
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 392/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ.  94(I) ΤΟΥ 2004) 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 112(4) 

                            
94(Ι) του 2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 112 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 
2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1. Κάθε επιστολή που περιέχει απόφαση του Τµήµατος Τελωνείων αναφορικά µε 
την εφαρµογή των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νοµοθεσίας πρέπει να 
περιλαµβάνει αναφορά για το δικαίωµα του προσώπου να υποβάλει στο 
∆ιευθυντή αίτηµα αναθεώρησης για τη συγκεκριµένη απόφαση. 

 2. Αίτηµα αναθεώρησης είναι δυνατόν να υποβληθεί στο ∆ιευθυντή και σε 
περίπτωση που στην αναφερόµενη στην παράγραφο 1 επιστολή δεν αναγράφεται 
το δικαίωµα του προσώπου για την υποβολή του εν λόγω αιτήµατος. 

 3. Το αίτηµα αναθεώρησης υποβάλλεται σε οποιοδήποτε τύπο και πρέπει να 
συνοδεύεται από στοιχεία στα οποία βασίζεται η διαφωνία του προσώπου µε την 
απόφαση και να περιλαµβάνει τους λόγους που το πρόσωπο αµφισβητεί την 
απόφαση, οι οποίοι πρέπει να βασίζονται στην τελωνειακή ή την άλλη νοµοθεσία. 

 4. Το αίτηµα αναθεώρησης είναι δυνατόν να υποβληθεί από το ίδιο το πρόσωπο 
που αφορά η απόφαση άµεσα και ατοµικά ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό 
του εντός εξήντα ηµερών από την έκδοση της απόφασης ή την υποβολή της 
αίτησης, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 5. Σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος αναθεώρησης, ο 
∆ιευθυντής γνωστοποιεί γραπτώς στο πρόσωπο τη λήψη του αιτήµατος και τον 
πληροφορεί ότι θα εξεταστεί. Επιπρόσθετα, θα γίνεται ειδική αναφορά ότι ο 
λειτουργός ή οι λειτουργοί οι οποίοι θα το εξετάσουν δεν έχουν οποιαδήποτε 
σχέση µε το λειτουργό που έλαβε την αρχική απόφαση.  

 6. Το αίτηµα αναθεώρησης δεν ανατρέπει την προθεσµία για καταχώρηση 
προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.  

 7. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 

 


