
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2011 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  94(Ι) του 2004 

265(Ι) του 2004 

    9(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Τελωνειακού Κώδικα Νόμους του 2004 έως 2011 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμοι του 

2004 έως 2021. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 2 με 

το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια - 

   

   «άδεια παραλαβής» σημαίνει την άδεια παραλαβής 

εμπορευμάτων που χορηγεί ο Διευθυντής όταν 

πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο σχετικό καθεστώς· 

   

  «αεροσκάφος» σημαίνει οποιοδήποτε αεροπλάνο, 

υδροπλάνο, αεράκατο, περιλαμβάνει δε τα ελικόπτερα 

όπως και άλλα οποιασδήποτε φύσης μηχανικά μέσα, με ή 

χωρίς προωθητήρια δύναμη, τα οποία έχουν την 

ικανότητα πτήσης από μόνα τους ή σε συνδυασμό με 

άλλο αεροσκάφος και με τα οποία είναι δυνατή η 

μεταφορά εμπορευμάτων· 

   

  «αίτημα αναθεώρησης» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 112· 
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  «άλλες επιβαρύνσεις» σημαίνει οποιαδήποτε ποσά άλλα 

από τους δασμούς και φόρους τα οποία καταβάλλονται 

δυνάμει νομοθετικής διάταξης στον Διευθυντή· 

   

  «άλλη νομοθεσία» σημαίνει την Κυπριακή ή Ενωσιακή 

Νομοθεσία που εκάστοτε τελεί σε ισχύ και για την οποία 

το Τμήμα Τελωνείων έχει εξουσιοδότηση ή και ευθύνη 

εφαρμογής των διατάξεών της και περιλαμβάνει 

αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε, εξαιρουμένης της 

τελωνειακής νομοθεσίας· 

   

  «άλλη τελωνειακή οφειλή» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 41· 

   

  «απαιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει 

υποβάλει έγγραφη αμφισβήτηση δυνάμει της 

παραγράφου 3 του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου· 

   

  «αποθήκη Δημοσίου» σημαίνει χώρο που παρέχεται από 

τη Δημοκρατία ή καθορίζεται από τον Διευθυντή, για την 

εναπόθεση εμπορευμάτων με σκοπό την ασφαλή φύλαξή 

τους καθώς και τη διασφάλιση του δασμού, φόρων και 

άλλων επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά· 

   

  «αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 32(1)· 

   

  «αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε» σημαίνει 

οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με το οποίο απαιτείται η 

εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος από τον Διευθυντή ή 

οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει 

οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης· 

  

  «βοηθός τελωνειακού πράκτορα» σημαίνει το πρόσωπο 
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το οποίο έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού 

τελωνειακού πράκτορα, ασκεί τη δραστηριότητά του στη 

Δημοκρατία και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74· 

  

  «Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει τη 

συνδυασμένη ονοματολογία όπως θεσπίστηκε από τον 

Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης 

Ιουλίου 1987 (EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1), η οποία 

καλύπτει, ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις του κοινού 

δασμολογίου, τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τις εισαγωγές και 

εξαγωγές εμπορευμάτων· 

  

  «δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις» σημαίνει τον 

εισαγωγικό δασμό, εξαγωγικό δασμό, φόρο κατανάλωσης 

και φόρο προστιθέμενης αξίας στην εισαγωγή· 

  

  «δασμός» σημαίνει τον εισαγωγικό δασμό και εξαγωγικό 

δασμό, όπως ορίζονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό 

Κώδικα· 

  

  «δήλωση διαμετακόμισης» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 62· 

  

  «δηλωτικό» σημαίνει το δηλωτικό φορτίου που 

αναφέρεται στα άρθρα 15, 16, 17 και 20. 

  

  «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

  

  «Δημόσιες προσωρινές αποθήκες» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 33· 
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  «διαμετακόμιση εμπορευμάτων εντός της Δημοκρατίας» 

σημαίνει διακίνηση εμπορευμάτων επί των οποίων 

οφείλονται δασμοί ή και φόροι, μεταξύ δύο σημείων εντός 

της Δημοκρατίας· 

  

  «Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος 

Τελωνείων· 

  

  «εγκεκριμένη αποβάθρα» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 11· 

  

  «είσοδος» περιλαμβάνει και την είσοδο εμπορευμάτων 

από κράτος μέλος· 

  

  «εκτελεστικές διατάξεις» σημαίνει τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης 

Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 

κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1) και οποιεσδήποτε 

μετέπειτα τροποποιήσεις του∙ 

  

  «έλεγχος από το τελωνείο» σημαίνει την εκπλήρωση 

διαφόρων ειδικών πράξεων,  όπως η εξέταση των 

εμπορευμάτων, ο έλεγχος της ύπαρξης και της 

αυθεντικότητας των εγγράφων, η εξέταση των λογιστικών 

και άλλων βιβλίων των επιχειρήσεων, ο έλεγχος των 

μεταφορικών μέσων, ο έλεγχος των αποσκευών και 

άλλων εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή φέρονται από 

πρόσωπα, η εκτέλεση διοικητικών ερευνών και άλλων 

παρεμφερών πράξεων για να εξασφαλιστεί η τήρηση των 

διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας· 
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  «εμπορεύματα» ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης 

πράγματα, αντικείμενα, φορτία, εφόδια, μεταφορικά μέσα, 

αποσκευές και ρευστά διαθέσιμα, αλλά δεν περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία· 

  

 Επίσημη  

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 269 

10.10.2013. 

«Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 

2013 για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα) 

και οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του· 

   

  «έξοδος» περιλαμβάνει και την έξοδο εμπορευμάτων 

προς κράτος μέλος· 

  

  «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει το πρόσωπο 

που εξουσιοδοτείται από τον Διευθυντή δυνάμει του 

άρθρου 6 για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που 

δύναται να διενεργεί με βάση την τελωνειακή ή και την 

άλλη νομοθεσία· 

  

  «εφόδια» σημαίνει εμπορεύματα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν σε πλοίο ή αεροσκάφος ή για να 

πωληθούν λιανικά σε πρόσωπα που μεταφέρονται από 

αυτά και έχουν προορισμό τρίτη χώρα και περιλαμβάνει 

καύσιμα, ανταλλακτικά όπως και άλλα είδη εξοπλισμού 

για άμεση χρήση ή όχι· 

  

  «Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 34· 

  

  «καταλογισμός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τα άρθρα 45 και 46· 

  

  «κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις» σημαίνει τις διατάξεις του 
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Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης 

Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς 

με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού 

τελωνειακού κώδικα (EE L 343 της 29.12.2015, σ. 1) και 

οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του∙ 

  

  «κάτοχος των εμπορευμάτων» σημαίνει το πρόσωπο 

που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές 

δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ 

αυτών· 

  

  «κυβερνήτης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο 

έχει ή αναλαμβάνει την ευθύνη ή διακυβέρνηση ή χειρισμό 

αεροσκάφους και περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο για λογαριασμό του 

οποίου έχει ενεργήσει· 

  

  «λιμένας» σημαίνει λιμένα που καθορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10· 

  

  «λογιστικές καταχωρήσεις» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Ενωσιακό Τελωνειακό 

Κώδικα, τις εκτελεστικές διατάξεις και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού 

Κώδικα · 

  

  «νομικό πρόσωπο» περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, 

σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή 

οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από 

το αν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις 

οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού· 
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  «νύκτα» σημαίνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ της ογδόης βραδινής και της πέμπτης πρωινής 

ώρας· 

  

  «οίκημα» σημαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό 

συγκρότημα, οικοδομή, κατοικία, υποστατικό, υπόστεγο, 

χώρο ή συνδυασμό τους, περιλαμβανομένων των 

ανοικτών περιφραγμένων χώρων ως και κάθε έγγεια 

ιδιοκτησία, αεροσκάφος, πλοίο ή πλωτό μέσο 

ανεφοδιασμού· 

  

  «πλοίαρχος» όσον αφορά οποιοδήποτε πλοίο, σημαίνει 

κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή αναλαμβάνει την 

ευθύνη ή διακυβέρνηση ή χειρισμό πλοίου και 

περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή 

το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει ενεργήσει· 

  

  «πλοίο» περιλαμβάνει τις λέμβους, πλωτές εξέδρες και 

σκάφη, οποιασδήποτε χρήσης· 

   

  «προσωρινή εναπόθεση» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στο άρθρο 5(17) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα· 

  

 
 

53(Ι) του 2009. 

«ρευστά διαθέσιμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελέγχου Ρευστών 

Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την 

Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε 

Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται· 

  

  «σταθμός ελέγχου αερολιμένα» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 12(1)· 

  

  «τελωνειακή επιτήρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στο άρθρο 5(27) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα· 
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  «τελωνειακή νομοθεσία» σημαίνει τον παρόντα Νόμο, 

όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισμούς, 

Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού και την αντίστοιχη Ενωσιακή Νομοθεσία, τους 

Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που 

εκδίδονται για εναρμόνιση ή/και για εφαρμογή της 

αντίστοιχης Ενωσιακής Νομοθεσίας, εξαιρουμένης της 

άλλης νομοθεσίας· 

  

  «τελωνειακό καθεστώς» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 5(16) του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα∙ 

  

  «Τελωνειακό Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 119· 

  

  «τελωνειακή οφειλή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από το άρθρο 5(18) του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα· 

  

  «τελωνειακός αερολιμένας» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 13· 

  

  «τελωνειακός περίβολος» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 8· 

  

  «τελωνειακός πράκτορας» σημαίνει το πρόσωπο το 

οποίο έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος τελωνειακού 

πράκτορα, ασκεί τη δραστηριότητά του στη Δημοκρατία, 

ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και έχει 

την ίδια έννοια με τον τελωνειακό αντιπρόσωπο σύμφωνα 

με τα άρθρα 18 και 19 του Ενωσιακού Τελωνειακού 

Κώδικα · 
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  «τελωνείο» σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος 

Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις 

αποθήκες Δημοσίου, τις Δημόσιες προσωρινές αποθήκες 

και τους τελωνειακούς περιβόλους της επαρχίας στην 

οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο εκτελούνται οι 

τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις· 

  

  «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα ή έδαφος εκτός του 

τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· 

  

  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών· 

  

  «φορολογικές επιβαρύνσεις» σημαίνει το φόρο 

κατανάλωσης ή και το φόρο προστιθέμενης αξίας που 

επιβάλλεται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στη 

Δημοκρατία· 

  

  «φόρος» περιλαμβάνει το φόρο κατανάλωσης και το φόρο 

προστιθέμενης αξίας που επιβάλλονται κατά την 

εισαγωγή εμπορευμάτων στη Δημοκρατία σύμφωνα με 

την εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νομοθεσία και την περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νομοθεσία αντίστοιχα· 

  

  «φόρος κατανάλωσης» σημαίνει το φόρο κατανάλωσης 

όπως  καθορίζεται στην εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων 

Κατανάλωσης Νομοθεσία· 

  

  «φόρος προστιθέμενης αξίας» σημαίνει το φόρο 

προστιθέμενης αξίας όπως καθορίζεται στην εκάστοτε σε 

ισχύ περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία.». 

  

Τροποποίηση  3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
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του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

φράσης «Οι ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες αποτελούν τμήματα 

ή χώρους του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, χωρισμένα από το 

υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος.» (δεύτερη έως πέμπτη γραμμή). 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 4 με 

το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Αρμοδιότητες 

Τμήματος  

Τελωνείων και 

εξουσίες του  

Διευθυντή. 

4.-(1) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος 

Τελωνείων εμπίπτει: 

 

   

   (α) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και 

των εκτελεστικών διατάξεων και κατ’ 

εξουσιοδότηση διατάξεών του, της Κυπριακής 

και αντίστοιχης σχετικής Ενωσιακής 

Νομοθεσίας που αφορά φόρους, τη βεβαίωση 

και είσπραξη δασμού, φόρων και άλλων 

επιβαρύνσεων επιβαλλομένων σύμφωνα με τις 

ανωτέρω νομοθεσίες, τη διαχείριση του 

συστήματος πληροφοριών καθώς και την 

ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών που 

περιέρχονται σε αυτό μέσω πληροφοριακών 

συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και 

αφορούν θέματα αρμοδιότητάς του· 

    

   (β) η εφαρμογή οποιασδήποτε νομοθεσίας που του 

έχει ανατεθεί. 

   

       (2) Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο, δια του 

Διευθυντή του, στα σημεία εισόδου και εξόδου, στους 
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τελωνειακούς περιβόλους και στο εν γένει τελωνειακό 

έδαφος, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την 

προστασία του κοινωνικού συνόλου και της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, τον έλεγχο προσώπων, αποσκευών, 

εμπορευμάτων και μεταφορικών μέσων, για τον 

εντοπισμό- 

   

   (α)  αφ’ ενός παράνομης διακίνησης ναρκωτικών 

φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, 

εκρηκτικών, πυρηνικών υλικών, ειδών διπλής 

χρήσης, χημικών ουσιών, πρόδρομων ουσιών, 

κεφαλαίων προερχόμενων από οικονομικές 

εγκληματικές δραστηριότητες, πολιτιστικών 

αγαθών, ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, ασέμνων ειδών· και 

    

   (β)  αφετέρου παραβάσεων της τελωνειακής ή και 

της άλλης νομοθεσίας και ποινικών αδικημάτων 

που αφορούν μεταφορές, αλιεία, προστασία 

περιβάλλοντος, διακίνηση ειδών διανοητικής 

ιδιοκτησίας, άγριας πανίδας και χλωρίδας, 

προδρόμων ουσιών, καθώς και οποιωνδήποτε 

άλλων παραβάσεων της τελωνειακής ή και της 

άλλης νομοθεσίας και ποινικών αδικημάτων που 

δεν κατονομάζονται στο εδάφιο αυτό και 

διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που του 

έχουν ανατεθεί με ειδικές διατάξεις της 

Ενωσιακής και Κυπριακής Νομοθεσίας, Διεθνείς 

Συνθήκες και Συμφωνίες για την προστασία των 

συμφερόντων της Δημοκρατίας και των 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και τις εκάστοτε σε ισχύ κυρώσεις των 

Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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       (3) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος 

Τελωνείων ανήκει η εποπτεία και ο έλεγχος των χώρων 

που έχουν αναγνωρισθεί ως τελωνειακοί περίβολοι και 

αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης ή έχουν εγκριθεί ως 

ελεύθερες ζώνες. 

   

       (4) Το Τμήμα Τελωνείων συνεργάζεται με άλλες 

υπηρεσίες της Δημοκρατίας καθώς και με άλλες 

υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας στους τομείς της 

αρμοδιότητάς του και παρέχει τη συνδρομή του σε αυτές. 

Τα μέλη της Αστυνομίας έχουν καθήκον να παρέχουν 

κάθε συνδρομή στην εφαρμογή της τελωνειακής ή και της 

άλλης νομοθεσίας. 

   

       (5) Ο Διευθυντής ή και οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί 

δεν υπόκεινται σε έλεγχο από ιδιωτικό φορέα ασφάλειας ή 

φρούρησης χώρου υποκειμένου σε τελωνειακό έλεγχο, 

εφόσον δηλωθεί η ιδιότητά τους και επιδειχθεί η 

ταυτότητά τους.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «επιβαρύνσεις» (τρίτη γραμμή), με τη 

φράση «και να ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από την τελωνειακή 

ή και την άλλη νομοθεσία».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «εμπορευμάτων» (τέταρτη γραμμή), της 

φράσης «καθώς και επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών·». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) με την αντικατάσταση της λέξης «δώδεκα» (δεύτερη γραμμή), με 

τις λέξεις «είκοσι τέσσερις». 

   

  (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού 

με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

    «Νοείται ότι η οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν άρθρο 

σε γραπτή γνωστοποίηση περιλαμβάνει και τη γνωστοποίηση 

με μηχανογραφημένο ή ηλεκτρονικό μέσο.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «άδειας» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «αιτήματος για άδεια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«Κοινοτικής Νομοθεσίας» (τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«Ενωσιακής Νομοθεσίας»ˑ 

   

  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) στο εδάφιο (2) αυτού 

αμέσως μετά τη λέξη «πλοίου» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή 

του αεροσκάφους». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «με πλοίο» (τέταρτη γραμμή), της 

φράσης «ή αεροσκάφος» και μετά τις λέξεις «σε πλοίο» (τέταρτη γραμμή),  

της φράσης «ή αεροσκάφος».    

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 27 

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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του βασικού 

νόμου. 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο της 

άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται ότι σε περίπτωση πλοίου που ευρίσκεται εντός δώδεκα 

ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Δημοκρατίας, ο 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ζητήσει, με τη συνδρομή 

άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπου χρειάζεται,  από τον 

πλοίαρχο όπως φροντίσει για τον κατάπλου του πλοίου εντός λιμένα 

με σκοπό τον έλεγχό του.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη, αμέσως μετά τη λέξη 

«αεροσκάφους» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»· 

   

  (β) με την προσθήκη στο σημείο (γ) αμέσως μετά τη λέξη 

«αεροσκάφους» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή σε άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «κοινοτικά» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη 

«ενωσιακά» και της λέξης «κοινοτικές» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση 

«ενωσιακές διατάξεις». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«λάβουν τελωνειακό προορισμό» (τέταρτη γραμμή), με τη 
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φράση «τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθούν». 

   

  (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) αυτού. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «τους 

δοθεί τελωνειακός προορισμός.» (ένατη έως δέκατη γραμμή), με 

τη φράση «τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθούν.»ˑ 

  

  (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης «ή εξαγωγής» 

(τρίτη γραμμή)ˑ 

  

  (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«στεγασμένο» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή και υπαίθριο»ˑ 

   

  (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) αυτού, της φράσης «Μετά 

την εκποίηση των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 71(1) και 72(2)(γ), καταβάλλονται από το 

πλειστηρίασμα στους διαχειριστές τέτοιων αποθηκών τα 

αναλογούντα αποθηκευτικά τέλη.», με την φράση «Μετά την 

εκποίηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 71(1), καταβάλλονται από το πλειστηρίασμα στους 

διαχειριστές τέτοιων αποθηκών τα αναλογούντα στα 

εμπορεύματα αυτά αποθηκευτικά τέλη για το χρονικό διάστημα 

που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας κήρυξης των 

εμπορευμάτων ως αζήτητων και της εκποίησής τους, νοουμένου 

ότι τα εμπορεύματα αυτά παραμένουν εναποτεθειμένα στην 

Ιδιωτική προσωρινή αποθήκη.»´ 

  

  (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (12) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Διευθυντής» (πρώτη γραμμή), της φράσης «εκ των υστέρων». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 35, 

με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Προθεσμία για 

εναπόθεση  

εμπορευμάτων 

στις αποθήκες 

προσωρινής 

εναπόθεσης  

κ.τ.λ..  

35.-(1) Για την εναπόθεση των εμπορευμάτων στις 

αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που προβλέπονται 

από το άρθρο 32, ισχύει η προθεσμία των 90 ημερών 

σύμφωνα με τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις. 

  

       (2) Για τα εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε 

τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθεί εντός της πιο πάνω 

προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 67 

μέχρι 72 που αφορούν αζήτητα εμπορεύματα. 

  

       (3) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλλει σε ειδικό 

έντυπο που καθορίζεται από τον Διευθυντή, γραπτή 

αίτηση για την εγκατάλειψη ή την καταστροφή των 

εμπορευμάτων. Η εγκατάλειψη ή η καταστροφή των 

εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται δαπάνη για το Δημόσιο. 

  

       (4) Ο Διευθυντής δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 60 (1) (β), να καταστρέψει τα 

εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί στις αποθήκες 

προσωρινής εναπόθεσης, πληροφορεί δε γι’ αυτό τον 

κάτοχο των εμπορευμάτων. Τα έξοδα καταστροφής των 

εμπορευμάτων βαρύνουν τον κάτοχό τους.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

17. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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  (α) με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης 

«Υπολογισμός», με τη λέξη «Καθορισμός»ˑ 

  

  (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (1) ως ακολούθως:ˑ 

   

  (γ) με την αντικατάσταση της λέξης «υπολογίζονται» (δεύτερη 

γραμμή), με τη λέξη «καθορίζονται»ˑ 

  

  (δ) με την αντικατάσταση της λέξης «Κοινοτικό» (τέταρτη γραμμή), 

με τη λέξη «Ενωσιακό»ˑ 

  

  (ε) με την αντικατάσταση της λέξης «Κοινοτική» (τέταρτη γραμμή), 

με τη λέξη «Ενωσιακή». 

  

Κατάργηση  του 

άρθρου 37 του 

βασικού νόμου. 

18. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου καταργείται.  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της λέξης «Κοινοτική» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «Ενωσιακή». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 39 

του βασικού 

νόμου. 

20. Το εδάφιο (2) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Κοινοτικές» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη 

«Ενωσιακές» και της λέξης «δώδεκα» (έκτη γραμμή), με τη λέξη «δέκα». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

21. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της λέξης «αναστολής» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «αναβολής» και της 

λέξης «Κοινοτικού» (έκτη γραμμή), με τη λέξη «Ενωσιακού».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

22. H παράγραφος (δ) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της λέξης «προορισμό» (τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«την επανεξαγωγή τους». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης 

«Κοινοτικού», με τη λέξη «Ενωσιακού» και της φράσης 

«διατάξεων εφαρμογής του.» με τη φράση «εκτελεστικών και 

κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων.»ˑ 

  
  (β) με την αντικατάσταση της λέξης «Κοινοτικού» (πέμπτη γραμμή), 

με τη λέξη «Ενωσιακού» και της φράσης «Διατάξεις Εφαρμογής 

του» (έκτη γραμμή), με τη φράση «εκτελεστικές και κατ’ 

εξουσιοδότηση διατάξεις». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 44 

του βασικού 

νόμου. 

24. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά της 

φράσης «του εδαφίου 2, η» (πρώτη γραμμή), της φράσης «εκ 

των υστέρων»ˑ 

   

  (β) με την τροποποίηση του εδαφίου  (2) ως ακολούθως:  

    

   (i) την αντικατάσταση της φράσης «δόλου, ή εσκεμμένης 

παράλειψης του υπόχρεου προσώπου» (δεύτερη έως 

τρίτη γραμμή), με τη φράση «πράξης η οποία κατά τη 

στιγμή της διάπραξής της εδιώκετο ως ποινικό 

αδίκημα»ˑ 

(ii)  την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «δύναται να 

εκδοθεί» (τρίτη γραμμή), της φράσης «εκ των 

υστέρων»ˑ και  

(iii) με την αντικατάσταση της λέξης «δώδεκα» (τέταρτη 

γραμμή), με τη λέξη «δέκα». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου. 

25.  Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

  (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 

«Κοινοτική» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Ενωσιακή», και της 

προσθήκης αμέσως μετά τη φράση «δύναται να βεβαιώσει» 

(δέκατη γραμμή) της φράσης «εκ των υστέρων»ˑ 

  

  (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 

«να βεβαιώσει» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «εκ των 

υστέρων»ˑ 

  

  (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«βεβαιώνεται» (ένατη γραμμή) της φράσης «εκ των υστέρων»ˑ 

  

  (δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά της 

φράσης «ποσό έχει» (πρώτη γραμμή) της φράσης «εκ των 

υστέρων» και αμέσως μετά της φράσης «η σχετική» (έκτη 

γραμμή) της φράσης «εκ των υστέρων». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 49 

του βασικού 

νόμου. 

26. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  με την προσθήκη, αμέσως μετά της λέξης «βεβαιωθεί» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «εκ των υστέρων»· 

   

  (β)  την προσθήκη αμέσως μετά της λέξης «που» (δεύτερη γραμμή), 

της φράσης «εκ των υστέρων»ˑ και  

   

  (γ)  την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «την οποία η» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «εκ των υστέρων». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόμου. 

27.  Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την προσθήκη, στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Ακύρωση» της φράσης «εκ των υστέρων» και την 

αντικατάσταση της λέξης «Ανώτατο» με τη λέξη «Διοικητικό»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης 

«Βεβαίωση» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Εκ των υστέρων 

βεβαίωση»· 

  

  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά της 

φράσης «αναφορικά με» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «εκ των 

υστέρων»· 

  

  (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο που έπεται της 

παραγράφου (β), της λέξης «Ανώτατο» (πρώτη γραμμή) με τη 

λέξη «Διοικητικό» και την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«εκδώσει νέα» (τρίτη γραμμή) της φράσης «εκ των υστέρων». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

28.  Το άρθρο 52 του βασικού νόμου ως ακολούθως: 

  
 

   

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 

εδάφιο: 

  
 

 «(2) Η χρηματική επιβάρυνση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του 

παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις εκούσιας 

αποκάλυψης που γίνεται σε χρόνο που προηγείται οποιουδήποτε 

ελέγχου από τον οποίο δυνατόν να προκύψει εκ των υστέρων 

βεβαίωση τελωνειακής οφειλής ή και άλλης τελωνειακής οφειλής.». 
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(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου 

εδαφίου (3): 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167(Ι) του 2006 

118(Ι) του 2012. 

 «(3)  Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση 

σύμφωνα με το εδάφιο (1), καταβάλλει στον Διευθυντή, στην έκταση 

που αφορά οφειλόμενο δασμό, τόκο ίσο με το επιτόκιο, όπως αυτό 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 

112 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ή, στην έκταση που 

αφορά άλλα οφειλόμενα ποσά,  με το εκάστοτε σε ισχύ δημόσιο 

επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό καθορίζεται ετησίως με Διάταγμα 

του Υπουργού με βάση τον περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου 

Υπερημερίας Νόμο, επί των καταβλητέων ποσών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής επιβάρυνσης, από την ημέρα 

που τα εν λόγω ποσά κατέστησαν οφειλόμενα.». 

  

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του ΜΕΡΟΥΣ ΧΙ. 

29.  Το ΜΕΡΟΣ ΧΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

Μέρος: 

  
 «ΜΕΡΟΣ ΧΙ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

 

 Υπαγωγή Εμπορευμάτων σε Τελωνειακό Καθεστώς 

  

 Συνήθης 

διαδικασία. 

 

54.-(1) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος 

αντιπρόσωπός του οφείλει μετά την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων στο τελωνείο, να υποβάλει διασάφηση 

εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 

35(1), προκειμένου τα εμπορεύματα αυτά να υπαχθούν 

σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή να 

επανεξαχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τη 
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σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία. 

  

       (2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει συγκεκριμένα 

τελωνεία για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε 

οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή 

τους, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση ή τον τρόπο 

διακίνησής τους ή συντρέχουν αιτιολογημένες 

περιστάσεις. 

  

       (3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα του 

να ρυθμίζει: 

  

   (α)  τις επί μέρους διαδικασίες που αφορούν στην 

εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων 

υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ένα από τα 

τελωνειακά καθεστώτα, κατά το μέρος που οι 

διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητά από 

τον παρόντα Νόμο και τη σχετική Ενωσιακή 

Νομοθεσία. 

  

   (β) τη συμπλήρωση, υποβολή της διασάφησης, 

εξέταση, δειγματοληψία των εμπορευμάτων και 

οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες κατά το μέρος 

που αυτές δεν καθορίζονται ρητά από τον 

παρόντα Νόμο και τη σχετική Ενωσιακή 

Νομοθεσία, καθώς και τον τύπο των 

χρησιμοποιούμενων εντύπων ή αποδεικτικών 

είσπραξης, εφόσον δεν προβλέπονται από τη 

σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία. 

  

 Απλουστευμένες 

διαδικασίες 

55.  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να 

καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών 

που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του 
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Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των πράξεων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  

 Διατάξεις 

αναφορικά με  

τα τελωνειακά 

καθεστώτα. 

56.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του 

να καθορίσει- 

  

   (α) Τις επιμέρους διαδικασίες της εφαρμογής, 

λειτουργίας και ελέγχου οποιουδήποτε 

τελωνειακού καθεστώτος κατά το μέρος που δεν 

ρυθμίζονται ρητά από τη σχετική Ενωσιακή 

Νομοθεσία· 

  

   (β) τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 

διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου των 

αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης κατά το 

μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σχετική 

Ενωσιακή Νομοθεσία. 

  

       (2) Ο Υπουργός με απόφασή του δύναται εκάστοτε να 

καθορίζει τέλη έγκρισης των αποθηκών τελωνειακής 

αποταμίευσης καθώς και τα ετήσια τέλη λειτουργίας τους. 

  

 Εφαρμογή κατ’ 

αναλογία των 

διατάξεων του 

άρθρου 34. 

 

 57. Οι διατάξεις του άρθρου 34(3) έως (9), εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία και στην περίπτωση του καθεστώτος της 

τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν 

αντίκεινται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία. 

  

 Ελεύθερες Ζώνες 

   

 Σύσταση 

ελεύθερης ζώνης.  

58.- (1)  Με Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο δύναται να - 
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   (α) συστήνεται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της 

Δημοκρατίας όπου η είσοδος των 

εμπορευμάτων πραγματοποιείται απευθείας, δια 

θαλάσσης ή αέρος, σαφώς οριοθετημένο ως 

ελεύθερη ζώνη·  

  

   (β) ανακαλείται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της 

Δημοκρατίας που έχει συσταθεί ως ελεύθερη 

ζώνη·  

  

   (γ) τροποποιούνται τα όρια των ελευθέρων ζωνών. 

  

       (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αιτείται τη σύσταση 

ελεύθερης ζώνης, υποβάλλει σχετική αίτηση στον 

Διευθυντή, συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας, από 

την οποία πρέπει να προκύπτουν σωρευτικά τα 

ακόλουθα: 

  

   (α) Η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη 

ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω της 

προτεινόμενης ελεύθερης ζώνης· 

  

   (β) η αναμενόμενη συμβολή της ελεύθερης ζώνης 

στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη 

ενωσιακών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα 

αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από 

τη λειτουργία της·  

  

   (γ) τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση και διαχείριση 

της ελεύθερης ζώνης· 

  

   (δ) και κατά περίπτωση, η βιομηχανική και γενικά η 

επιχειρηματική ανάπτυξη και οικονομική 

πρόοδος της Δημοκρατίας. 
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 Λειτουργία, 

διαχείριση  

και έλεγχος 

ελεύθερης ζώνης. 

59.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

να καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διαχείρισης και 

ελέγχου, διακίνησης, παραμονής, επεξεργασίας ή 

μεταποίησης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, 

ανάλογα με την περίπτωση, να ρυθμίζει λειτουργικά και 

διαδικαστικά θέματα που αφορούν την τελωνειακή 

επιτήρηση, εγκατάσταση επιχειρήσεων, είσοδο, 

παραμονή και έξοδο των εμπορευμάτων που βρίσκονται 

στην ελεύθερη ζώνη, καθώς και να προσδιορίζει την 

ευθύνη και αρμοδιότητες του διαχειριστή των ελευθέρων 

ζωνών. 

  

       (2) Ο διαχειριστής της ελεύθερης ζώνης ή τα 

πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν επιχείρηση 

εντός της ελεύθερης ζώνης, υποβάλλουν στον Διευθυντή 

γραπτή αίτηση για έγκριση του τύπου των λογιστικών 

καταχωρήσεων. 

  

       (3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του 

διαχειριστή ή του προσώπου που ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη, να εγκρίνει την 

κατασκευή ή μετατροπή οικήματος που βρίσκεται σε 

ελεύθερη ζώνη. 

  

                                Διάθεση Εμπορευμάτων 

  

 Εγκατάλειψη, 

καταστροφή, 

εκποίηση 

εμπορευμάτων. 

 

60.-(1)  Ο Διευθυντής, πριν από την έκδοση της άδειας 

παραλαβής και μετά από γραπτή αίτηση του διασαφηστή 

που υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από 

τον Διευθυντή, δύναται να εγκρίνει- 

  

   (α) την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του 
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Δημοσίου, μετά από προηγούμενη καταβολή του 

συνόλου των εξόδων και κάθε άλλης 

επιβάρυνσης που έχει επιβληθεί ή κρίνεται 

αναγκαία· 

  

   (β) την καταστροφή των εμπορευμάτων σύμφωνα 

με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του 

Διευθυντή. 

  

       (2) Η αποδοχή της αίτησης σημειώνεται στο έντυπο 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και μετά την αποδοχή της 

δεν επιτρέπεται η ανάκλησή της. 

  

       (3) Η εγκατάλειψη και η καταστροφή των 

εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται έξοδα για το Δημόσιο και 

τα σχετικά έξοδα που πιθανόν να προκύψουν βαρύνουν 

το διασαφηστή.  

  

       (4) Στη διασάφηση και στο έντυπο που υποβάλλεται 

σύμφωνα με το εδάφιο (1) αναφέρεται το είδος και η 

ποσότητα των υπολειμμάτων και απορριμμάτων που 

ενδεχόμενα προκύπτουν από την καταστροφή, ώστε να 

είναι δυνατόν να τεθούν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη 

κυκλοφορία, εφόσον προηγουμένως καταβληθούν ο 

δασμός ή και φόροι που αναλογούν σε αυτά. 

  

       (5) Τηρουμένου του εδαφίου (4), η εγκατάλειψη υπέρ 

του Δημοσίου ή η καταστροφή των εμπορευμάτων υπό 

τον έλεγχο του Τμήματος Τελωνείων απαλλάσσει το 

διασαφηστή από την υποχρέωση να πληρώσει δασμό ή 

και φόρους. 

  

       (6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 72(2), 

μετά την αποδοχή της αίτησης εγκατάλειψης τα 
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εμπορεύματα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, 

μεταφέρονται ή λογίζονται ως μεταφερθέντα σε αποθήκη 

Δημοσίου και ακολουθείται η διαδικασία για την εκποίησή 

τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.». 

  

Αντικατάσταση  

του άρθρου 62 

του βασικού 

νόμου. 

30.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 62 

με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Υποβολή 

διασάφησης 

διαμετακόμισης 

εντός της 

Δημοκρατίας.  

 

62.-(1)  Για τη διακίνηση υπό καθεστώς διαμετακόμισης 

μη ενωσιακών εμπορευμάτων μεταξύ δύο σημείων που 

βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της 

Δημοκρατίας, επί των οποίων οφείλονται δασμός ή και 

φόροι με αναστολή είσπραξης αυτών, υποβάλλεται στον 

Διευθυντή διασάφηση διαμετακόμισης υπό τους όρους 

που προβλέπονται για την εφαρμογή του καθεστώτος της 

ενωσιακής διαμετακόμισης. 

  

       (2) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει τη διακίνηση 

εμπορευμάτων για τα οποία αναγράφεται σε δηλωτικό 

πλοίου ή αεροσκάφους ότι προορίζονται να μεταφερθούν 

σε άλλο προορισμό και, σε τέτοια περίπτωση, ο 

πλοίαρχος και ο ναυτικός πράκτορας ή ο κυβερνήτης του 

αεροσκάφους και η αεροπορική εταιρεία έχουν τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις του δικαιούχου του 

καθεστώτος.». 

  

Τροποποίηση  του 

άρθρου 63 του 

βασικού νόμου. 

31. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   
  (α) το εδάφιο (1) του άρθρου 63 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση, της λέξης «Τρίτη» (πρώτη γραμμή), με τη 

λέξη «τρίτη»· 
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  (β) το εδάφιο (4) του άρθρου 63 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

   

  (i) με την αντικατάσταση των λέξεων «σαράντα πέντε» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «ενενήντα»· 

(ii) με τη διαγραφή της επιφύλαξης. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 64 

του βασικού 

νόμου. 

32.  Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α) με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης 

«Τρίτης», με τη λέξη «τρίτης»· 

   

  (β) με την αντικατάσταση, της λέξης «Τρίτη» (πρώτη γραμμή), με τη 

λέξη «τρίτη». 

  

Αντικατάσταση  

του άρθρου 67 

του βασικού 

νόμου. 

33.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 67 

με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Αζήτητα  

εμπορεύματα. 

67.-(1)  Τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων της 

τελωνειακής νομοθεσίας, όταν εμπορεύματα 

μεταφέρονται δια θαλάσσης ή δι’ αέρος και δεν 

παραλαμβάνονται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την 

ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού φορτίου, τα 

εμπορεύματα αυτά θεωρούνται αζήτητα και μεταφέρονται 

σε αποθήκη Δημοσίου με έξοδα που επιβαρύνουν τα 

εμπορεύματα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 71 

για την εκποίηση εμπορευμάτων: 

  

   Νοείται ότι, εμπορεύματα δυνατόν να μη 

μεταφερθούν σε αποθήκη Δημοσίου αν η μεταφορά είναι 
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οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι δυνατή για ειδικούς 

λόγους. 

  

   Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση επικίνδυνων 

εμπορευμάτων  ή απορριμμάτων ή θραυσμάτων ή 

αποβλήτων, τα έξοδα μεταφοράς ή καταστροφής ή άλλα 

έξοδα βαρύνουν τον κάτοχο τους. 

  

       (2) Μετά την πάροδο είκοσι ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας των 90 ημερών ή άλλης προθεσμίας που 

καθορίζει ο Διευθυντής από την ημερομηνία που τα 

εμπορεύματα καθίστανται αζήτητα, ο Διευθυντής δύναται 

να τα εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό, σύμφωνα με 

τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 71.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 69 

του βασικού 

νόμου. 

34. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

αμέσως μετά την παράγραφο (β), της φράσης «το Δημόσιο.» (τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «τον κάτοχό τους.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 70 

του βασικού 

νόμου. 

35. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

  (α) το εδάφιο (2) τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου 

της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο της άνω και κάτω 

τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

    «Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη 

για την καταβολή οποιωνδήποτε τελών ή άλλη αποζημίωση 

σε σχέση με εμπορεύματα που δεν είναι δυνατή η μεταφορά 

τους σε αποθήκη Δημοσίου.»ˑ 
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  (β) το εδάφιο (6) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων 

«το Δημόσιο.» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «τον κάτοχό 

τους.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 71 

του βασικού 

νόμου. 

36.  Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «κύριος» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «κάτοχος»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «με τον 

τελωνειακό προορισμό» (ένατη γραμμή), με τη φράση «με το 

κατά περίπτωση τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή»·  

  

  (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «κύριος» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «κάτοχος»· 

  

  (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«ανάλογα με το τελωνειακό προορισμό.» (όγδοη και ένατη 

γραμμή), με τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις της 

τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.»· 

  

  (ε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, μετά την 

παράγραφο (γ), της λέξης «κύριος» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 

«κάτοχος». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 72 

του βασικού 

νόμου. 

37. Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α)     με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, 

μετά των λέξεων «ο Διευθυντής·» του διαζευκτικού «ή». 
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  (β)    με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(2) αυτού, της ακόλουθης παραγράφου: 

  
   
 «(δ) την τοποθέτηση τους στο Τελωνειακό Μουσείο με σκοπό 

την έκθεση αυτών,». 

  

  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3): 

  «(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εμπορευμάτων που περιέρχονται 

στην κυριότητα του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, να αποφασίσει τη διάθεσή τους, με την 

επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.».    

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 74 

του βασικού 

νόμου. 

38. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (4) του άρθρου 74 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «την ακύρωση» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή ανάκληση». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 75 

του βασικού 

νόμου. 

39. Το άρθρο 75 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

φράσης «, ελεύθερες αποθήκες» (τέταρτη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 81 

του βασικού 

νόμου. 

40.  Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) με την προσθήκη, στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά την 

αναφορά στο Νόμο  «96(Ι) του 1998», την αναφορά στους 

Νόμους «14(I) του 2001, 185(Ι) του 2003, 219(Ι) του 2004, 57(Ι) 

του 2007, 9(Ι) του 2009, 111(Ι) του 2011, 165(Ι) του 2011, 7(Ι) 

του 2012, 21(Ι) του 2012, 160(Ι) του 2012, 23(Ι) του 2013, 16(Ι) 

του 2014, 42(Ι) του 2014, 186(Ι) του 2014, 110(Ι) του 2018 και 
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129(Ι) του 2019.»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση του αριθμού «27 (1)» (πρώτη γραμμή), με 

τον αριθμό «27 (γ) (i)».   

  

Τροποποίηση 

του τίτλου μετά 

το άρθρο 81 του 

βασικού νόμου. 

41. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση, αμέσως μετά το 

άρθρο 81, του τίτλου «Έρευνα οχημάτων και σκαφών – Προσωπική 

έρευνα» με το νέο τίτλο «Παρακολούθηση και έρευνα οχημάτων,  σκαφών 

κ.τ.λ. – Προσωπική έρευνα». 

  

Αντικατάσταση  

των άρθρων 82 

και 83 του 

βασικού νόμου. 

42. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων 82 

και 83, με τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

  

 «Παρακολού-

θηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.  Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη 

διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της 

τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας δύναται να 

παρακολουθεί πρόσωπο, οίκημα, όχημα, σκάφος και 

εμπορεύματα –  

 

(α) εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι 

διαπράττεται ή  

 

(β) έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα 

που προβλέπεται στην τελωνειακή ή και την άλλη 

νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή 

ενδεχόμενης διάπραξης τέτοιου αδικήματος ή για την 

παροχή συνδρομής μετά από γραπτή αίτηση από 

αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 11 και 16 της Σύμβασης για την Αμοιβαία 

Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών 

Υπηρεσιών, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης 

για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των 



33 

 
29(ΙΙΙ) του 2004. Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικό) Νόμο. 

  

 Εξουσία έρευνας 

οχημάτων και 

σκαφών. 

 

82Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που 

παραχωρείται δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης 

νομοθεσίας, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός 

για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της 

τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, δύναται να 

ερευνήσει οποιοδήποτε μη ευρισκόμενο σε κίνηση όχημα 

ή σκάφος ή να σταματήσει και ερευνήσει οποιοδήποτε 

όχημα ή σκάφος με σκοπό να κατακρατήσει ή κατάσχει 

ως υποκείμενα εις δήμευση εμπορεύματα που – 

   

   (α) υπόκεινται σε δασμό ή και φόρο που δεν έχει 

καταβληθεί ή για τον οποίο δεν κατατέθηκε 

εγγύηση· 

  

   (β) μεταφέρονται παράνομα από κάποιο τόπο σε 

άλλο· 

  

   (γ) υπόκεινται εις δήμευση δυνάμει της 

τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας: 

  

     Νοείται ότι, τα αναφερόμενα στο άρθρο 

αυτό ισχύουν και για οποιοδήποτε όχημα ή 

σκάφος μεταφέρει οτιδήποτε για το οποίο 

υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή 

χρησιμοποιήθηκε ή δυνατό να χρησιμοποιηθεί 

για το σκοπό διάπραξης αδικήματος κατά 

παράβαση της τελωνειακής ή και της άλλης 

νομοθεσίας. 

  

 Εξουσία  

προσωπικής 

έρευνας. 

83.-(1) Όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι κάποιο πρόσωπο 

μεταφέρει οποιοδήποτε εμπόρευμα – 
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   (α) το οποίο υπόκειται σε δασμό ή και φόρους, ο 

οποίος δεν καταβλήθηκε ακόμη ή για το οποίο 

δεν παρασχέθηκε εγγύηση· 

  

   (β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή 

του οποίου τελεί εκάστοτε σε ισχύ 

απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει 

της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, 

  

  οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να 

ερευνήσει σωματικά το πρόσωπο αυτό και κάθε 

εμπόρευμα που μεταφέρεται επ’ αυτού. 

  

       (2) Το πρόσωπο στο οποίο θα διενεργηθεί η έρευνα 

δύναται να απαιτήσει την προσαγωγή του στον 

προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που 

διεξάγει την έρευνα, ο οποίος θα εξετάσει τους λόγους 

στους οποίους βασίζεται η υποψία και θα αποφασίσει 

κατά πόσο θα διενεργηθεί η προσωπική  έρευνα ή όχι. 

  

       (3)  Η έρευνα σε πρόσωπο θα διενεργείται από ιδίου 

φύλου εξουσιοδοτημένο λειτουργό.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 85 

του βασικού 

νόμου. 

43.  Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στον 

πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά την αναφορά στο Νόμο «96(Ι) του 1996», 

αναφορά στους Νόμους «14(I) του 2001, 185(Ι) του 2003, 219(Ι) του 2004, 

57(Ι) του 2007, 9(Ι) του 2009, 111(Ι) του 2011, 165(Ι) του 2011, 7(Ι) του 

2012, 21(Ι) του 2012, 160(Ι) του 2012, 23(Ι) του 2013, 16(Ι) του 2014, 42(Ι) 

του 2014, 186(Ι) του 2014, 110(Ι) του 2018 και 129(Ι) του 2019.».  

  

Τροποποίηση 

του τίτλου μετά 

το άρθρο 85 του 

βασικού νόμου. 

44. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση, αμέσως μετά το 

άρθρο 85, του τίτλου «Σύλληψη χωρίς δικαστικό ένταλμα» με το νέο τίτλο 

«Εξουσία σύλληψης και υποβολής αιτήματος για παραπομπή σε 

αστυνομική κράτηση». 
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Αντικατάσταση  

του άρθρου 86 

του βασικού 

νόμου. 

45. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 86, 

με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Εξουσία 

σύλληψης και 

αίτημα για 

παραπομπή σε 

αστυνομική 

κράτηση. 

 

86.-(1)  Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει 

εξουσία, χωρίς δικαστικό ένταλμα, να συλλαμβάνει κάθε 

πρόσωπο το οποίο βρίσκει να αποπειράται να διαπράξει 

ή να διαπράττει οποιοδήποτε αυτόφωρο αδίκημα δυνάμει 

των διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης 

νομοθεσίας για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης. 

  

       (2) Όταν δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου 

ικανοποιείται, με γραπτή ένορκη δήλωση οποιουδήποτε 

εξουσιοδοτημένου λειτουργού, ότι υπάρχει εύλογη 

υποψία να πιστεύεται ότι ένα πρόσωπο ενέχεται στη 

διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στην τελωνειακή 

ή και στην άλλη νομοθεσία, ή όταν η σύλληψη ή η 

κράτησή του θεωρηθεί εύλογα αναγκαία για παρεμπόδιση 

διάπραξης αδικήματος ή απόδρασης μετά τη διάπραξή 

του, τότε ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο 

να εξουσιοδοτεί το λειτουργό αυτό ή κάθε άλλο 

κατονομαζόμενο στο ένταλμα λειτουργό, να συλλάβει το 

πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το ένταλμα.   

  

       (3) Όταν αποδεικνύεται σε δικαστή ότι δεν 

συμπληρώθηκε η διεξαγωγή των ανακρίσεων για τη 

διάπραξη ποινικού αδικήματος δυνάμει των διατάξεων της 

τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, σε σχέση με το 

οποίο κάποιο πρόσωπο έχει συλληφθεί, κατόπιν αίτησης 

λειτουργού που έχει βαθμό τελωνειακού λειτουργού Α΄ ή 

ανώτερου, είναι νόμιμο για το δικαστή, είτε αυτός έχει ή 

όχι αρμοδιότητα να επιληφθεί του ποινικού αδικήματος 
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για το οποίο διεξάγονται οι ανακρίσεις, να παραπέμπει, 

από καιρό σε καιρό, το συλληφθέντα σε αστυνομική 

κράτηση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ ημέρες 

σε κάθε περίπτωση ως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει 

σκόπιμο, υπολογίζοντας ως πρώτη ημέρα αυτής την 

αμέσως επόμενη ημέρα της παραπομπής.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 89 

του βασικού 

νόμου. 

46.  Το άρθρο 89 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«πέντε χιλιάδες λίρες» (όγδοη γραμμή), με τη φράση «δέκα 

χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «δύο χρόνια» (ένατη γραμμή), 

με τη φράση «τρία χρόνια»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«εκατό λίρες» (έκτη γραμμή), με τη φράση «διακόσια ευρώ» και 

της φράσης «δέκα λίρες» (ένατη γραμμή), με τη φράση «είκοσι 

ευρώ»· 

  

  (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού μετά την 

παράγραφο (β), της φράσης «πέντε χιλιάδες λίρες» (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «δέκα χιλιάδες ευρώ» και της φράσης 

«τρία χρόνια» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «πέντε χρόνια»·  

  

  (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού μετά την 

παράγραφο (β), της φράσης «πέντε χιλιάδες λίρες» (έβδομη και 

όγδοη γραμμή), με τη φράση «δέκα χιλιάδες ευρώ» και της 

φράσης «τρία χρόνια» (όγδοη γραμμή), με τη φράση «πέντε 

χρόνια»· 

  

  (ε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού μετά την 

παράγραφο (δ), της φράσης «πέντε χιλιάδες λίρες» (τρίτη 



37 

 
γραμμή), με τη φράση «δέκα χιλιάδες ευρώ» και της φράσης 

«τρία χρόνια» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «πέντε 

χρόνια»· 

  

  (στ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «δέκα 

χιλιάδες λίρες» (έβδομη γραμμή), με τη φράση «είκοσι χιλιάδες 

ευρώ» και της φράσης «δύο χρόνια» (έβδομη γραμμή), με τη 

φράση «πέντε χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 90 

του βασικού 

νόμου. 

47. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «χίλιες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «δύο χιλιάδες 

ευρώ» και της φράσης «έξι μήνες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «ένα 

χρόνο». 

  

Τροποποίηση  

του εδαφίου (1) 

του άρθρου 91 

του βασικού 

νόμου. 

48. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) 

του άρθρου 91, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

 

  

  

 

«(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του ή λόγω 

βαριάς αμέλειας ενέχεται με οποιοδήποτε τρόπο στην 

αποφυγή καταβολής οφειλόμενων σε εμπορεύματα δασμού ή 

και φόρων ή εν γνώσει του ή λόγω βαριάς αμέλειας προβαίνει 

σε ενέργειες με σκοπό την αποφυγή καταβολής οφειλόμενων 

σε εμπορεύματα δασμού ή και φόρων, είτε από το ίδιο είτε 

από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού 

αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν 

υπερβαίνει την τριπλάσια αξία των εμπορευμάτων ή σε 

φυλάκιση μέχρι πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 92 

του βασικού 

νόμου. 

49.  Το άρθρο 92 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



38 

 
  (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού μετά την 

παράγραφο (β), της φράσης «πενήντα χιλιάδες λίρες» (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ» και της 

φράσης «τρία χρόνια» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «πέντε 

χρόνια»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«πεντακόσιες λίρες.» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «χίλια 

ευρώ.». 

  

Αντικατάσταση  

του άρθρου 93 

του βασικού 

νόμου. 

50. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 93, 

με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Παράνομη 

κατοχή, εμπορία 

εμπορευμάτων,  

κ.τ.λ.. 

93. Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά κατοχή, ή με 

οποιοδήποτε τρόπο ενέχεται στη μεταγωγή, μεταφορά, 

αποθήκευση, στέγαση, φύλαξη ή απόκρυψη 

οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή εμπορεύεται 

οποιαδήποτε εμπορεύματα  για τα οποία δεν καταβλήθηκε 

δασμός ή και φόροι, ή πρόκειται να αποφευχθεί η 

καταβολή τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 

υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ ή 

σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δυο αυτές 

ποινές.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 94 

του βασικού 

νόμου. 

51.  Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α) με την αντικατάσταση, της φράσης «είκοσι μίας ημερών» 

(δεύτερη γραμμή), με τη φράση «δέκα ημερών»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση, της φράσης «πέντε χιλιάδες λίρες» 

(έβδομη γραμμή), με τη φράση «δέκα χιλιάδες ευρώ» και της 
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φράσης «ένα χρόνο» (έβδομη γραμμή), με τη φράση «δύο 

χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 95 

του βασικού 

νόμου. 

52. Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «πέντε χιλιάδες λίρες» (έκτη γραμμή), με τη φράση «δέκα 

χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «δύο χρόνια» (έβδομη γραμμή), με τη 

φράση «τρία χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 96 

του βασικού 

νόμου. 

53. Το εδάφιο (1) του άρθρου 96 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (όγδοη και ένατη 

γραμμή), με τη φράση «τέσσερις χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «δύο 

χρόνια» (ένατη γραμμή), με τη φράση «τρία χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 97 

του βασικού 

νόμου. 

54. Το άρθρο 97 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τέσσερις 

χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «ένα χρόνο» (πέμπτη γραμμή), με τη 

φράση «δύο χρόνια».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 98 

του βασικού 

νόμου. 

55. Το άρθρο 98 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τέσσερις 

χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «ένα χρόνο» (έκτη γραμμή), με τη φράση 

«δύο χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 99 

του βασικού 

νόμου. 

56. Το άρθρο 99 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «χίλιες πεντακόσιες λίρες» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση 

«τρεις χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «δύο χρόνια» (έκτη γραμμή), με τη 

φράση «τρία χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 100 

του βασικού 

νόμου. 

57. Το άρθρο 100 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη 

φράση «δέκα χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «τρία χρόνια» (πέμπτη 

γραμμή), με τη φράση «πέντε χρόνια». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 101 

του βασικού 

νόμου. 

58. Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

      (α) με τη διαγραφή στο σημείο (γ) της φράσης «ή ελεύθερες 

αποθήκες»ˑ 

  

    (β) με την προσθήκη, μετά το σημείο (ε) και της λέξης «φόροι» 

(τέταρτη γραμμή) της φράσης «κατά παράβαση της 

τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας»· 

  

     (γ) με τη διαγραφή, μετά το σημείο (ε), της φράσης «εν γνώσει του» 

(έκτη γραμμή)ˑ   

  

  (δ) με την αντικατάσταση, μετά το σημείο (ε), της φράσης «πέντε 

χιλιάδες λίρες» (ενδέκατη γραμμή), με τη φράση «δέκα χιλιάδες 

ευρώ»ˑ 

  

  (ε) με την αντικατάσταση, μετά το σημείο (ε), της φράσης «τρία 

χρόνια» (δέκατη τρίτη γραμμή), με τη φράση «πέντε χρόνια». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 102 

του βασικού 

νόμου. 

59. Το άρθρο 102 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 

της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τέσσερις 

χιλιάδες ευρώ» και της φράσης «ένα χρόνο» (τέταρτη γραμμή), με τη 

φράση «δύο χρόνια». 

  

Tροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέου άρθρου 

102Α. 

60.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 102, του ακόλουθου νέου άρθρου 102Α: 

 

 

  
 «Άρνηση ή 

παράλειψη 

αποκάλυψης 

102Α.-(1) Κάθε σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός 

διευθυντής, διευθυντής, λειτουργός, υπάλληλος ή 
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πληροφοριών. εκπρόσωπος πιστωτικού ιδρύματος αρνείται ή παραλείπει 

να αποκαλύψει πληροφορίες αναφορικά με την ειδοποίηση 

του Διευθυντή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 111Α του 

παρόντος Νόμου και όταν τα εν λόγω πρόσωπα προβούν σε 

τέτοια αποκάλυψη ή και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή 

παράλειψη, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τη δυνατότητα της 

είσπραξης ποσών οφειλόμενου δασμού ή και φόρων, τότε το 

πρόσωπο αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε 

περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που 

δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές.». 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 103 

του βασικού 

νόμου. 

61.  Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α): 

  
  «(4Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 70 του 

παρόντος Νόμου, σε περίπτωση κατακράτησης ή κατάσχεσης 

εμπορευμάτων, αυτά μεταφέρονται σε αποθήκη Δημοσίου.». 

            

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 104 

του βασικού 

νόμου. 

62.  Το άρθρο 104 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του 

αριθμού (1) μπροστά από την πρώτη παράγραφο και την προσθήκη του 

ακόλουθου εδαφίου (2): 

  

 «(2) Εμπορεύματα που κατακρατούνται ή κατάσχονται σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) δυνατόν να εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου από τον 

κάτοχο ή διασαφηστή ή άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει νόμιμο 

συμφέρον επί αυτών, με έξοδα του εν λόγω προσώπου: 

  

 Νοείται ότι με την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων, αυτά περιέρχονται 
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στην κυριότητα του Δημοσίου.».   

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέων άρθρων 

111Α και 111Β. 

63.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 111, των ακόλουθων νέων άρθρων 111Α και 111Β:  

  

 «Δέσμευση και 

κατάσχεση 

ποσών που 

βρίσκονται  

σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς. 

 

111Α.-(1)(α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο 

αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει 

στον Διευθυντή το οφειλόμενο από αυτό ποσό δασμού ή 

και φόρων, και το οποίο υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 

ευρώ, εξαιρουμένων των δασμού ή και φόρων για τους 

οποίους- 

    

   (i) δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ή δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 112 του 

παρόντος Νόμου και 146 του Συντάγματος· 

ή 

(ii) έχει παρασχεθεί εγγύηση για την καταβολή 

των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων 

ικανοποιούσα τον Διευθυντή,  

   

  τότε ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη 

οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου, περιλαμβανομένης 

οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης σε σχέση με την 

τήρηση τραπεζικού απορρήτου και κατόπιν γραπτής 

συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

δύναται να απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύματα με 

γραπτή, μηχανογραφημένη, ηλεκτρονική ή άλλως πως 

ειδοποίησή του και να ζητά την άμεση δέσμευση 

οποιουδήποτε ελεύθερου και διαθέσιμου ποσού που 

ανήκει στο εν υπερημερία πρόσωπο και που είναι 
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κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε ένα ή 

περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα και το οποίο ποσό δεν 

υπερβαίνει το ποσό των οφειλόμενων δασμού ή και 

φόρων πλέον τόκους και επιβαρύνσεις. 

   

       (2) Απαγορεύεται η δέσμευση από τον Διευθυντή 

ελεύθερου και διαθέσιμου χρηματικού ποσού που ανήκει 

στο εν υπερημερία πρόσωπο, η οποία αφήνει στο σύνολο 

των τραπεζικών λογαριασμών του εν λόγω προσώπου 

ποσό λιγότερο από δύο χιλιάδες ευρώ. 

   

       (3) Σε περίπτωση που δεσμευμένο ποσό είναι 

κατατεθειμένο σε λογαριασμό του εν υπερημερία 

προσώπου, ο οποίος είναι κοινός με άλλο ή άλλα 

πρόσωπα, τότε το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τα 

πρόσωπα αυτά για τη δέσμευση του ποσού. 

   

  Για σκοπούς του παρόντος άρθρου- 

   

  «ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό που ανήκει στο εν 

υπερημερία πρόσωπο» σημαίνει- 

   

  (α)  κάθε χρηματικό πιστωτικό υπόλοιπο σε 

οποιοδήποτε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα και 

δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο 

υπόκειται σε δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη 

επιβάρυνση ή ποσό επιταγής, η οποία εκκρεμεί 

προς εκκαθάριση ή ασφάλεια προς ικανοποίηση 

απαίτησης εκ δικαστικής αποφάσεως: 

   

    Νοείται ότι, ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό 

θεωρείται το πιστωτικό υπόλοιπο που παραμένει 

εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ενάσκησε τα 

δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό 
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από νόμο ή από οποιαδήποτε σχετική συμφωνία 

που έχει συνάψει με το εν υπερημερία πρόσωπο 

και προχώρησε σε συμψηφισμό οποιουδήποτε 

πιστωτικού υπολοίπου του εν λόγω προσώπου με 

οφειλή προς το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, πριν τη 

λήψη της ειδοποίησης από τον Διευθυντή για τη 

δέσμευση· και 

   

  (β)  το ποσό το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο σε 

λογαριασμό στο όνομά του  εν υπερημερία 

προσώπου, περιλαμβανομένου λογαριασμού 

κοινού μετ’ άλλου ή άλλων προσώπων, στον οποίο 

το εν υπερημερία πρόσωπο έχει το δικαίωμα 

έναντι του πιστωτικού ιδρύματος για την απόδοση 

ολόκληρης της ποσότητας των χρημάτων χωρίς 

την σύμπραξη των άλλων προσώπων, 

εξαιρουμένων λογαριασμών πελατών ή 

λογαριασμών τους οποίους το εν υπερημερία 

πρόσωπο,  δεδηλωμένα διατηρεί υπό την ιδιότητα 

του ως διαχειριστής, εμπιστευματοδόχος, 

κηδεμόνας, εντολοδόχος, συνέταιρος, μέλος της 

διοίκησης σωματείου, λέσχης, ιδρύματος ή άλλου 

οργανισμού με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, 

αντιπρόσωπος ή υπό οιανδήποτε άλλη ιδιότητα 

προς όφελος ή και δια λογαριασμό τρίτου 

προσώπου· 

   

  «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόμο. 

   

       (4) Σε  περίπτωση που - 

    

   (i) πρόσωπο κριθεί ένοχο για το ποινικό αδίκημα 
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που προβλέπεται στο άρθρο 102Α του 

παρόντος Νόμου, ή 

(ii) δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη των 

οφειλόμενων δασμού ή και φόρων λόγω της μη 

δέσμευσης των οφειλόμενων ποσών, 

   

  το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλει στον 

Διευθυντή τα οφειλόμενα ποσά που, συνεπεία των 

πράξεων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 

102Α του παρόντος Νόμου, δεν κατέστη δυνατόν να 

εισπραχθούν. 

   

       (5) Σε περίπτωση που έχει δεσμευτεί ποσό δυνάμει 

του παρόντος άρθρου, το εν υπερημερία πρόσωπο έχει 

δικαίωμα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 

 από την ημερομηνία της ενημέρωσής του για τη 

δέσμευση του ποσού- 

   

  (α)  είτε να αποταθεί στον Διευθυντή με έγγραφη 

ειδοποίηση ένστασης προς επανεξέταση της 

δέσμευσης του ποσού. Ο Διευθυντής οφείλει να 

αποφασίσει επί της ενστάσεως εντός δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

της υποβολής της ένστασης: 

   

     Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της 

ένστασης από τον Διευθυντή, το εν υπερημερία 

πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο 

δικαστήριο για την έκδοση απόφασης προς άρση 

της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του 

δεσμευμένου ποσού· 

   

  (β)  είτε να ζητήσει απευθείας από το Δικαστήριο με 

αίτησή του την έκδοση απόφασης για άρση της 
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δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του 

δεσμευμένου ποσού, 

   

  για το λόγο ότι το εν υπερημερία πρόσωπο απέδειξε ότι: 

   

   (i)  κατέβαλε προηγουμένως τα οφειλόμενα 

ποσά δασμού ή και φόρων και δεν 

υφίσταται πλέον οφειλή· ή 

(ii)  δεν αποτελεί ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου· ή 

(iii)  η επιλογή της δήμευσης εμπορευμάτων 

που προβλέπεται στο άρθρο 111 ή της 

εγγραφής εμπράγματου βάρους σε 

ακίνητη ιδιοκτησία που προβλέπεται στο 

άρθρο 111Β του παρόντος Νόμου, θα του 

επέφερε λιγότερη δυσμένεια από το μέτρο 

που ο Διευθυντής επέλεξε να ακολουθήσει 

με βάση το παρόν άρθρο, χωρίς να 

καταστρατηγείται ο σκοπός της είσπραξης 

των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων. 

   

       (6) Σε περίπτωση που- 

   

   (α)  η προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο (5) 

παρέλθει χωρίς την υποβολή ένστασης στον 

Διευθυντή ή την καταχώριση αίτησης στο 

Δικαστήριο· ή 

    

   (β)  έχει υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (5) και ο Διευθυντής απορρίψει την 

ένσταση και το εν υπερημερία πρόσωπο δεν 

έχει αιτηθεί στο Δικαστήριο ζητώντας την άρση 
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της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του 

δεσμευμένου ποσού εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών· ή 

    

   (γ)  έχει υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο για άρση 

της δέσμευσης του δεσμευμένου ποσού και έχει 

εκδοθεί απόφαση που απορρίπτει εν όλω η εν 

μέρει τις αξιώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο 

της αίτησης, 

   

  τότε το πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης 

του Διευθυντή, μεταβιβάζει το αντίστοιχο ποσό που 

διατηρούσε δεσμευμένο, στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

   

       (7) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εκδώσει 

απόφαση για την άρση της δέσμευσης του συνόλου ή 

μέρους του δεσμευμένου ποσού, ο Διευθυντής δίδει 

οδηγίες στο πιστωτικό ίδρυμα για άρση της δέσμευσης 

του αντίστοιχου ποσού. 

   

       (8) Το Δικαστήριο δεν δύναται, κατά την εξέταση της 

αίτησης για άρση της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους 

του δεσμευμένου ποσού, να εξετάζει τη νομιμότητα της 

οφειλής ή την ακρίβεια του οφειλόμενου ποσού. 

   

       (9) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν εισπράττει οποιαδήποτε 

τέλη από οποιοδήποτε πρόσωπο για τη διεκπεραίωση 

της διαδικασίας δέσμευσης ποσού και της μεταβίβασης 

του δεσμευμένου ποσού στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

   

       (10) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν υπέχει οποιαδήποτε 

ευθύνη έναντι παντός προσώπου για τις ενέργειες στις 
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οποίες προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου. 

   

       (11) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει με 

γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, τις λεπτομέρειες των ενεργειών που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τον τρόπο  και τη 

διαδικασία μεταβίβασης του δεσμευμένου ποσού στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, τον τύπο της ειδοποίησης 

που αποστέλλει ο Διευθυντής στα πιστωτικά ιδρύματα 

δυνάμει του εδαφίου (1), καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

διαδικαστική λεπτομέρεια χρήζει καθορισμού για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

   

 Εγγραφή 

εμπράγματου 

βάρους σε 

ακίνητη 

ιδιοκτησία για 

οφειλόμενους 

δασμούς ή και 

φόρους. 

111Β.-(1) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο 

αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει 

στον Διευθυντή το οφειλόμενο από αυτό ποσό δασμού ή 

και φόρων, και το οποίο υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 

ευρώ, εξαιρουμένων των δασμού ή και φόρων για τους 

οποίους- 

   

   (i)  δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ή δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 112 του 

παρόντος Νόμου και 146 του Συντάγματος· 

ή 

(ii)  έχει παρασχεθεί εγγύηση για την καταβολή 

των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων 

ικανοποιούσα τον Διευθυντή, 

   

  τότε ο Διευθυντής δύναται να καταστήσει οποιαδήποτε 

ακίνητη ιδιοκτησία του προσώπου αυτού, αξίας μέχρι το 

διπλάσιο των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων πλέον 
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τόκους και επιβαρύνσεις, και η οποία είναι εγγεγραμμένη 

στο όνομά του στα βιβλία του Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου, ως εγγύηση για την πληρωμή 

οφειλόμενων δασμού ή και φόρων. 

   

       (2)(α) Η ακίνητη ιδιοκτησία καθίσταται ως εγγύηση για 

την πληρωμή των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων με 

την κατάθεση, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της 

Επαρχίας όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία που ζητείται να 

επιβαρυνθεί, σημειώματος που είναι χρονολογημένο και 

υπογραμμένο από τον Διευθυντή ή από τον 

εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό αντιπρόσωπό του, 

που αξιώνει όπως το συμφέρον του εν υπερημερία 

προσώπου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας παραμείνει 

δεσμευμένο για την πληρωμή των οφειλόμενων δασμού ή 

και φόρων. 

   

 9 του 1965 

51 του 1970  

3 του 1978  

6 του 1981  

181(I) του 2002  

59(I) του 2006  

122(I) του 2007  

52(I) του 2008  

26(I) του 2010  

120(I) του 2011  

142(I) του 2014  

197(I) του 2014  

4(I) του 2015  

27(Ι) του 2015  

32(Ι) του 2015  

42(Ι) του 2015  

46(Ι) του 2015  

53(I) του 2015  

75(I) του 2015  

76(Ι) του 2015  

(β) Η κατάθεση του σημειώματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (2) (α) συνιστά εγγραφή 

εμπράγματου βάρους επί της ακίνητης ιδιοκτησίας για 

σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων Νόμου. 
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133(I) του 2015  

139(I) του 2015  

ΔΙΟΡΘ.  

Παρ. I(I),  

E.E. 4531  

198(I) του 2015  

87(I) του 2018  

118(I) του 2019  

138(I) του 2019  

61(I) του 2020  

195(I) του 2020  

212(I) του 2020. 

   

       (3) Αμέσως μετά την εγγραφή του εμπράγματου 

βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο 

Διευθυντής, οφείλει να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση 

προς το εν υπερημερία πρόσωπο για την εν λόγω 

εγγραφή. 

   

       (4) Σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εμπράγματο 

βάρος σε ακίνητη ιδιοκτησία  προσώπου δυνάμει του 

εδαφίου (2), το εν υπερημερία πρόσωπο έχει δικαίωμα 

εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης που λαμβάνει 

σύμφωνα με το εδάφιο (3) - 

   

   (α)  είτε να αποταθεί στον Διευθυντή με έγγραφη 

ειδοποίηση ένστασης, προς επανεξέταση της 

εγγραφής του εμπράγματου βάρους, και ο 

Διευθυντής οφείλει να αποφασίσει επί της 

ενστάσεως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της 

ένστασης· 

    

   (β)  είτε να αιτηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση 

απόφασης άρσης της εγγραφής του 
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εμπράγματου βάρους, 

    

  για το λόγο ότι το εν υπερημερία πρόσωπο απέδειξε ότι – 

    

   (i) κατέβαλε προηγουμένως το οφειλόμενο ποσό 

δασμού ή και φόρων και δεν υφίσταται πλέον 

οφειλή∙ ή 

(ii) η επιλογή οποιουδήποτε από τα μέτρα που 

προβλέπονται στα άρθρα 111 και 111Α θα του 

επέφερε λιγότερη δυσμένεια από το μέτρο που ο 

Διευθυντής επέλεξε να ακολουθήσει με βάση το 

παρόν άρθρο, χωρίς να καταστρατηγείται ο 

σκοπός της είσπραξης των οφειλόμενων δασμού 

ή και φόρων: 

   

   Nοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της 

ένστασης από τον Διευθυντή, το εν υπερημερία πρόσωπο 

διατηρεί το δικαίωμα του να αιτηθεί στο Δικαστήριο την 

έκδοση απόφασης για άρση της εγγραφής του 

εμπράγματου βάρους για τους προαναφερόμενους 

λόγους: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο 

Διευθυντής αποδεχτεί την ένσταση ή το Δικαστήριο 

εκδώσει απόφαση για την άρση της εγγραφής του 

εμπράγματου βάρους, ο Διευθυντής, εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από την ημέρα αποδοχής της ένστασης ή 

της έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου, ενημερώνει τον 

Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

για απόσυρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους: 

   

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει 

εγγραφεί εμπράγματο βάρος με βάση τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο παρόν άρθρο και  το ποσό των 
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οφειλόμενων δασμού ή και φόρων έχει ήδη ανακτηθεί με 

βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 

111 και 111Α, τότε ο Διευθυντής μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την ανάκτηση των οφειλόμενων δασμού ή και 

φόρων ζητά από τον Διευθυντή του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να αποσύρει την 

εγγραφή του εμπράγματου βάρους που αφορά τη 

συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία. 

   

       (5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 

εν ισχύ Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία ακίνητο 

αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, 

οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος βαρύνει το εν λόγω 

ακίνητο δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή των διατάξεων 

του άρθρου 111Β, μεταφέρεται επί του συγκεκριμένου 

ακινήτου κατά τη μεταβίβαση από το δανειολήπτη στο 

δανειστή: 

   

   Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει όπως 

το εν λόγω εμπράγματο βάρος μεταφερθεί επί άλλου 

ακινήτου το οποίο ανήκει στο δανειολήπτη, η αξία του 

οποίου ανέρχεται μέχρι το διπλάσιο των οφειλόμενων 

από το δανειολήπτη δασμού ή και φόρων, 

περιλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής δύναται κατά 

την κρίση του να προβεί σε συμφωνία με το δανειολήπτη 

για τη διευθέτηση οφειλών που συνίστανται σε δασμό ή 

και φόρους, περιλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, 

για τις οποίες έχει τεθεί το εν λόγω εμπράγματο βάρος, 

 ώστε να είναι δυνατή η απαλλαγή του ακινήτου από το 

εμπράγματο βάρος: 

   

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, όσον αφορά 
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δανειολήπτη ο οποίος αποτελεί εταιρεία, οι διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται, μόνο εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   

   (α)  Η εταιρεία είναι ή κατά πάσαν πιθανότητα θα 

είναι ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της· 

    

   (β)  δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

οποιοδήποτε ψήφισμα αναφορικά με 

εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας· και 

    

   (γ)  δεν έχει εκδοθεί διάταγμα για την εκκαθάριση 

της εν λόγω εταιρείας. 

    

  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εταιρεία 

θεωρείται ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της αν- 

   

   (i)  τα χρέη της έχουν καταστεί πληρωτέα και η 

εταιρεία αδυνατεί να τα αποπληρώσει· 

(ii)  η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της είναι 

χαμηλότερη από το ποσό των υποχρεώσεών 

της, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων 

μελλοντικών υποχρεώσεών της: 

    

    Νοείται ότι, όσον αφορά δανειολήπτη ο οποίος 

αποτελεί φυσικό πρόσωπο, οι διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου εφαρμόζονται, μόνο εφόσον πληρούνται 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις αναφορικά με 

το εν λόγω πρόσωπο: 

    

   (α)  έχει τη συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία· 

    

   (β)  είναι αφερέγγυο· 
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   (γ)  δεν είναι πτωχεύσας ο οποίος δεν έχει 

αποκατασταθεί. 

   

       (6)(α) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγραφής του 

εμπράγματου βάρους, το συμφέρον του εν υπερημερία 

προσώπου επί της ιδιοκτησίας επιβαρύνεται με την 

πληρωμή των οφειλόμενων δασμού ή και φόρων κατά 

προτεραιότητα έναντι όλων των χρεών ή υποχρεώσεων 

του εν υπερημερία προσώπου με τα οποία δεν 

επιβαρύνθηκε ειδικά η ιδιοκτησία πριν από την κατάθεση 

του σημειώματος του Διευθυντή. 

   

  (β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή 

υποθήκευση, η οποία έγινε μετά την εγγραφή του 

εμπράγματου βάρους, η ιδιοκτησία ή τόσο μέρος αυτής 

όσο θα ήταν αναγκαίο να πωληθεί προς ικανοποίηση των 

οφειλόμενων δασμού ή και φόρων, διατάσσεται από το 

Δικαστήριο σε οποιοδήποτε χρόνο ενόσω η εγγραφή 

παραμένει σε ισχύ, να πωληθεί προς ικανοποίηση των 

οφειλόμενων δασμού ή και φόρων: 

   

   Νοείται ότι, ως μέσο θεραπείας για κάθε πρόσωπο 

στο όνομα του οποίου έχει τυχόν μεταβιβαστεί αυτή ή στο 

οποίο έχει τυχόν υποθηκευτεί, παραμένει μόνο η αξίωση 

αποζημίωσης κατά του προσώπου που μεταβίβασε ή 

που υποθήκευσε την ιδιοκτησία σε αυτό. 

   

 ΚΕΦ. 6. 

14 του 1960  

11 του 1965  

161 του 1989  

228 του 1989  

ΑΝΑΚ. 3374  

51(I) του 1999  

134(I) του 1999  

     (7) Οι διατάξεις των άρθρων 58 μέχρι 72 του περί 

Πολιτικής Δικονομίας Νόμου αναφορικά με την εγγραφή 

δικαστικής απόφασης,  εφαρμόζονται, τηρουμένων των 

αναλογιών, για την εγγραφή του εμπράγματος βάρους 

από τον Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (2) και η εν λόγω 

εγγραφή του εμπράγματου βάρους λογίζεται ότι έχει το 

ίδιο αποτέλεσμα ως η εγγραφή δικαστικής απόφασης.». 
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58(I) του 2003  

66(I) του 2004  

138(I) του 2006  

62(Ι) του 2014  

101(Ι) του 2014  

138(Ι) του 2014 

109 του 2018.  

 
 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 112 

του βασικού 

νόμου. 

64.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 112 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 

   

   «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόφασης του 

Διευθυντή στα πλαίσια διερεύνησης και/ή συμβιβασμού πράξης ή 

αδικήματος, δεν εξετάζεται αίτημα αναθεώρησης.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 113 

του βασικού 

νόμου. 

65.   Η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 113 τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της φράσης «της άσκησης της προσφυγής» (δεύτερη 

γραμμή) με τη φράση «της ημερομηνίας κοινοποίησης της εκ των υστέρων 

βεβαίωσης τελωνειακής ή και άλλης τελωνειακής οφειλής».    

  

Αντικατάσταση  

του άρθρου 115 

του βασικού 

νόμου. 

66.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 115 

με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Ποινική και  

αστική ευθύνη  

συμβούλων. 

115.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα το οποίο 

προνοείται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία 

από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό 

φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οι 

διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου, και 

υπόκεινται ωσαύτως σε ποινική δίωξη και ανάλογη ποινή. 

  

       (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 

«διευθύνων αξιωματούχος» σε σχέση με νομικό πρόσωπο 

σημαίνει οποιοδήποτε διευθυντή, γραμματέα ή άλλο 
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παρόμοιο αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή 

οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση 

με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος. 

  

       (3) Πρόσωπο που σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) υπέχει ποινική ευθύνη για τελούμενο από 

νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το 

νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως σε οποιαδήποτε αστική 

διαδικασία.». 

  

Τροποποίηση  του 

άρθρου 116 του 

βασικού νόμου. 

67.  Το άρθρο 116 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά την αναφορά στο Νόμο «58(Ι) του 

2003», αναφορά στους Νόμους «66(Ι) του 2004, 138(Ι) του 2006, 62(Ι) του 

2014, 101(Ι) του 2014 138(Ι) του 2014 και 109(Ι) του 2018.». 

  

Τροποποίηση  του 

άρθρου 117 του 

βασικού νόμου. 

68. Το άρθρο 117 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο της άνω και κάτω 

τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται ότι η οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν άρθρο σε επίδοση 

επιστολής περιλαμβάνει και την κοινοποίησή της με 

μηχανογραφημένο ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.». 

  

Τροποποίηση  του 

άρθρου 119 του 

βασικού νόμου. 

69. Το εδάφιο (1) του άρθρου 119 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «εισαγωγή» (τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«ή θέση σε ανάλωση». 

  

Τροποποίηση  του 

άρθρου 123 του 

βασικού νόμου. 

70. Το εδάφιο (1) του άρθρου 123 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «Κοινοτικής Νομοθεσίας» (έκτη γραμμή), με τη 

φράση «Ενωσιακής Νομοθεσίας».  

  

Τροποποίηση  του 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

71. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1, 

των λέξεων «κυρίου ή» (πρώτη γραμμή) και αμέσως μετά τη λέξη 

«φερόμενου» των λέξεων «κυρίου ή» (πρώτη γραμμή)· 

   

   (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο 4, της φράσης «την 

κατάσχεση» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «τη νομιμότητα της 

κατάσχεσης:». 
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