
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. 394/2004 

O ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 
Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 123(4) 

 Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε 
βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 123 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004, 
γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1.  Ο ∆ιευθυντής δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 35(5) του Περί Τελωνειακού Κώδικα 
Νόµου, να καταστρέψει εµπορεύµατα που έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκες 
προσωρινής εναπόθεσης και πληροφορεί γι αυτό το κάτοχο των εµπορευµάτων, στις 
πιο κάτω περιπτώσεις:- 

 (α) Όταν τα εµπορεύµατα έχουν υποστεί φθορά, η οποία βεβαιώνεται από 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 

 (β) Όταν είναι δυσχερής η φύλαξης τους, και 

 (γ) Όταν υπάρχει κίνδυνος για τη διατήρηση τους. Η απόφαση για την καταστροφή 
εµπορευµάτων λόγω ύπαρξης κινδύνου για τη διατήρηση τους θα εκδίδεται 
µετά από γνωµοδότηση αρµόδιας Αρχής. 

 2. Η απόφαση για την καταστροφή κοινοποιείται στο κάτοχο των εµπορευµάτων ο 
οποίος καλείται να παραστεί κατά την καταστροφή των εµπορευµάτων σε οριζόµενη 
από το Τελωνείο ηµεροµηνία. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν το κάτοχο των 
εµπορευµάτων.    

 3.  Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται  µε το πλέον πρόσφορο τρόπο ( 
τεµαχισµό, σύνθλιψη, καύση, υγειονοµική ταφή, απόχυση κ.ά) ώστε να είναι αδύνατη η 
περαιτέρω χρησιµοποίηση τους. 

 4. Για την καταστροφή των πιο πάνω εµπορευµάτων συντάσσεται πιστοποιητικό 
καταστροφής στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος καταστροφής τους, καθώς και το είδος 
και η ποσότητα των υπολειµµάτων και απορριµµάτων που ενδεχόµενα προκύπτουν 
από την καταστροφή, ώστε να είναι δυνατό να τεθούν σε ανάλωση ή ελεύθερη 
κυκλοφορία εφόσον προηγούµενα καταβληθούν από το κάτοχο των εµπορευµάτων οι 
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν σε αυτά.           

 5. Περαιτέρω ο ∆ιευθυντής δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Περί Τελωνειακού 
Κώδικα Νόµου, να εγκρίνει την καταστροφή αζήτητων εµπορευµάτων που βρίσκονται 
σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης στις πιο κάτω περιπτώσεις:- 

 (α)  είδη που έχουν ευτελή αξία ή είδη που κατέστησαν άχρηστα λόγω βλάβης η 
κατάσταση των οποίων βεβαιώνεται από δύο εξουσιοδοτηµένους προς τούτο 
λειτουργούς 

 (β) βρώσιµα είδη των οποίων η απαγόρευση ανάλωσης τους βεβαιώνεται από 
λειτουργό αρµόδιας υπηρεσίας 

 6.  Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται µε το πλέον πρόσφορο τρόπο ώστε να 
είναι αδύνατη η περαιτέρω χρησιµοποίηση τους, στην παρουσία εξουσιοδοτηµένων 
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λειτουργών και τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν το ∆ηµόσιο.  

 7.  Για την καταστροφή των πιο πάνω εµπορευµάτων συντάσσεται πιστοποιητικό 
καταστροφής.  

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