
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 892 της 20ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1971 

Διοικητικά! Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

Αριθμός 658 
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 303 

ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 42 ΤΟΥ 1968 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις αυτό δυνάμει του άρθρου 7 τοΰ περί Ταχυδρομείων Νόμου 
εκδίδει το άκόλουθον διάταγμα : 

Ι. Το παρόν Διάταγμα δύναται να άναφέρηται ώς το περί Ταχυ
δρομείων (Ταχυδρομικά Τέλη) Διάταγμα του 1971. 

2. Τα Ταχυδρομικά τέλη τά εκτιθέμενα εν τω Πίνακι του παρόντος 
Διατάγματος θά έπιβάλλωνται ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Ταχυδρομείων εν σχέσει με τά εν τω ρηθέντι Πίνακι αναφερόμενα 
Ταχυδρομικά αντικείμενα (postal packets) αντιστοίχως, τά μεταφερό
μενα ταχυδρομικώς ή παραδιδόμενα εΐς το ΤαχυδρομεΤον προς μετα
φοράν. 

3. Τά περί Ταχυδρομείων (Ταχυδρομικά Τέλη) Διατάγματα του 1965 
ανακαλούνται. (Δ.Π. 103/1965 και 567/1965). 

4. Ή ισχύς του παρόντος Διατάγματος άρχεται από της Ι ης 
Σεπτεμβρίου, 1971. 

Π Ι Ν ΑΞ 

ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
Α. Δι' δλα τά μέρη της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας και δλα τά ύπό 
Βρεττανικήν Κηδεμονίαν εδάφη καθώς και διά το Βασίλειον της 'Ελλάδος : 

Μίλς 
30 
50 
75 
100 
200 
350 
700 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
Διά βάρος μη υπερβαίνον τά 20 γρ. 
"Ανω τών 20 γρ. μέχρι 50 γρ. . . 
"Ανω τών 50 γρ. μέχρι 100 γρ. 
"Ανω τών 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 
"Ανω τών 250 γρ. μέχρι 500 γρ. 
"Ανω τών 500 γρ. μέχρι 1000 γρ. 
"Ανω τών 1000 γρ. μέχρι 2000 γρ. 

(585) 
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ 
Δι* έκαστον Ταχυδρομικόν Δελτάριον 

ΕΝΤΥΠΑ 
Δια βάρος μη υπερβαίνον τα 20 γρ. 
"Ανω τών 20 γρ. μέχρι 50 γρ. . . 
"Ανω τών 50 γρ. μέχρι 100 γρ. 
"Ανω τών 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 
"Ανω τών 250 γρ. μέχρι 500 γρ. 
"Ανω τών 500 γρ. μέχρι 1000 γρ. 
"Ανω τών 1000 γρ. μέχρι 2000 γρ. 
Άνά συμπληρωματική ν μονάδα τών 1000 γρ 

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Δια βάρος μη υπερβαίνον τα 100 γρ. 
"Ανω τών 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 
"Ανω τών 250 γρ. μέχρι 500 γρ. 
"Ανω τών 500 γρ. μέχρι 1000 γρ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΚΥΤΙΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ! ΑΞΙΑΣ 
Δια βάρος μη υπερβαίνον τά 200 γρ. 
Δια κάθε έπιπρόσθετον βάρος 50 γρ. ή μέρος τούτου 

ΜΙλς 
25 

20 
25 
35 
50 

100 
175 
300 
150 

50 
100 
150 
300 

150 
50 

ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ'Ατελώς 

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Δι' εκαστον ταχυδρομικόν άντικείμενον (συμπεριλαμβανο

μένων δεμάτων) . . 100 

Β. Δι' δλας τάς άλλας χώρας τοϋ εξωτερικού 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
Δια βάρος μη υπερβαίνον τά 20 γρ. . . . . . . . . 40 
"Ανω τών 20 γρ. μέχρι 50 γρ. 75 
"Ανω τών 50 γρ. μέχρι 100 γρ. 100 
"Ανω τών 100 γρ. μέχρι 250 γρ. . . 225 
"Ανω τών 250 γρ. μέχρι 500 γρ. . . 425 
"Ανω τών 500 γρ. μέχρι 1000 γρ 750 
"Ανω τών 1000 γρ. μέχρι 2000 γρ 1.100 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ 
Δι' εκαστον Ταχυδρομικόν Δελτάριον .. . . 25 
ΕΝΤΥΠΑ 
Δια βάρος μη υπερβαίνον τά 20 γρ. . . .. 20 
"Ανω τών 20 γρ. μέχρι 50 γρ. . . . . . . 25 
"Ανω τών 50 γρ. μέχρι 100 γρ. . . 35 
"Ανω τών 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 50 
"Ανω τών 250 γρ. μέχρι 500 γρ. . . 100 
"Ανω τών 500 γρ. μέχρι 1000 γρ. . . .. . . 175 
"Ανω τών 1000 μέχρι 2000 γρ. 300 
'Ανά συμπληρωματική ν μονάδα τών 1000 γρ. . . . . 150 
ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Διά βάρος μή υπερβαίνον τά 100 γρ. . . . . . . 50 
Ά ν ω τών 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 100 
Ά ν ω τών 250 γρ. μέχρι 500 γρ. . . .. . . 150 
Ά ν ω τών 500 γρ. μέχρι 1000 γρ 300 
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΚΥΤΙΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ! ΑΞΙΑΣ Μίλς 
Διά βάρος μη υπερβαίνον τα 200 γρ. . . . . 150 
Δια κάθε έπιπρόσθετον βάρος 50 γρ. ή μέρος τούτου.. 50 

ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 'Ατελώς 

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Δι ' έκαστον ταχυδρομικόν άντικείμενον (συμπεριλαμβανο

μένων δεμάτων) . . . . . . 100 

Σημ. Τα ταχυδρομικά τέλη διά δέματα προοριζόμενα διά το 
έξωτερικόν δημοσιεύονται εϊς χωριστόν κατάλογον. 

ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
Διά βάρος μη υπερβαίνον τά 20 γρ. .. . . 15 
"Ανω των 20 γρ. μέχρι 50 γρ. . . . . 30 
"Ανω των 50 γρ. μέχρι 100 γρ. 45 
"Ανω των 100 γρ. μέχρι 250 γρ. . . 100 
"Ανω των 250 γρ. μέχρι 500 γρ. . . 195 
"Ανω των 500 γρ. μέχρι 1000 γρ 385 
"Ανω των 1000 γρ. μέχρι 2000 γρ. . . 635 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ 
Δι' εκαστον ταχυδρομικόν δελτάριον .. 5 
ΕΝΤΥΠΑ 
Διά βάρος μη υπερβαίνον τά 50 γρ. . . . . . . 10 
"Ανω των 50 γρ. μέχρι 100 γρ. . . . . 15 
"Ανω των 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 20 
"Ανω των 250 γρ. μέχρι 500 γρ. 40 
"Ανω των 500 γρ. μέχρι 1000 γρ 80 
"Ανω των 1000 γρ. μέχρι 2000 γρ. 160 
'Ανά συμπληρωματικήν μονάδα των 1000 γρ. . . . . 100 
Δι' έκάστην εφημερίδα έκδιδομένην εν Κύπρω κατά δια
λείμματα ούχι πέραν των επτά ήμερων καΐ το παράρτημα της, 
ανεξαρτήτως βάρους . . . . . . . . 3 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Διά βάρος μή υπερβαίνον τά 50 γρ. .. 10 
"Ανω των 50 γρ. μέχρι 100 γρ. 15 
"Ανω των 100 γρ. μέχρι 250 γρ. 25 
"Ανω των 250 γρ. μέχρι 500 γρ. 40 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ'Ατελώς 

ΔΕΜΑΤΑ 
Διά βάρος μή υπερβαίνον Ι χιλιόγραμμον 100 
Διά βάρος μή υπερβαίνον 3 χιλιόγραμμα 
Διά βάρος μή υπερβαίνον 5 χιλιόγραμμα 
Διά βάρος μή υπερβαίνον 10 χιλιόγραμμα 

Γ Ε Ν Ι Κ Α 
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑ ΣΥΣΤΗ
ΜΕΝΑ 
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΗΣΕΩΣ 

125 
150 
200 

50 

100 

50 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 50 
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ΑΠΡΟΠΛΗΡΩΤΟΣ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. 

"Εκαστον σύνηθες ή συστημένον ταχυδρομικόν άντικείμενον 
μη προπληρωθέν ή ανεπαρκώς προπληρωθέν θα υπόκειται εϊς 
την πληρωμήν παρά τοΰ παραλήπτου διπλασίου τέλους η 
διπλασίου τοΰ ελλείποντος τέλους, νοουμένου δτι το τοιοΰτον 
τέλος δεν θα είναι όλιγώτερον των 10 μίλς. 

Ε Ι Δ Ι Κ Α Τ Ε Λ Η ΜΙλς 
ΤΕΛΟΣ ΔΙ ' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥΜΕΝΑ ΑΡΓΑ 
Δι ' εκαστον ταχυδρομικόν άντικείμενον ανεξαρτήτως βάρους 

παραδιδόμενον εις το ταχυδρομεϊον μετά τάς ορισθείσας 
ώρας αναχωρήσεως. . . . . . . . . . . 10 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ 
Δι ' εκαστον ταχυδρομικόν άντικείμενον (συμπεριλαμβανο

μένων δεμάτων) ύποκείμενον είς τελωνειακόν ελεγχον 
και παραδιδόμενον εν Κύπρω . . . . 75 

ΤΕΛΟΣ ΔΙ* ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΠΟΣΤΡΕΣΤΑΝΤ» 
Δι ' εκαστον τών ταχυδρομικών αντικειμένων έπιγραφομένου 

«ΠΟΣΤΡΕΣΤΑΝΤ» και παραδιδομένου εν Κύπρω (δπου 
γίνεται κατ' οίκον διανομή). . . . . 10 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΔΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
(δπου γίνεται κατ' οίκον διανομή). 
(α) Διά κάθε ερευναν γινομένην τη αιτήσει τοΰ παρα

λήπτου δι ' άλληλογραφίαν προτεραιότητος. . 30 
(β) Διά κάθε δέκα ή όλιγώτερα αντικείμενα εκτός τοΰ 

πρώτου . . 10 

ΤΕΛΟΣ ΔΙ ' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ 
(Δι ' έπιστολάς, κυτία ή δέματα) . . . . . . 10 
Διά ποσόν μή υπερβαίνον τάς £30. . . 120 
Διά κάθε έπιπρόσθετον ποσόν £20 ή μέρος τούτου.. 70 
(Άνώτανον δριον δεδηλωμένης αξίας εκάστου αντικει

μένου £120.). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝ 
Δι ' εκαστον δέμα προοριζόμενον διά παράδοσιν ατελώς 

(εντός τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου) . . 50 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
(α) Τέλος δι ' εκαστον ταχυδρομούμενον δέμα . . . . 100 
(β) ΕΊδικόν τέλος έπι της αξίας της αντικαταβολής 

δέματος. Δι ' έκάστην £ 1 . - ή μέρους ταύτης έπι 
τοΰ οριζομένου ποσοϋ . . . . . . 50 

(γ) ΕΊδικόν τέλος διά την παράδοσιν εκάστου τοιαύτης 
κατηγορίας δέματος . . . . . . . . 75 

Έγένετο την 5ην Αυγούστου, 1971. 

'Αριθμός 659 
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 303 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 42 ΤΟΥ 1968) 

Όδηγ ία ι δυνάμει του άρθρου 11 (1). 

Εν τη ενασκήσει τών εξουσιών έν οας περιβέβληται δυνάμει του 


