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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 
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εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί Ταχυδρομείων Νόμου και της 
παραγράφου 3 (β) του άρθρου 188 του Συντάγματος, το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον, τή ε ίση γη σε ι του Διευθυντού του Τμήματος Ταχυδρο
μείων, δια τοΰ παρόντος δίδει τάς ακολούθους οδηγίας : 

1. Άπό της 1ης Σεπτεμβρίου 1971 και εφεξής τα δρια βάρους και 
διαστάσεων τών διαφόρων κατηγοριών ταχυδρομικών αντικειμένων 
(Postal Packets) μεταφερομένων διά του ταχυδρομείου και οί δροι οί 
διέποντες την μεταφοράν και παράδοσιν τών τοιούτων αντικειμένων 
ταχυδρομικώς ορίζονται ως ακολούθως : 

Α.ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
'Αντικείμενα Άνώτατον 

δριον βάρους 
"Ορια διαστάσεων 

Έπιστολαί 2 χιλιόγραμμα 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια 

"Εντυπα 

'Ανάγλυφοι 
εκτυπώσεις 
προς χρησιν 
τών τυφλών 
Μικροδέματα 
Έπιστολαί 
δεδηλωμένης 
αξίας. 

2 χιλιόγραμμα 
(προκειμένου 
περί βιβλίων 
5 χιλιόγραμμα) 
7 χιλιόγραμμα 

1 χιλιόγραμμον 
1 χιλιόγραμμον 

'Ανώτατα : μήκος, πλά
τος και πάχος προστιθέ
μενα : 900 χιλιοστά τής 
μεγαλύτερος διαστάσεως 
μή δυναμένης νά ύπερβή 
τά 600 χιλιοστά. Εις σχή
μα κυλινδρικόν : μήκος 
συν τω διπλασίω τής δια
μέτρου : 1,040 χιλιοστά 
τής μεγαλυτέρας διαστά
σεως μή δυναμένης νά 
ύπερβή τά 900 χιλιοστά. 

'Ελάχιστα : νά περιλαμ
βάνουν μίαν έπιφάνειαν 
τής όποιας αί διαστάσεις 
νά μή είναι μικρότεραι 
τών 90X140 χιλιοστών με 
άνοχήν 2 χιλιοστών. 

Εις σχήμα κυλινδρικόν : 
μήκος συν τω διπλασίω 
τής διαμέτρου : 170 χιλιο
στά τής μεγαλυτέρας δια
στάσεως μή δυναμένης νά 
είναι μικρότερα τών 100 
χιλιοστών. 

'Ανώτατα : 105X148 χι
λιοστά με άνοχήν 2 χιλιο
στών. 

Κατώτατα : ώς και διά 
τάς έπιστολάς. 

Ώ ς καΐ διά τάς έπιστο

λάς. 
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'Αντικείμενα Άνώτατον 
δριον βάρους 

Όρ ια διαστάσεων 

Κυτία 
δεδηλωμένης 
αξίας 

Δέματα 

1 χιλιόγραμμον 

10 χιλιόγραμμα 

Τα κυτία μετά δεδηλω
μένης αξίας δεν δύνανται 
νά υπερβαίνουν εις δια
στάσεις κατά μήκος μεν τά 
300 χιλιοστά κατά πλάτος 
τά 200 χιλιοστά, καθ' υψος 
δε τά 100 χιλιοστά. 

Τά κυτία μετά δεδηλω
μένης αξίας τών όποιων αϊ 
διαστάσεις είναι κατώτε
ροι τών καθοριζομένων 
ορίων διά τάς έπιστολάς, 
δεν θά γίνωνται δεκτά. 

1 μέτρο ν διά μίαν οιαν
δήποτε τών διαστάσεων,, 
2 μέτρα διά το άθροισμα 
τοΰ μήκους και της μεγα
λύτερος περιμέτρου λαμ
βανομένης προς διεύθυνσιν 
διάφορον της του μήκους. 

Β.ΔΙΛ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 

'Αντικείμενα Άνώτατον 
δριον βάρους 

Ό ρ ι α διαστάσεων 

ΈπιστολαΙ 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια 

"Εντυπα 

'Ανάγλυφοι 
εκτυπώσεις 
προς χρήσιν 
τών τυφλών 
Δέματα 

2 χιλιόγραμμα 

2 χιλιόγραμμα 
(προκειμένου 
περί βιβλίων 
5 χιλιόγραμμα) 
7 χιλιόγραμμα 

10 χιλιόγραμμα 

Ώ ς και διά τάς έπιστο
λάς του Εξωτερικού. 

Ώ ς και διά τά Ταχυδρο
μικά δελτάρια του 'Εξωτε
ρικού. 

Ώ ς και διά τάς έπιστο
λάς του 'Εξωτερικού. 

Ώ ς καΐ διά τά δέματα 
του 'Εξωτερικού. 

2. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα τών οποίων αϊ διαστάσεις εΐναι 
κατώτεραι τών ανωτέρω καθοριζομένων ορίων, γίνονται έν τούτοις 
δεκτά εάν φέρουν όρθογώνιον έτ.ικέτταν, μετά διευθύνσεως έξ ανθε
κτικού χαρτονιού ή χάρτου, της οποίας αϊ διαστάσεις δεν είναι κατώ
τεραι τών 90X140 χιλιοστών. 

ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙς 
3. Ή αποστολή τών κάτωθι αναφερομένων αντικειμένων απαγο

ρεύεται : 
(α) Τών αντικειμένων όότινα ώς εκ της φύσεως των ή της συσκευ
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ασίας των ενδέχεται νά εκθέσουν εις κίνδυνον τους υπαλλή
λους ή νά ρυπάνουν ή βλάψουν την άλληλογραφίαν. 

(β) Τών υποκειμένων εις τελωνειακά δικαιώματα αντικειμένων 
(πλην τών εντύπων και μικροδεμάτων). 

(y) Τοϋ οπίου, τής μορφίνης,, της κοκαΐνης και λοιπών ναρκω
τικών. 

(δ) Τών αντικειμένων ών ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγο
ρεύεται έν τη χώρα προορισμού. 

(ε) Τών ζώντων ζώων πλην— 
(i) τών μελισσών, τών βδελλών και τών μεταξοσκωλήκων' 

(ii) τών παρασίτων και τών καταστροφέων βλαβερών εντό
μων τών προοριζομένων διά τον ελεγχον τών εντόμων 
τούτων και άνταλλασσομένων μεταξύ τών επισήμως 
ανεγνωρισμένων Ιδρυμάτων. 

(στ) Τών εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών ή άλλων επικινδύνων 
υλών, δλων τών ειδών σπίρτων και αναπτήρων υγραερίου. 
Δέν θεωρούνται έν τούτοις ως επικίνδυνοι ϋλαι αί υποκεί
μενοι είς φθοράν βιολογικά! ούσίαι καταλλήλως συσκευα
σμένοι. Υπόκεινται δε είς το γενικόν τιμολόγιον τών επι
στολών καί δέν δύνανται νά άνταλλάσσωνται' ε'ιμή μόνον 
μεταξύ επισήμως ανεγνωρισμένων ειδικών εργαστηρίων" τοι
ούτου είδους αντικείμενα δέον νά άποστέλλωνται κυρίως 
αεροπορικώς. 

(ζ) Τών ασέμνων ή άνηθίκων αντικειμένων. 
(η) Τών νομισμάτων, τών τραπεζογραμματίων, τώ ν χαρτονομι

σμάτων,, τής πλατίνης, τοΟ χρυσού ή του αργύρου' κατειργα
σμένων ή μή, τών πολυτίμων λίθων, κοσμημάτων καί λοιπών 
αντικειμένων, έκτος κατόπιν αδείας εξαγωγής. 

(θ) Παντός ταχυδρομικού αντικειμένου περιέχοντος δύο· ή περισ
σότερα αντικείμενα απευθυνόμενα εις διάφορα πρόσωπα. 

4. Ό χειρισμός τών ταχυδρομικών αντικειμένων άτινα περιέχουν 
τά έν τη παραγράφω 3 αναφερόμενα αντικείμενα καί άτινα εκ παρα
δρομής έγένοντο δεκτά προς άποστολήν, ενεργείται συμφώνως προς 
τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν τής χώρας ήτις διαπιστοΐ την ϋπαρξίν 
των. Οι αποστολείς δυνατόν νά διωχθούν ποινικώς. 

5. Αί όδηγίαι αί δημοσιευθεΐσαι ύπ' αρ. 104 έν τω Τρίτω Παραρτή
ματι τής επισήμου εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 4ης Μαρτίου 
1965, διά του παρόντος ανακαλούνται. 
Σημ.—Οι δροι δυνάμει τών οποίων ταχυδρομικά δελτάρια, έντυπα, 

δείγματα καί μικροδέματα δύνανται νά αποσταλούν βάσει 
ήλαττωμένων τελών δύνανται νά εξακριβωθούν από οιονδή
ποτε ταχυδρομεΐον. 

Έξεδόθησαν σήμερον τήν 5ην Αυγούστου 1971. 

'Αριθμός 660 
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 303 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 42 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 8. 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, έν τή ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών 

περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 8 του περί Ταχυδρομείων Νόμου, 
Κεφ. 303, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 


