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Δασμο

λογική 
κλάσις 

313-01 

Π Ι Ν Α Ξ 

Περιγραφή εμπορεύματος 

Βενζίνη, πετρελαϊκός αίθήρ (motor 
spirit) καΐ παρόμοια ελαφρά έλαια 
έχοντα βαθμόν άναφλέξεως κάτω τών 
73° Φ., 'έστω καΐ μεμιγμένα μέ ανόρ
γανους ουσίας (gasoline blending 
agents), ώς ακολούθως : 

(α) Βενζίνη δι' άεροπορικήν χρή

σιν . . . . 
(β) Βενζίνη διά στεγνοκαθαρι

οτήρια κλπ., ώς αϋτη ταξι
νομείται ΰπό τοΰ Διευθυν
τού του Τμήματος Τελω
νείων . . 

(γ) Βενζίνη μέ είδικόν. σημεϊον 
ζέσεως χρησιμοποιούμενη 
ώς μέσον έκχυλίσεως, δια
λύσεως ή ώς καταλύτης, ώς 
αϋτη ταξινομείται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(δ) Λοιπά 

Στατι

στική 
κατά 

γαλόνι 

όκάν 

όκάν 
γαλόνι 

"Επιβολή 
δασμού 

κατά 

100 γαλ. 

Άξίαν 

— 
| 100 γαλ. 

Δασμός 
Προτι

μήσεως 

£12.500 

"6% 

"Ατελώς 
£11.300 

Δασμός 
Γενικός 

£12.500 

24% 

'Ατελώς 
£11.300 

Ό περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμος τοΰ 1967 εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ερμηνεία. 

'Αριθμός 2 του 1968. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε Γ Κ Α Θ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΛΕΙ 
ΤΟΥΡΓ ΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ 

ΥΠΟΣΤΑΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΗΝ ΖΗΜΙΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Σ Ω Ν ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι , Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Βοηθείας 
Ζημιωθέντων Νόμος τοΰ 1967. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά
φορος έννοια— 

«Επιτροπή» σημαίνει τήν ύπό τοΰ άρθρου 4 καθιδρυομένην έπι
τροπήν" 

«ζημιωθείς» σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας—"Ελληνα, Άρμέ
νιον, Μαρωνίτην ή Λατινον—τοΰ οποίου ή περιουσία κατεστράφη ή 
υπέστη ουσιώδη θετικήν ζημίαν ή ό όποιος απώλεσε τό επάγγελμα 
αύτοΰ ή υπέστη ουσιώδη μείωσιν τοΰ εισοδήματος του διά λόγους 
αμέσως οφειλόμενους εις τάς μετά τήν 21 ην Δεκεμβρίου 1963, δημι
ουργηθείσας συνθήκας, και ό όποιος δέν δύναται νά διεξαγάγη έρ
γασίαν τινά έπί τω σκοπώ τοΰ νά κερδίζη τά προς τό ζην αναγκαία 
άνευ οικονομικής ενισχύσεως ή βοηθείας" 

«Ταμείον» σημαίνει τό διά τοΰ παρόντος Νόμου καθιδρυόμενον 
Ταμεΐον Βοηθείας των Ζημιωθέντων. 
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3.—(1) Καθιδρύεται Ταμεΐον Βοηθείας των Ζημιωθέντων δια τήν Ταμεΐον. 
έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου χορήγησιν βοηθείας είς ζημιωθέν
τος ύπό τύπον χρηματικής καταβολής ή δανείου κατά τόν καθωρισμέ
νον τρόπον καί ύπό τάς καθωρισμένας προϋποθέσεις. 

(2) Τό Ταμεΐον θα άποτελήται : 
(α) έκ καταθέσεως, άμα τή Ιδρύσει του, έκ τοΟ Παγίου Ταμείου 

της Δημοκρατίας ποσού διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων λι
ρών' 

(β) έκ πάσης άλλης παγίας είς αυτό καταθέσεως" 
(γ) έκ των τόκων των παγίων καταθέσεων και τών είσοδημάτων 

των επενδύσεων αύτου* 
(δ) έκ κυβερνητικών χορηγιών' καί 
(ε) έκ δωρεών, συνεισφορών, συνδρομών και εράνων. 

(3) Τό Ταμεΐον αποτελεί χωριστφν Ταμεΐον καί ή κατάστασις αύτου 
δεικνύεται διά τής καταρτίσεως τοΟ προϋπολογισμού καί του άπολο
γισμοΟ αύτου καθ' έκαστον έτος. 

(4) "Ο προϋπολογισμός εξόδων του Ταμείου καθώς καί παν νέον 
έξοδον μή προβλεφθέν είς οιονδήποτε κονδύλιον του προϋπολογισμού 
ή έξοδον υπερβαίνον τό είς τό σχετικόν κονδύλιον προβλεφθέν ποσόν, 
υπόκειται είς τήν έγκρισιν του 'Υπουργού Οίκονομικών. 

4.—(1) Καθιδρύεται 'Επιτροπή διοτχειρίσεως του Ταμείου συνιστά "Επιτροπή. 
μένη έξ ενός προέδρου καί τεσσάρων άλλων μελών διοριζομένων ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελον καθορι
σθή έν τω διορισμώ. 

(2) Είς τήν αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται— 
(α) ό καθορισμός έάν πρόσωπον είναι ζημιωθέν ύπό τήν £ννοιαν 

τοΟ παρόντος Νόμου' 
(β) ή έκτίμησις τής ζημίας, συμφώνως προς τάς διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, ή ν υπέστη τό ζημιωθέν πρόσωπον' 
(γ) τηρουμένων τών διατάξεων τών έπί τή βάσει του παρόντος 

Νόμου Κανονισμών δ καθορισμός του τρόπου τής βοηθείας 
καί τών δρων τής χορηγήσεως ταύτης" 

(δ) πάν άλλο θέμα άφορων είς τήν διαχείρισιν του Ταμείου καί 
τήν έπίτευξιν τών σκοπών του παρόντος Νόμου. 

(3) Ή Επιτροπή, τηρουμένων τών διατάξεων τών Κανονισμών, κα
νονίζει τά τών συνεδριάσεων αυτής καί πάν άλλο θέμα άφορων εις τήν 
λειτουργίαν καί άσκησιν τών αρμοδιοτήτων αυτής. 

'Επενδύσεις 
καί Ελεγχος. 

5.—(1) Ό τρόπος επενδύσεως τών κεφαλαίων του Ταμείου καθο
ρίζεται ύπό του Υπουργού τών Οίκονομικών. 

(2) Τό Ταμεΐον ελέγχεται ύπό του Γενικού Ελεγκτού. 

6. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά τήν καλυ Κανονισμοί, 
τέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου καί άνευ επη
ρεασμού τής γενικότητος τής παρούσης διατάξεως οι Κανονισμοί δύ
νανται νά προβλέψωσι— 

(α) διά τόν καθορισμόν παντός θέματος δπερ δυνάμει τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου δύναται ή δέον νά καθορισθή' 

(β) διά τόν καθορισμόν του τύπου τών υποβαλλομένων αιτήσεων 
προς βοήθειαν' 

(γ) διά τήν ύπό τής Επιτροπής άκολουθητέαν διαδικασίαν κατά 
τήν έξέτασιν τών αΐτήσεων καί τά ύπ' αυτής εφαρμοστέα κρι
τήρια διά τόν καθορισμόν τοΟ τρόπου τής δοθησομένης βοη
θείας καί τών δρων. καί της εκτάσεως ταύτης' 

(δ) τους δρους τών δοθησομένων δανείων ύπό τύπον βοηθείας. 
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Κατάθεσις 
ιών Κανόνι 
σμώυ είς τήν 
Βουλήν. 

7. Κανονισμοί γενόμενοι έιχί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατα
τίθενται εις τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
είκοσι και μιας ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση 
τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθεχται έν ίσχύϊ από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ από της τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

Δ Ι Ο Ρ Θ Ώ Σ Ε Ι ς 

Εις τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως ('Επι
βολή και 'Επιστροφή τούτων) Μόμον του 1967 ('Αρ. 81 του 1967) εις 
τον Τρίτον Πίνακα, Κλάσις 6(ii), αντί της φράσεως «ώς τουρκικού (ή 
κίτρινον φύλλον)», άνάγνωθι «ώς τύπου 'Ανατολής (τχ.χ. Τουρκικός, 
Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι)». 

Εις τόν περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμον του 1967 
( Ά ρ . 82 του 1967), εις το άρθρον 32, είς τήν 21ην γραμμήν, αντί της 
λέξεως «έπανενήχθησαν», άνάγνωθι «έπανεξήχθησαν». Είς τό άρθρον 
88 (3), εις τήν τετάρτην γραμμήν, αντί της φράσεως «έξ εκατόν», άνά
γνωθι «έκ πεντήκοντα». Είς τό άρθρον 112 (1) ή τρίτη γραμμή δέον 
δπως άπαλειφθή. . 

Έτυπώθη έν τφ Τυπσγραψβίφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Αν ΛβυκωσΙα. 


