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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ζυθοποιίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, τό 
κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέ
δρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας. : 

'Αριθμός 33 του 1963 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΝΟΜΟΝ, 

ΚΕΦ. 129. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ζυθοποιίας Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1963, θά άναγιγνώσκηται δε όμου μετά ^ ^ ο 
τοΟ περί Ζυθοποιίας Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 33τοθ 1961 
Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος θά ίσχύη υποκείμενος εις τάς καθοριζόμενος Τροποποίησις 
έν τώ Πίνακι τροποποιήσεις. τοΰ βασικού 

Νόμου. 
ΠΙΝΑΞ. 

("Αρθρον 2). 
Ι. 'Αντικαθίστανται αί λέξεις:.«Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός» 

(αΐτινες προσετέθησαν ΰπό τής παραγράφου (α) του Κεφαλαίου Ι του 
Παραρτήματος του Νόμου 33 τοΟ 1961), οσάκις αΰται απαντώνται, διά ,? 

τών λέξεων : «Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων». 
2. 'Αντικαθίσταται τό εδάφιον (2) του άρθρου 3 τοΰ βασικού Νόμου 

διά του ακολούθου : 
«(2) Διά κάθε αδειαν καταβάλλεται τέλος τριάκοντα λιρών». 

3. 'Αντικαθίσταται τό εδάφιον (2) του άρθρου 13 του βασικού Νόμου 
(ώς εκτίθεται έν παραγράφω (β) τοΰ Κεφαλαίου Ι τοΰ Παραρτήματος 
τοΰ Νόμου 33 τοΰ 1961), διά τοΰ ακολούθου : 

«(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ι), οσάκις ζύθος 
κατασκευασθείς έν τη Δημοκρατία, παραδίδεται έκ τοΰ ζυθοποιείου 
είς οιονδήποτε τών ακολούθων προνομιούχων οργανισμών, σωμάτων 
ή προσώπων δι* άποκλειστικήν αυτών χρήσιν ή κατανάλωσιν ή πώ
λησιν είς τά μέλη αυτών, Οπό τους δρους τής έν τω παρόντι έδαφίω 
διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, καΐ πιστοποιείται κατά τρόπον ίκανο
ποιουντα τόν Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Τελωνείων δτι ελήφθη διά 
τοιαύτη ν χρήσιν, κατανάλωσιν ή πώλησιν, ό ζύθος ούτος θά έξαιρήται 
τής καταβολής καταναλωτικού δασμού ύπό δρους τους οποίους ό 
Διευθυντής τοΰ Τμήματος Τελωνείων ήθελεν επιβάλει: 

(i) τά Ναυτικά, Στρατιωτικά καΐ 'Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.)· 
(ϋ) αί "Ενοπλοι Δυνάμεις τοΰ Βασιλείου τής 'Ελλάδος καΐ τής Δημο

κρατίας τής Τουρκίας, αί έοτρατοπεδευμέναι έντή Δημοκρατία 
συμφώνως προς τήν Συνθήκην Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη έν 
Λευκωσία τη 16η Αυγούστου I960· και 

(iii) πάς έτερος προνομιούχος οργανισμός, σώμα ή πρόσωπον, 
δίκαιουμενον νά είσαγάγη άδασμολόγητον ζύθον δυνάμει τοΰ 
εκάστοτε έν ίσχύϊ καί είς τά Τελωνεία άφορώντος Νόμου, ή 
Συνθήκης: 

Νοείται δτι αί διατάξεις τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ και ε'ις τά Τελωνεία 
άφορώντος Νόμου, ή Συνθήκη "Εγκαθιδρύσεως ήτις υπεγράφη έν Λευ
κωσία τη 16η Αυγούστου I960, ή προμνησθεΐσα Συνθήκη Συμμαχίας, ή 
οιοσδήποτε έτερος νόμος ή Συνθήκη δοτις εκάστοτε είναι έν Ίσχύϊ και 
διέπει τόν ελεγχον τής είσαγωγής, κατοχής, πωλήσεως ή διαθέσεως 
άδασμολογήτως εισαγομένου ζύθου, ΰφ* οιουδήποτε τών έν τοις ανω
τέρω άπαριθμηθέντων προνομιούχων οργανισμών, σωμάτων ή προσώ
πων, θά έφαρμόζωνται ωσαύτως έπί ζύθου κατασκευαζόμενου έν τη 
Δημοκρατία καί παραδιδομένου έκ τοΰ ζυθοποιείου, ελευθέρου παντός 
καταναλωτικού δασμού ε'ις τοιούτους προνομιούχους οργανισμούς, 
σώματα ή πρόσωπα, δυνάμει του παρόντος εδαφίου.». 


