 
(α) Συσκευασμένοι διά λιανικήν πώλησιν. 

τ
Υλαι και συμπυκνώματα περιέχοντα 

άρωμα κόλας (cola). Μίγματα αλκο
όλης κα! αιθέριων ελαίων, ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Ύλαι και συμπυκνώματα περιέχοντα 
αρώματα εσπεριδοειδών ώς ταύτα τα
ξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά! 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού, 
καλλυντικά κα! σλλαπαρασκευάσματα, χρη
σιμοποιούμενα διά τήν περιποίησιν κα! 
διατήρησιν τοΰ δέρματος κ.λ.π. (toilet 
preparations), εξαιρουμένου τοΰ σάπωνος, 
ώς ακολούθως:— 
(ο.) Κρέμαι κα! κόνις οδόντων, και γενι

κώς προϊόντα υγιεινής κα! πλύσεως 
τοΰ στόματος. Κρέμαι ξυρίσματος, 
παιδικά! πούδραι (talk) άπλαΐ ή σύν
θετοι, παιδικοί κρέμαι, παιδικά έλαια, 
παιδικά λοσιόν και παιδικά σαμποϋ 
κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά 

όκάν 

οκαν 
όκάν 

οκαν 
όκάν 

όκάν 
όκάν 

όκάν 
όκάν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

16% 
14% 

24% 
15% 

'Ατελώς 
7% 

8% 
'Ατελώς 

'Ατελώς 
12% 

16% 
'Ατελώς 

•6% 

16% 
'Ατελώς 

24% 

24% 
'Ατελώς 

24% 
85% 

48% 
"25% 
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Δασμολο
γική 
κλάσις 

'Αριθμός 
Είδος εμπορεύματος 

Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Πρωοτήριαι πυρίτιδες, παρεσκευασμέναι 
εκρηκτικά! ύλαι και πυρομαχικά διά κυνή
γιον και παιδιάς, ώς ακολούθως :— 

(α) Πυρΐτις κατακρημνίσεως (μπλάστιγκ), 
δυναμΐτις και παρόμοιαι εκρηκτικά! 
ύλαι. Φυσίγγια διά συσκευάς έκκινή 
σεως μηχανημάτων, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων.. 

(β) Λοιπαί, περιλαμβανομένων των κυνη 
γετικών σφαιριδίων (σκαγιών) 

Πυροτεχνήματα καΐ άλλα είδη πυροτεχνίας, 
ώς ακολούθως: 

(α) Πυροτεχνήματα, ώς ταϋτα ταξινο
μούνται ΰπό τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματο*ς Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Πλαστικοί ύλαι, συνθετικοί εις τεμάχια, 
φύλλα, ράβδους, σωλήνας, κόνιν και αλλάς 
ανάλογους άρχικάς μορφάς (περιλαμβανο
μένης της κελλοφάνης (σελλοφάν) μή τυ
πωμένης), ώς ακολούθως :— 

(α) Σωλήνες όλων των τύπων εσωτερικής 
διαμέτρου 4.5 ίντζών ή μικροτέρας, 
ώς ούτοι ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Συνθετικοί πλαστικοί ύλαι εις κόκκους, 
ή αλλάς ανάλογους άρχικάς μορφάς 
εισαγόμενοι ΰπό βιομηχάνου πλαστι 
κών υλών δι' άποκλειστικήν χρήσιν 
είς τήν βιομηχανίαν τοιούτων ειδών 
εντός της Δημοκρατίας κατ' εγκρισιν 
τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελώ 
νείων 

(γ) Λοιπαί . . 

'Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και απολυμαν
τικά, περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων 
διά τήν άπολύμανσιν τοϋ δέρματος καΐ τών 
τριχών των προβατοειδών και τών βοοει
δών και λοιπά παρόμοια παρασκευάσματα, 
ώς ακολούθως:— 

(α) 'Εντομοκτόνα δι' οίκιακήν χρήσιν συ
σκευασμένα είς δοχεία διά λιανικήν 
πώλησιν, ώς ταϋτα ταξινομούνται ύπό 
τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Λοιπά 

40 όκ. άξίαν 

άξίαν 

ο καν 

όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

8% 

125% 

16% 

140% 

64% 

8 % 

72% 

16% 

όκάν i άξίαν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

8 % 

'Ατελώς 

'Ατελώς 

ιο% 
Ατελώς 

16% 

Ατελώς 

8 % 

10% 

'Ατελώς 
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Γενικός 

59909 ΧημικαΙ ύλαι και προϊόντα μή άλλαχοϋ κα
τονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) 'Ενεργοποιηθείς άνθραξ, ξυλάνθρακες, 
άργιλλος και γη. Διαυγαστικά, άπο
χρωστικά και συντηρητικά παρασκευά
σματα δι' οίνους, μίγματα διά τήν κα
τάσβεσιν τοϋ πυρός, ύλαι εχουσαι τήν 
'ιδιότητα ανταλλαγής 'ιόντων (περμου
τΐται) καΐ λοιπαΐ συνθέσεις άποσκλη
ρυντικαι τοϋ ϋδατος, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Ξυλόπισσαι, κρεόζωτον ξύλου, πησ
σίται ξύλου και φυτικοί 

(γ) "Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και 
υγρά δι' υδραυλικά φρένα. Πυριτό
λιθοι αναπτήρων. ΧημικαΙ ύλαι και 
προϊόντα μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
συσκευασμένα διά λιανικήν πώλησιν, 
ώς ταϋτα ταξινομούνται Οπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Κονίαμα και παρόμοια παρασκευά
σματα χρησιμοποιούμενα ώς υπο
κατάστατα της άσβεστου, τοϋ γύψου 
ή τοϋ τσιμέντου, ώς ταϋτα ταξι
νομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(ε) Λοιπά 

61101 /02 Φυσικά δέρματα και άνεσχηματισμένα ή συν
θετικά δέρματα (περιέχοντα δέρμα ή ίνας 
δέρματος), ώς ακολούθως :— 

(α) Φυσικά, τών τύπων τών χρησιμοποι
ουμένων διά τήν κατασκευήν εξωτερι
κών καϊ εσωτερικών πελμάτων (σό
λων) και πτερνών (τακουνιών), ώς 
ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Φυσικά, τών τύπων τών χρησιμοποι
ουμένων δι* εσωτερικός επενδύσεις 
υποδημάτων (φοδράρισμα), ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά . . . . . . 

61203 Τάκκοι, πέλματα (σόλαι), άνω μέρη υποδη
μάτων, περικνήμια, γλωσσίδες, βάρδουλα 
και λοιπά έτοιμα μέρη υποδημάτων έκ 
πάσης Ολης, ώς ακολούθως :— 

(α) Τάκκοι και πέλματα έκ φυσικού δέρ
ματος, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό 
τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων . . . . . . . . . . 

(β) "Ετοιμα μέρη υποδημάτων (εξαιρου
μένων τών πτερνών (τακουνιών) έκ 
πάσης ύλης), ώς ταϋτα ταξινομούνται 
ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τε
λωνείων 

(γ) Θύσανοι (φοϋνται) εισαγόμενοι προς 
χρήσιν εις τήν ύποδηματοποΰαν άφοΰ 
ίκανοποιηθή επί τούτω ό Διευθυντής 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(<5) Λοιπά 

οκαν 

όκάν 

όκάν και 
τ.π. 

όκάν και 
τ.π. 

αριθμόν 
όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
τ.π. 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 

16% 

16% 

'Ατελώς 
'Ατελώς 

16% ή 
60 μιλς 

"6% ή 
9 μίλς 

Ατελώς 

20% 

32% 

'Ατελώς 
12% 
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61209 

62901 

Τεχνουργήματα εκ δέρματος, μή άλλαχοΰ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) Διακεκοσμημένα (fancy) τεχνουργή

ματα έκ δέρματος, ώς ταύτα ταξινο 
μοϋνται υπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 
'Ελαστικά έπίσωτρα και αεροθάλαμοι όχη 
μάτων, και αεροπλάνων, ώς ακολούθως :— 
(α) Διά μηχανοκίνητα οδικά οχήματα 

περιλαμβανομένων και των έλκυστή
ρων (τρακτέρ) 

(/?) Λοιπά 
Συνθετικά! Ίνοσανίδες (ούχι χαρτόνια) 
"Αλλη ξυλεία, περιλαμβανομένης ξυλείας 
τεχνητής ή άνεσχηματισμένης, απλώς έσχη
ματισμένης ή κατειργασμένης, μή άλλαχοΰ 
κατονομαζόμενης, ώς ακολούθως :— 
(α) ^υλέριον, κλάδοι κατά μήκος έσχισμέ

νοι διά βαρελοστέφανα (τσέρκια) και 
δοϋγαι 

(β) Ξυλεία τεχνητή ή άνεσχηματισμένη, 
αποτελούμενη άπό ροκανίδια, πριο
νίδια ή αλευρον ξύλου ή έτερα ξυλώδη 
άπορρίματα, συσσωματωμένα διά φυ
σικών ή τεχνητών ριτινών ή και δι' 
έτερων οργανικών συνδετικών, είς 
σανίδας ή φύλλα 

(γ) Λοιπά 

Ε'ίδη ξυλουργικής δι' ο'ικοδομάς, περιλαμ
βανομένων θυρών, πλαισίων και δαπέδων 
και ξυλεία δι' οίκοδομάς κεκομμένη ε!ς 
τεμάχια μετά ή άνευ τών απαραιτήτων συν 
δέσεων και παρακολουθημάτων αυτών . . 

Ύλαι έκ συσσωματωμένου φελλού 
Χάρτης κοινός συσκευασίας ή περιτυλίξεως 
περιλαμβανομένου λεπτού χάρτου (tissue), 
χάρτου περιτυλίξεως, ώς ακολούθως :— 

(α) Λιθογραφημένος, εικονογραφημένος 
ή άλλως πως τυπωμένος 

(β) Λοιπά . . . . . ; 
Σάκκοι, κυτία και αλλαι μορφαΐ συσκευασίας 
έκχάρτου και χαρτονιού, ώς ακολούθως :

(α) Δίφυλλοι (ή έκ περισσοτέρων φύλλων) 
σάκκοι έκ χάρτου, εμβαδού ούχι μι
κρότερου τών 1,5 τετ. ποδών, κυτία έκ 
χαρτονιού ειδικώς κατεσκευασμένα 
διά τήν συσκευασίαν προϊόντων έπι
τοπίως παραγομένων ή κατασκευαζό
μενων και προοριζομένων δι' έξαγω
γήν, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων, ύπό τοιούτους 
ορούς ώς ούτος ήθελεν επιβάλει 

(β) Κυτία σιγαρέττων καΐ κοσμηματοθή
και, ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(y) Λοιπά 
Τετράδια και σημειωματάρια, βιβλία λογι

στικά, λευκώματα διά φωτογραφίας, ημε
ρολογιακά σημειωματάρια, ύπομνηστικά 
σημειωματάρια και λοιπά συσκευάσματα 
έκ χάρτου γραφής 

"Αρ. 
Ά ρ . 

τετ. πόδ. 

τετ. πόδ. 
τετ. πόδ. 
ή όκάν 

κυβ. ποδ. 
όκάν 

οκαν 
όκάν 

όκάν και 
αριθμόν 

όκάν και 
αριθμόν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

34% 
20% 

16% 
16% 
8% 

'Ατελώς Ατελώς 

8% 
'Ατελώς 

. 26% 
Ατελώς 

15% 
'Ατελώς 

'Ατελώς 

26% 

"6% 

32% 
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Είδη εκ χαρτομάζης, χάρτου καί χαρτονιού 
μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολού
θως :— 
(α) Διηθητικά (φίλτρα), χάρτης αποτε

λούμενος έκ διαστρώσεων (flongs) 
χάρτης μονοτυπικός κα> χάρτης είς 
ταινίας, Ιχνάρια γυναικείων ενδυμάτων 
(πατρόν), ρόλλοι διά στατιστικός μη
χανάς, χάρτης μεταφοράς κειμένων, 
λωρίδες χάρτου κομμωμέναι, και φύλλα 
χάρτου είς ειδικά σχήματα διά τήν συ
σκευασίαν ώων, κατ' εγκρισιν τοϋ Δι
ευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Περιτυλίγματα είς μεγέθη κεκομμένα, 
κατ'εγκρισιν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων, καί λοιπά (περιλαμ
βανομένου χάρτου εις μεγέθη κεκομ
μένου), μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα . . 

Βαμβακερά υφάσματα λελευκασμένα, βεβαμ
μένα, στιλβωμένα (μερσεριΓέ), εκτυπωμένα 
ή άλλως πως τετελειωμένα, ώς ακολού
θως :— 
(η.) Βαμβακερά υφάσματα συνήθως δύο ή 

περισσοτέρων χρωμάτων, ων τά νή
ματα έβάφησαν πρό της ύφάνσεως, 
τύπου «αλατζάς» (gingham), και λοιπά 
παρόμοια έλαφροϋ βάρους υφάσματα 
είς άπλα χρώματα, ριγωτά ή μέ χρω
ματιστά τετράγωνα (καρό), ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) Βαμβακερή καμπαρτίνα, ντρίλιο 
(denim) και παρόμοια υφάσματα διά 
σάκκους και παντελόνια ών τά νήματα 
έβάφησαν πρό της ύφάνσεως, ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(ν) Λοιπά 

Υφάσματα έκ τριχών μή εκλεκτής ποιότητος 
ή χάρτου καί άλλα υφάσματα μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : — 
(ο.) Έκ τριχών μή εκλεκτής ποιότητος . . 
(β) Λοιπά 

'Υφάσματα και πιλήματα έμπεποτισμένα δι* 
ελαστικού ή άλλως πως (περιλαμβανομένων 
και απομιμήσεων δέρματος μή έχουσών ώς 
βάσιν τό φυσικόν δέρμα άλλ' εξαιρουμένων 
τών λινοταπήτων), ώς ακολούθως :— 
(α) Σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα 

καλλιτεχνικών εργαστηρίων κα' παρό
μοια είδη . . 

(β) Λοιπά . . . . . . 

Όθόναι (πανικά) κλίνης, τραπέζης, καθαρι
ότητος (toilet), μαγειρίου, έξ όλων τών 
υφαντικών υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Κεντημένοι, ώς αΉαι ταξινομούνται 

ύπό τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος 
Τελωνείων 

(β) Λοιπαί 

τετ. ΰάρ. 

τετ. υαρ. 

τετ. ύάρ. 

τετ. υαρ. 
τετ. ύάρ. 

όκάν 
όκάν 

άξίαν 

άξίανή 
τετ. ύάρ. 

άξίαν ή 
τετ. ύάρ. 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 

16% 

16%ή 
23 μίλς 

16% ή 
30 μίλς 

16% 

15% 
Ατελώς 

'Ατελώς 
'Ατελώς 

60% 
20% 
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Παραπετάσματα θυρών και παραθύρων και 
παρόμοια είδη οικιακής χρήσεως έτοιμα 
προς χρήσιν, έξ υφαντικών υλών, ως ακο
λούθως :— 
(α) Κεφάλα! φλόκκων (mops) 
(β) Λοιπά 

Τάπητες και παρόμοια εΐ§η έπιστρώσεως 
δαπέδων, ως ακολούθως :— 
(α) "Εξ έρίου ή τριχών εκλεκτής ποιότητος 
(β) Λοιπά 

'Αντικείμενα έκ πορσελάνης, γης (πήλινα) 
περιλαμβανομένων αντικειμένων δ ι ' έπι
τραπέζιον και οϊκιακήν χρήσιν και αντι
κειμένων τέχνης έκ κοινής έψημένης άρ
γίλλου, κοινής πέτρας ή έκ φαβεντιανής 
γής ,ώς ακολούθως :— 
(α) Διακοσμητικά! πλάκες και δοχεία, 

λάρνακες και ανθοδοχεία, αγάλματα 
και αγαλματίδια, σιγαροθήκαι κα'> 
παρόμοια διακοσμητικά είδη, ως ταύτα 
ταξινομούνται ϋπό τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά έκ κοινής έψημένης άργίλλου, 
ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά . . . . . . . . 
"Αργυρος, ακατέργαστος ή ήμικατειργα
σμένος . . . . . . 

Λευκοχρυσός (πλατίνη) και λοιπά μέταλλα 
τής ομάδος τοΰ λευκοχρυσοΰ, ακατέργαστα 
ή ήμικατειργασμένα . . 

Κοσμήματα έκ χρυσού, αργύρου και λευ
κοχρυσοΰ και αντικείμενα χρυσοχοΐας 
και άργυροχοΐας, ώς ακολούθως :— 
(α) 'Αργυρά επιτραπέζια αντικείμενα μή 

φέροντα πολύτιμους ή ημιπολύτιμους 
λίθους κατ ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . . . . . . . 
"Απομιμήσεις κοσμημάτων, κοσμήματα έκ 

μή πολυτίμων ή ημιπολύτιμων υλών 
Ράβδοι έκ σύρματος και σύρματα έπικεκα
λυμμένα ή μή, ώς ακολούθως:— 
(α) Έσκληρυσμένά χαλύβδινα σύρματα διά 

καρφία* έσκληρυσμένά χαλύβδινα γαλ
βανισμένα σύρματα διαβαθμίσεως άνω 
τών 20 (gauge) και έπιχαλκωμένα μαλα
κά χαλύβδινα σύρματα διαβαθμίσεως 
813 (gauge). Ράβδοι έκ σύρματος 
διαμέτρου ουχί μικροτέρας τών 3 χιλ ι 
οστομέτρων : 'Απάντων εισαγομένων 
ύπό βιομηχάνων καρφιών ή ελατηρίων 
(σουστών) κλινών και ταπετσαρίας ή 
συρμάτων ή έρίου συρμάτινου ή χα
λύβδινου αντιστοίχως, ί ίτ ινα ό Διευ
θυντής τοϋ Τμήματος Τελωνείων τίθε
λεν ίκανοποιηθή οτ ι θά χρησιμοποιη
θώσιν αποκλειστικώς είς τήν κατα
σκευήν έν Κύπρω τοιούτων καρφιών 
ή ελατηρίων κλινών καΐ ταπετσαρίας 
ή συρμάτων ή έρίου συρμάτινου ή χα
λύβδινου . . 

(β) Λοιπαί, έπικεκαλυμμέναι 
(γ) Λοιπαί 

αριθμόν 

τετ. υαρ. 
τετ. ΰάρ. 

όκάν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 
όκάν 
όκάν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

24% 
24% 

16% 
16% 

24% 

40% 
16% 

Α τ ε λ ώ ς 

"Ατελώς 

16% 
58% 

50% 

"Ατελώς 
8% 
8 % 
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Πυροβόλα δπλα μή άλλαχοϋ κατονομαζό
μενα και αγχέμαχα, ώς ακολούθως :— 

(α) 'Ανθρωπιστικά φονικά δπλα (δπλα 
σφαγείων), πιστόλια, περίστροφα και 
λοιπά, μή κυνηγετικά δπλα. 'Αγχέ
μαχα όπλα και μέρη και τεμάχια αυτών 

(β) Κυνηγετικά πυροβόλα δπλα . . 
m 

(γ) Λοιπά περιλαμβανομένων των έξα
κοντιζόντων καμάκια, πιστολιών εκκι
νήσεως δι" αθλοπαιδιάς και μέρη και 
τεμάχια πυροβόλων δπλων, μή άλλα
χοϋ κατονομαζόμενα 

Συρμάτινα δίκτυα, συρμάτινα περιφράγματα, 
συρμάτινοι έσχάραι, συρμάτινα πλέγματα 
(mesh) και άποτονωμένον μέταλλον εξ δλων 
των μετάλλων, ώς ακολούθως :— 

(α) Άκιδωτόν σύρμα 

(β) Συρμάτινα δίκτυα, συρμάτινα περι
φράγματα 

(γ) Λοιπά 

Καρφία, κοχλιοφόροι ράβδοι, περικόχλια, 
τροχίσκοι (ροδέλλαι), έλικες (βίδαι), έλι
κώματα (κοχλίαι) και παρόμοια είδη έξ 
δλων τών κοινών μετάλλων, ώς ακολού
θως :— 

(α) Καρφοβελόναι (wirenails) 

(β) Λοιπά 

Οικιακά σκεύη (εξαιρέσει ηλεκτρικών έξ 
δλων τών κοινών μετάλλων, ώς ακολού
θως:— 

(α) Χειρολαβαι δι' οικιακά σκεύη έξ αλου
μινίου, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Κουβάδες 
(γ) Λοιπά 

Μικρά είδη έκ κοινών μετάλλων ώς σΰρται 
ασφαλείας, χειρολαβαι, στροφείς, γάντζοι, 
κλείδες, πόμολα, μάνταλα, κλείθρα, δακτύ
λιοι διά τά παραπετάσματα θυρών και παρα
θύρων καΐ άλλα παρόμοια είδη, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) Στροφείς τών τύπων τών συνήθως 
χρησιμοποιουμένων διά θύρας και πα
ράθυρα, ώς ούτοι ταξινομούνται ΰπό 
τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Λοιπά 

Θερμάστραι, μαγειρικοί συσκευαί, φοϋρνοι 
(ουχί διά κεντρικήν θέρμανσιν) και μαγει
ρικά! έσχάραι έκ μετάλλου, μή ηλεκτρικά! . . 

Άρ. 

Ά ρ . 

Άρ. 

40 όκ. 

40 όκ. 
40 όκ. 

ο καν 

όκάν 

Άρ. 
'Αρ. 
Άρ. 

ο καν 
όκάν 

Άρ. 

άξίαν. 

άξίαν ή 
εκαστον 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν^ 

άξίαν 

Ατελώς 

40% 
£32.000 

20% 

10% 

24% 
8% 

16% ή 
22 μΐλς 

Ατελώς 

Ατελώς 
24% 
16% 

16% 
8% 

8% 



307 

Δασμολο
γική 
κλάσις 

'Αριθμός 
Είδος εμπορεύματος 

'Επιβολή 
δασμού 

Δασμός 

69929 Ι Τεχνουργήματα έκ κοινών μετάλλων, μή 
Ι άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :

(α) Πουδριέραι, πουδροθήκαι (compacts), 
κάτοπτρα χειρός και παρόμοια εξαρ
τήματα καλλωπισμού, ώς ταύτα ταξινο
μούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Χάνδραι, στολίδια, περιβραχιόνια, δια
κοσμητικοί πλάκες και δοχεία, δίσκοι, 
λάρνακες και ανθοδοχεία, αγάλματα 
και αγαλματίδια, σιγαροθήκαι, φλασκιά 
τζέπης και παρόμοια αντικείμενα, ώς 
ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Κοσμηματοθήκαι και θήκαι ψιμμυ
θίων, ώς αύται ταξινομούνται ύπό 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(δ) Πώματα μεταλλικά τύπου «crown 
cork» Πώματα φιαλών.. 

(ε) "Εριον έκ σιδήρου, χάλυβος και 
σύρματος 

(στ) Άγκυράι, άλύσεις άγκυρών, δέστραι, 
άλύσεις προσδέσεων, άγκύρια, αγκύ
λια άλύσεων, σημαντήρες διά πλοία, 
πλωτά, κλίμακες άποβιβάσεως και 
λοιπά πλωτά κατασκευάσματα έκ κοι
νών μετάλλων. Ηλεκτρόδια, ράβδοι, 
ή σωλήνες συγκολλήσεως. Μεταλλό
κολλα ε'ις σύρματα ή ράβδους έπικεκα
καλυμμένους δι' υλών ρευστοποιή
σεως. "Ετοιμοι μεταλλικοί πλάκαι 
παρεσκευασμέναι διά σκληράς συγ
κολλήσεως διά τήν μεταλλουργίαν. 
Χωνευτήρια. Πέταλα άλογων. Κα
λύμματα και πώματα (bungs). Λεπτά 
φύλλα μολύβδου είς κορδόνια. Σφρα
γίδες και μολυβδοσήματα. Γωνίαι 
προστατευτικά!κιβωτίων και παρό
μοια εξαρτήματα συσκευασίας έκ κοι
νών μετάλλων. Νομίσματα, μή άλλα
χοϋ κατονομαζόμενα, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθνυτοΰ τοΰ Τμήματος Τελωνείων.. 

(ζ) Λοιπά 
71612 Συσκευαΐ κλιματισμού και ψυκτικαι συσκευαΐ 

(εξαιρουμένων τών ηλεκτρικών ανεμιστή
ρων, ταξινομούμενων είς τήν κλάσιν 721
12, και τών ψυγείων δι' οίκιακήν χρήσιν, 
ταξινομούμενων ε'ις τήν κλάσιν 89908), 
ώς ακολούθως :— 

(α) άποτελοΰσαι μέρος εγκαταστάσεων 
ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχροθαλά
μων συγκροτήματα ψυκτικά (ανοι
κτού ή κλειστού τύπου) ιπποδυνά
μεως 0.25 και άνω, εισαγόμενα ύπό 
βιομηχάνου ψυγείων άφοΰ ό Διευθυν
τής τοΰ Τμήματος Τελωνείων ίκανο
ποιηθή ότι θά χρησιμοποιηθώσιν απο
κλειστικώς είς τήν κατασκευήν και
νουργών ψυγείων έν τη Δημοκρατία, 
ύφ' ους δρους ούτος ήθελεν επιβάλει, 
κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Συσκευαΐ ψύξεως, ψυγεία τροφίμων, 
ψυκτικά! προθήκαι και παρόμοια μή 
οικιακής χρήσεως ψυγεία, ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Άρ. 

Άρ. 

'Αρ. 

γρόσσαν 

40 όκ. 

Άρ. 
40 όκ. ή 

Άρ. 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν ή 
γρόσσαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

60% 

42% 

32% 

24% ή 
22 μϊλς 

24% 

Ατελώς 
8% 

Ατελώς 

16% 
16% 

100% 

50% 

40% 

32% ή 
28 μΐλς 

24% 

Ατελώς 
16% 

Ατελώς 

24% 
24% 
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Δασμολο
γική 

κλάσις 
'Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Μηχανήματα και συσκευαΐ (μή ηλεκτρικοί ή 
απλώς κινούμενοι δι' ηλεκτροκινητήρων) 
(motors), μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς 
ακολούθως :— 
(α) 'Αναμικτήρες τροφών, αλεστικά! 

μηχαναί τροφών, πολτοποιητικαί 
μηχαναί, ραντιστήρες, μηχαναι πλύ
σεως πιατικών και παρόμοιοι μή 
ηλεκτρικά! οικιακά! συσκευαΐ, ζυγιστι
κά! μηχαναί, πλάστιγγες κα! σταθμά 
(εξαιρουμένων τών ζυγών ακριβείας 
(εργαστηρίων) οϊτινες περιλαμβάνονται 
εις τήν κλάσιν 86109, κα! ζυγογεφυ
ρών), συμπιεστήρες αέρος ή αερίων, 
τών τύπων τών συνήθως χρησιμοποι
ουμένων εις τά εργαστήρια έπιδιορ
θώσεως οδικών και αεροπορικών οχη
μάτων, αυτόματοι μηχαναί πωλήσεως, 
ώς αύται ταξινομούνται" ΰπό τοΰ 
ΔιευθυντούτοΰΤμήματος Τελωνείων.. 

(β) 'Αναμικτήρες σκυροκονιάματος χω.
ρητικότητος 7 κυβ. ποδ. ή μικρότερος, 
ώς ούτοι ταξινομούνται ΰπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Ηλεκτρικοί στήλαι ή συστοιχίαι (ούχ! συσ
σωρευταί δι 'ους Ίδέ κλάσιν 72119), ώς 
ακολούθως :— 
(α) Τύπων συνήθως χρησιμοποιουμένων 

ε'ις ραδιοφωνικός συσκευάς ή ε'ις φα 
νους ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοΰ 

5 Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 
Ύπό τον δρον δτι ό Διευθυντής τοΰ 

Τμήματος Τελωνείων δύναται νά έπι 
τρέψη τήν είσαγωγήν πρώτων υλών 
και μερών ηλεκτρικών στηλών τών 
υπαγομένων εις τήν παράγραφον ταύ 
την, ύπό τοιούτους δρους οίους ούτος 
ήθελεν επιβάλει, ατελώς, έξ δλων τών 
πηγών, και έφ" δσον ούτος ίκανοποι
ηθή δτι τοιαϋται πρώται ύλαι κα! μέρη 
εισάγονται ύπό κατασκευαστών 
ηλεκτρικών στηλών δι* άποκλειστικήν 
χρήσιν εις τήν κατασκευήν τοιούτων 
ειδών 

(β) Λοιπαί 
Ραδιοσυσκευαί διά τήν τηλεγραφίαν, τηλε
φωνίαν, τηλεόρασιν και ραδιοναυτιλείαν 
(ραντάρ) (περιλαμβανομένων τών αυτο
τελών συσκευών λήψεως διά τήν ραδιοφω
νίαν και συσκευών τηλεοράσεως καίριαδιο
γραμμοφώνων) και μέρη αυτών περιλαμβα
νομένων τών λυχνιών, ώς ακολούθως:— 
(α) Ραδιοσυσκευαί διά τήν τηλεγραφίαν ή 

τηλεφωνίαν, ραδιοσυσκευαί έλεγχου 
συσκευαΐ διά ραντάρ κα! μέρη αυτών, 
κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Τηλεοπτικοί συσκευαΐ, συμπληρω
μένοι 

(γ) Λοιπαί, περιλαμβανομένων και δλων 
τών μερών και εξαρτημάτων ώς κα! διά 
τά είδη τά ταξινομούμενα έν τω έδαφίω 
(β) της κλάσεως ταύτης 

•Αρ. 

•Αρ. 

άξίαν 

άξίαν 

8% 

16% 
'Ατελώς 

16% 

16% 
'Ατελώς 

Αρ. . άξίαν 

Άρ. 

Άρ. 

28% 36% 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

'Ατελώς 8% 

8% 

8% 

32% 

"6% 

16% 

40% 
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Είδος εμπορεύματος 
'Επιβολή 
δασμού 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή Ι Γενικός 
σεως [ 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευαί, μή 
άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : 
(α) Συσσωρευταί, εξαιρουμένων των τύ 

πων έλξεως δια τά μηχανοκίνητα οχή
ματα ώς ούτοι ταξινομούνται ύπό τοϋ 
Διευθυντού τού Τμήματος Τελωνείων.. 

Ύπό τον δρον δτι ό Διευθυντής τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων δύναται να έπι 
τρέπη τήν είσαγωγήν πρώτων υλών 
και μερών τών συσσωρευτών τών ύπα 
γομένων εις τήν παράγραφαν ταύτην 
ύπό τοιούτους δρους οίους ούτος 
ήθελεν επιβάλει, ατελώς, εξ δλων τών 
πηγών, και εφ' δσον ούτος Ίκανο
ποιηθή δτι αί τοιαΰται πρώται ύλαι 
καΐ μέρη εισάγονται ύπό κατασκευα
στών ηλεκτρικών συσσωρευτών δι 
άπρκλειστικήν χρήσιν εις τήν κατα
σκευήν τοιούτων ειδών. 

(β) Λοιποί συσσωρευταί. Ήλεκτροπυ
ροδοτικαΐ συσκευαί διά πυρίτιδα ύπο 
νόμων και δυναμίτιδα. 'Ηλεκτρικά έρ 
γαλεΐα μετρήσεως, μή άλλαχοϋ κατο 
νομαζόμενα 

(γ) Λοιπά περιλαμβάνοντα μέρη καΐ έξαρ 
τήματα ούχι καθωρισμένης χρήσεως 
ε'ις εϊδικήν τάξιν ηλεκτρικών μηχα 
νημάτων 

Μηχανοκίνητα οδικά επιβατικά οχήματα 
συμπληρωμένα ή βάσεις (σασσις), όχημα 
των, με έφηρμοσμένην τήν μηχανήν, έξαι 
ρέσει τών λεωφορείων ή τών μοτοσυκλετ 
τών, ώς ακολούθως :— . . . . 
(α) 'Οχήματα ειδικώς κατεσκεϋασμένα 

προς χρήσιν ώς ταξί, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τού Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) «Τζίπς», «ΛάντΡόβερς» και παρόμοια 
οχήματα, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
τού Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά . . . . . . 
Μοτοσυκλέτται, περιλαμβανομένων δλων 
τών τύπων τών μηχανοκινήτων ποδηλάτων, 
συμπληρωμένων και πλάγια κιβώτια (κι

βωτάμαξαι) τούτων, ώς ακολούθως :— 
(α) 'Υπερβαίνοντα τά 200 κυβ. έκτ. 
(β) Υπερβαίνοντα τά 100 κυβ. έκτ. ούχι 

όμως τά 200 κυβ. έκτ. 
(γ) Μή υπερβαίνοντα τά 100 κυβ. έκτ. . . 
(δ) Πλάγια κιβώτια (κιβωτάμαξαι) 

Μέρη διά μοτοσυκλέττας, μή άλλαχοϋ κατο
νομαζόμενα, μή περιλαμβανομένων μηχα
νών, έπισώτρων καΐ ηλεκτρικών μερών . . 

Νεροχΰται, νιπτήρες, πυγολουτήρες (μπιτέ
δες), λουτήρες και λοιπά είδη υγιεινής και 
υδραυλικά προσαρτήματα και εξαρτήματα 
εξ δλων τών υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Καθίσματα και σκεπάσματα αποχω

ρητηρίων, λουτήρες και λεκάναι λου
τρού και ουροδοχεία έκ πλαστικής 
ϋλης 

(β) Λοιπά . . 

•Αρ. 

Άρ. 

•Αρ. 

•Αρ. 
Ά ρ . 

'Αρ. 

Άρ. 
Άρ. 
Άρ. 

αριθμόν ή 
όκάν 

αριθμόν η 
όκάν " 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

32% 

Ατελώς 

8% 

10% 

15% 
40% 

30% 

20% 
15% 
30% 

20% 

"2% 

8% 
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κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Περικνημίδες (κάλτσαι), ώς ακολούθως :— 
(α) Περικνημίδες, μακραί, εξαιρουμένων 

τών παιδικών, περιέχουσαι ούχΐ όλι
γώτερον τών 75% τοϋ βάρους των 
μεταξωτός ή συνθετικός Ινας, ώς αύται 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων :— 

(i) "Ετοιμαι προς χρήσιν . . 

(ϋ) 'Ατελείωτοι δια περαιτέρω έπε 
ξαργασιαν 

(β) Περικνημίδες, κονταί, εξαιρουμένων 
τών παιδικών, περιέχουσαι ούχΐ όλι
γώτερον τών 75% τοΰ βάρους των 
μαλλίνας, μεταξωτός ή συνθετικός ίνας, 
τελειωμένοι ή ατελείωτοι, ώς αύται 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(γ) Λοιπά!περικνημίδες, μακραί και κονταί 
εξαιρέσει τών παιδικών, τελειωμένοι 
ή ατελείωτοι  . . 

(δ) Περικνημίδες, μακραί και κονταί, παι
δικοί, περιέχουσαι ούχΐ όλιγώτερον 
τών 75% τοϋ βάρους των μαλλίνας, 
μεταξωτάς, ή συνθετικός ίνας, τελειω 
μέναι ή ατελείωτοι, νς αύται ταξινο 
μουντοί ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμή 
ματος Τελωνείων 

(ε) Λοιποί 

'Εσώρουχα και νυκτικά, περιλαμβανομένων 
ροπών και ενδυμάτων λουτρού και υποκα
μίσων, ώς ακολούθως :— 
(α) Περιέχοντα ούχΐ όλιγώτερον τών 75% 

τοΰ βάρους των μεταξωτάς ή συνθε
τικός Ινας, έστω και πλεκτά ή κατε
σκευάσμένα έκ πλεκτών υφασμάτων, 
έκτος τών παιδικών, ώς ταύτα ταξινο
μούνται ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά, πλεκτά ή κατεσκευασμένο έκ 
πλεκτών υφασμάτων, περιλαμβανομέ
νων καΐ τών παιδικών 

(γ) Υποκάμισα και πυτζάμαι έξ δλων τών 
υλών 

(δ) Λοιπά 

'Ενδύματα εξωτερικά, μή άλλαχοΰ κατονο
μαζόμενα, ώς ακολούθως:— 
(α) 'Ανοικτά και φορητά γυλέκα (jumpers 

κ<9 pullovers) και παρόμοια είδη 
Ιματισμού και πλοΰζαι έξ δλων τών 
υλών, πλεκτά ή κατεσκευασμένο έκ 
πλεκτών υφασμάτων 

(β) Σάκκοι, ζακέται, ένδυμασίαι, φορέ
ματα, παντελόνια καΐ ανοικτά γυλέκα, 
έξ δλων τών υλών, εξαιρέσει τών 
πλεκτών ή τών κατεσκευασμένων έκ 
πλεκτών υφασμάτων 

(γ) Λοιπά 

Δώδεκα 
ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδ. και 
όκάν 

Δώδ. και 
όκάν 

Δώδ. καΐ 
όκάν 

Δώδ. και 
όκάν 

Δώδ. και 
όκάν 

Ά ρ . καΐ 
όκάν 

άξίαν ή 
12 ζεύγη 

άξίαν 

άξίαν ή 
Δώδ.ζεύγη 

άξίαν ή 
Δ. ζεύγη 

άξίαν ή 
12 ζεύγη 
άξίαν ή 
12 ζεύγη 

άξίαν ή 
δώδ. ή 

όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 
άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 
άξίαν 

30% ή 
£1.000 

30% 

30% ή 
£0.600 

30% ή 
£0.400 

30% ή 
£0.400 
30% ή 
£0.240 

37% ή 
£1.500 ή 
£1.550 

37% ή 
£1.050 

37% ή 
£1.550 

37% 

37% ή 
£1.500 

37% ή 
£1.500 

37% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμού 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Παντόφλαι και υποδήματα χρήσεως, εξ 
όλων των υλών, εξαιρουμένων τών 
ελαστικών τοιούτων, ώς ακολούθως :— 

(α) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 1833*) 

(β) Λοιπά .. .. 

"Ετερα υποδήματα, ολοσχερώς ή κυρίως έκ 
δέρματος, ώς ακολούθως :— 
(α) Ποδΐναι και υποδήματα ασφαλείας 

όρυκτορύχων, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευ 
θυντοϋ τοϋ Τμήματος Τελωνείων, ύπο 
κείμενα είς τοιούτους δρους οΰς ήθε
λεν ούτος επιβάλει 

(β) Λοιπά : 
(i) 'Ανδρικά (Γαλλικά μεγέθη 3847) 

(ϋ) Γυναικεία (Γαλλικά μεγέθη 34
42) 

(iii) 'Αγοριών ή κοριτσιών (Γαλλικά 
μεγέθη 3438*) 

(iv) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 18

33*) 
"Ετερα υποδήματα, ολοσχερώς ή κυρίως εξ 
υφαντικών υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 1833*) 

(β) Λοιπά 
'Ελαστικά υποδήματα, ώς ακολούθως :— 

(α) Ποδΐναι και υποδήματα ασφαλείας 
όρυκτορύχων, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευ 
θυντοϋ τοϋ Τμήματος Τελωνείων ύπο 
κείμενα εις τοιούτους ορούς οϋς ήθε 
λεν ούτος επιβάλει 

(β) Λοιπά 
Περισφύρια (γκαΐται), περικνήμια και έτερα 
είδη υποδήσεως, μή άλλαχοΰ κατονομαζό
μενα, ώς ακολούθως :— 
(α) Παιδικά (Γαλλικά μεγέθη 1833*) . . 

(β) Λοιπά 
Φωτογραφικοί μηχαναί, κινηματογραφικοί 

προβολείς κα! φωτογραφικά! και κινηματο
γραφικά! συσκευα! και εξαρτήματα, μή 
άλλαχοΰ κατονομαζόμενα, ώς ακολού
θως:— 
(α) Κινηματογραφικά! φωτογραφικά! μηχα

ναί, ειδικώς κατεσκευασμέναι διάκινη
ματογραφικός ταινίας πλάτους 32 χλμ. 
κα! άνω, μηχανήματα κινηματογρα
φικής λήψεως κα! ηχοληψίας, ταινίαι 
δι* ήχοληπτικά μηχανήματα κα! παρό
μοιοι συσκευα! κα! έξαρτήματα,γενικώς 
χρησιμοποιούμενα ε'ις τήν εμπορική ν 
παραγωγή ν κινηματογραφικών ταινιών 
πλάτους 32 χλμ. κα! άνω. Συσκευα! 
επεξεργασίας, μεγεθύνσεως ή σμικρύν
σεως φωτογραφιών, συσκευα! επεξερ
γασίας, μεγεθύνσεως κα! εκτυπώσεως 
ταινιών κα! παρόμοιοι συσκευα! 
κα! εξαρτήματα (εξαιρουμένων τών 
φωτογραφικών μηχανών), γενικώς 
χρησιμοποιούμενοι εις τήν έμπορικήν 
παραγωγήν φωτογραφιών ή είς τήν 
βιομηχανίαν, κατ* εγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Κινηματογραφικό! προβολείς 
(γ) Λοιπά! . . . . 

δώδ.ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ.ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 
δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

δώδ. ζεύγη 

Άρ. 
•Αρ. 
Άρ. 

άξίαν ή 
ζεΰγος 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν ή 
ζεΰγος 

άξίαν ή 
ζεΰγος 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν ή 
ζεϋγος 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

43% ή 
ΙΟΟμιλς 
43% ή 

150 μ!λς 

'Ατελώς 

43% ή 
450 μιλς 

43% ή 
450 μίλς 

43% ή 
200 μιλς 
43% ή 

Ι50μ!λς 

43% ή 
50 μιλς 
43% ή 
75 μίλς 

'Ατελώς 
25% 

40% ή 
50 μίλς 
40% ή 
75 μ!λς 

Ατελώς 
15% 
50% 
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Δασμολο
γική 

κλάσις 
"Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι 'Επιβολή 
στική ) δασμοϋ ( Προτιμή
κατά Ι κατά J σεως 

Δασμός 

Γενικός 

Ταινίαι, πλάκες και χάρτης δια τήν φωτογρα 
φίαν (ούχι τήν κινηματογραφίαν), ώς ακο
λούθως :— 

(α) Ταινίαι και πλάκες άκτίνων Χ. Ταινίαι 
και πλάκες έκτεθεΐσαι εις το φώς, 
ύποστάσαι έμφάνισιν ή μη. Τεχνο 
γραφικοί ταινίαι και ευαίσθητοι πλάκες 
διά τήν λιθογραφίαν, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων.. 

(β) Χάρτης κυανούς φωτοτυπ'ικός και πα
ρόμοιος ευαίσθητος χάρτης, χρησιμο
ποιούμενος διά τάς σχεδιάσεις και τήν 
φωτοτυπίαν, φωτογραφικός χάρτης και 
πλάκες, κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

Δίσκοι γραμμοφώνων, ταινίαι και σύρματα 
ήχοληπτικών συσκευών, μή άλλαχοΰ κατο
νομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) Σειραί δίσκων ειδικώς διεσκευασμέ
νων διά τήν διδασκαλίαν γλωσσών, 
συμπαρακολούθουμένων ύπό διδακτι
κού υλικού και αντικαταστατοί δίσκοι 
τών σειρών τούτων, κατ' εγκρισιν τοϋ 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. 
Δίσκοι δι' οϋς ό Διευθυντής τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων ήθελεν Ίκανοποιηθή 
οτι είναι αποκλειστικώς εκπαιδευτικού 
ή μορφωτικού περιεχομένου . . 

(β) Λοιπά 

Εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια, 
(κάρται), ευχετήρια καΐ χριστουγενιάτικα 
δελτάρια και εικόνες και σχέδια.τυπωμένα 
ή άλλως πως ανατυπωμένα, επί χάρτου ή 
χαρτονιού, μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως:— 

(α) Εικόνες καΐ σχέδια, άτινα ό Διευθυντής 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων ήθελεν ίκα
νοποιηθή δτι έχουν γίνει ειδικώς διά 
διαφημιστικούς μόνον σκοπούς 

(β) Χαλκομανίαι. Ανατυπώματα έργων 
τέχνης, κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων, πλαισιωμένα 
ή μή, μεγέθους ουχί μικρότερου τών 
100 τετ. Ίντζών . . 

(γ) Λοιπά 

"Εντυπα (φόρμες), ταινίαι, εισιτήρια και 
εντυπον ύλικόν επί χάρτου ή χαρτονιού, 
μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενα, ώς ακο
λούθως :— 

(α) Γεωγραφικοί και άλλοι χάρται, άνα
τυπώματα έπι κυανού ευαίσθητου 
χάρτου, φωτοστατικά άνατυπώματα, 
σχέδια και τεχνικά τοιαύτα, διαγράμ
ματα και ίχνογραφήματα, αμεταχεί
ριστα ταχυδρομικά γραμματόσημα, κα
τάλογοι και διαφημιστικόν ύλικόν, 
κατ' εγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά 

•Αρ. 

Άρ. 
Άρ. 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 

16% 
50% 

'Ατελώς 
32% 

'Ατελώς 

24% 
60% 

8% 
40% 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

'Ατελώς 

'Ατελώς 
32% 

"Ατελώς 
32% 

"Ατελώς 

8% 
40% 

^ν 
'Ατελώς 

40% 
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Είδος εμπορεύματος 
Στατι
στική 

κατά 

'Επιβολή 
δασμόΰ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Κομβία, κομβία μανικετιών, κομβία διά πιέ
σεως και παρόμοια εϊδη έξ όλων των υλών, 
εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων 
και πολυτίμων λίθων, ώς ακολούθως :— 
(α) Ημιτελή διά περαιτέρω έπεξεργασίαν, 

κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού του Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Κομβία, περιλαμβανομένων κομβίων 
διά πιέσεως, κατ' εγκρισιν τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά, περιλαμβανομένων κομβίων 
κεκαλυμμένων δι' υφάσματος 

Πλαστικά αντικείμενα, επιτραπέζια, οικιακής 
χρήσεως, ή προς χρήσιν ξενοδοχείων και 
εστιατορίων, περιλαμβανομένων των διακο
σμητικών τοιούτων 

Μηχανικά ψυγεία (οικιακής χρήσεως), μέ 
κλειοτόν μηχανισμών, ηλεκτροκίνητα, 
υγραερίου ή άλλων τύπων 

Πλαστικά είδη, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως :— 
(α) Πουδριέραι, πουδροθήκαι και παρό

μοια εξαρτήματα καλλωπισμού, ώς 
ταύτα ταξινομούνται ΰπό τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Χάνδραι, απομιμήσεις μαργαριτών, 
πολυτίμων λίθων και κοσμημάτων, ώς 
ταϋτα ταξινομούνται ΰπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Διακοσμητικά! πλάκες και δοχεία 
δίσκοι, λάρνακες και ανθοδοχεία, αγάλ
ματα καΐ αγαλματίδια, σιγαροθήκαι, 
κοσμηματοθήκαι και θήκαι ψιμμυθίων, 
ψλασκία τζέπης και παρόμοια αντικεί
μενα, ώς ταύτα ταξινομούνται ΰπό τοϋ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(δ) Πλαστικά κομψοτεχνήματα (οίον πλαί
σια φωτογραφιών, στυπωτήρες μελά
νης, σκίμποδες (πουφ) μή γεμισμένοι 
και παρόμοια είδη), ώς ταύτα ταξινο
μούνται ΰπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(ε) Τραπεζομάνδηλα και παρόμοια είδη 
έπιοτρώσεως, παραπετάσματα θυρών 
και παραθύρων και παρόμοια είδη οι
κιακής χρήσεως, έτοιμα προς χρήσιν 
ώς ταϋτα ταξινομούνται ΰπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(στ) ΧειρολαβαΙ σαρώθρων και εργαλείων, 
καλαπόδια, χτέναι καΐ διχάλια, πτϋα, 
εργαλεία, γεωργικά σκεύη, ιμάντες 
μηχανών, πλαστικά εδώδιμα περιτυλίγ
ματα αλλαντικών, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων.. 

(ζ) Δοχεία και περιτυλίγματα (περιλαμ
βανομένων τών τετυπωμένων τςιού
των)— 

(i) Περιτυλίγματα εκ κελοφάνης, κε
κομμένα εϊς μεγέθη, κατ' εγ
κρισιν τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(Η) Λοιπά έκ κελοφάνης 
(iii) Λοιπά 

(η) Πλακίδια δαπέδων 
(θ) Λοιπά 

γροσσαν 

γρόσσαν 
γρόσσαν 

Άρ. 

άξίάν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 

16% 

36% 

28% 

16% 

60% 

50% 

ο 

32% 

24% 

20% 

'Ατελώς 

'Ατελώς 
'Ατελώς 
'Ατελώς 

16% 
16% 
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Δασμολο
γική 
κλάσις 

Αριθμός 
Είδος εμπορεύματος 

Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμού 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Αθύρματα και παίγνια, περιλαμβανομένων 
των παιδικών αμαξών, ως ακολούθως :— 

(α) Παιγνιόχαρτα 
(β) 'Αμαξάκια νηπίων, παιδικοί αμαξαι 

και μέρη αυτών 
(γ) Λοιπά 

Κατασκευάσματα, μή άλλαχοϋ κατονομαζό
μενα, ως ακολούθως :— 
(α) 'Ιατρικά! και χειρουργικά! βοήθειαι, 

οίον τεχνητά μέλη, νάρθηκες, συσκευαί 
βαρυκοΐας, χρειώδη ορθοπεδικής, χει
ρουργικά! ζώναι και. κηλεπίδεσμοι, 
κατ' έγκρισιν τοϋ Διευθυντού τού 
Τμήματος Τελωνείων. Προφυλακτικά! 
προσωπίδες αερίων, κόνεως και παρό
μοιοι αναπνευστικά! συσκευαί, μετάλ
λινα μέρη συνδετικών ταινιών ζ'ιπ (φερ
μουάρ) . . 

(β) 'Αναπτήρες καπνιστών, μηχανικοί, 
ηλεκτρικό! ή χημικό! 

(γ) Έπίπαστρα πούδρας, ψεκαστήρες καλ
λωπιστηρίου και παρόμοια ε'ίδη καλ
λωπισμού 

(δ) Συνδετικά! ταινίαι ζ!π (φερμουάρ) 
τών οποίων το μετάλλινον μέρος υπερ
βαίνει τά 5 χλμ. είς πλάτος, κατ' έγκρι
σιν τού Διευθυντού τού Τμήματος Τε
λωνείων 

(ε) Λοιπά! συνδετικά! ταινίαι ζ'ιπ (φερ
μουάρ) 

(στ) Λοιπά 

Χρυσός είς ράβδους, δίσκους, όγκους, φύλ
λα, λωρίδας, σύρματα και παρόμοιας μορ

φας ·· 

δώδ. πακ, 

Άρ. 

*Αρ. 

ύάρδαν 

ύάρδαν 

ουγγιαν 
(τρόϋ) 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαγ 

250 μίλς 

8% 
20% 

'Ατελώς 

"6% ή 
ΙΟΟμΐλς 

60% 

8% 

36% 
16% 

'Ατελώς 

275 μίλς 

16% 
28% 

'Ατελώς 

24% ή 
150 μίλς 

100% 

16% 

44% 
24% 

8% 

^ ν 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Β.—5. Β ι ο μ η χ α ν ί α . 
(α) Τεχνητοί οδόντες.—Πρώτη ϋλη και ήμιέττεξειργασμένα υλικά εισαγό

μενα ΰττό κατασκευαστών τεχνητών οδόντων έπι τω σκοπώ όπως χρη
σιμοποιηθώσιν αποκλειστικώς δια την κατασκευήν τεχνητών οδόντων. 

(β) Κομβία.—Πρώτη ϋλη καΐ ήμιέπεξειργασμένα υλικά (εξαιρουμένων τών 
εκρηκτικών υλών) εισαγόμενα ή έκτελωνιζόμενα υπό τίνος κατασκευαστοϋ 
κομβίων έπι τω σκοπώ δπως χρησιμοποιηθώσιν αποκλειστικώς διά την 
κατασκευήν κομβίων. 

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

Νοείται δτι προκειμένου περί εμπορευμάτων υποκειμένων εις άπαλλαγήν άπό 
τοϋ δασμοϋ δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ό Διευθυντής του Τμήματος Τελω
νείων δύναται νά έπιβάλη τοιούτους δρους και προϋποθέσεις ώς ήθελε κρίνει 
προσφυεΤς διά νά εξασφάλιση δτι τά εμπορεύματα θά χρησιμοποιηθώσιν ή δτι 
έχρησιμοποιήθησαν ώς εξετέθη. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Β.—8. Δ ι ' ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή ν χ ρ ή σ ι ν έν τη α λ ι ε ί α ώ ς β ι ο 
π ο ρ ι σ τ ι κ ό ν ε π ά γ γ ε λ μ α : 

Εύλογοι ποσότητες τών ακολούθων ειδών : 
Είδη αλιείας, συμπληρωματικά εξαρτήματα καΐ συσκευαΐ (πλην εκείνων 

αΐτινες χρησιμοποιούνται συνήθως δι* ύποβρύχιον άλιείαν (goggle fishing) 
αΐτινες ό Ιδιοκτήτης έδήλωσεν και ό Διευθυντής τοϋ Τμήματος Τελωνείων 
έπείσθη δτι θά χρησιμοποιηθώσιν αποκλειστικώς δι' άλιείαν ώς βιοπο
ριστικόν μέσον : 

Νοείται δτι προκειμένου περί εμπορευμάτων υποκειμένων εις άπαλλαγήν 
άπό τοϋ δασμοϋ δυνάμει τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, ό Διευθυντής τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων δύναται νά έπιβάλη τοιούτους δρους καΐ προϋ
ποθέσεις ώς ήθελε κρίνει προσφυεΐς διά νά εξασφάλιση δτι τά εμπορεύ
ματα θά χρησιμοποιηθώσιν ή δτι έχρησιμοποιήθησαν ώς εξετέθη, 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


