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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 : 
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ΈφημερΊς 
Κυβερνήσεως 

Παράρτημα 
Τρίτον : 

5.11.1942 
27.12.1950. 

1. Οί -παρόντες Κανονισμοί δύνανται νά αναφέρονται ώς οι -περί 
Ταχυδρομείων (Συστημένα Αντικείμενα) (Τροποποιητικοί) Kocvovi-
σμοί τοΟ 1971, θα άναγινώσκωνται δε όμοΰ μετά των περί Ταχυδρο
μείων (Συστημένα Αντικείμενα) Κανονισμών του 1942 και 1950 (εν 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί βασι
κοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών δύνανται νά άνα
φέρωνται ομού* ώς οί περί Ταχυδρομείων (Συστημένα Αντικείμενα) 
Κανονισμοί τοΰ 1942 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 14 (2) τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται 
ώδε διά της δκχγραφής τών λέξεων «25 gold francs (£2.18s.)» εν τη 
τετάρτη γραμμή και αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «40 
gold francs ( £5.445 mils)». 

3. Οί παρόντες Κανονισμοί θά τεθούν έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν του 
Σεπτεμβρίου 1971. 

Έγένετο τη 5η Αυγούστου 1971. 

'Αριθμός 661 
Ο ΠΕΡΙ ΚΗΔΕΜΟΝΊΑς 

(ΚΕΦ. 162) 
ΝΟΜΟΣ 

Διορισμός δυνάμει του άρθρου 3. 

Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 3 του περί Κηδεμονίας Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη υπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διορίζει 
διά του παρόντος τους κάτωθι Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας ώς κηδεμόνας προς έκτέλεσιν τών υπό του 
Νόμου προνοουμένων καθηκόντων ή οιωνδήποτε άλλων καθηκόντων 
τά όποια ήθελον καβορισθή διά Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του 
Νόμου τούτου. 

1. Κλεάνθης Βάκης 
2. Χρίστος Κονής 
3. 'Ιάκωβος Ίακωβίδης 
4. Κώστας Χριστοδούλου 
5. Τάκης Χρυσοστόμου 
6. Φαίδρα Χριστοδουλίδου 
7. Λοΐζος Χριστοδούλου 
8. Γεώργιος Καστελλάνος 
9. "Αννα Νικολάου 

10. Χλόη Γριμάλδη 
11. Μαρούλλα Νικολαΐδου 
12. Ειρήνη Δημητριάδου 
13. 'Αναστασία Κιτρομηλίδου 
14. Σταύρος Ρουσουνίδης 
15. 'Ανδρέας 'Ολύμπιος 
16. 'Ανδρέας Ίωαννίδης 
17. 'Ανδρέας Σοφρωνίου 
18. Ήρώ 'Ανδρόνικου 
19. 'Αντώνης Χ' ' Χρίστου 
20. Δημήτριος Χριστοφίδης 
21. Γεώργιος Κονιώτης 
22. Χριστάκης Ίερείδης 

23. " Ι ρμα Καψάλη 
24. Νιόβη Κωνσταντινίδου 
25. Σταυρούλλα Παπαδοπούλλου 
26. Λευκήι Πετρίδου 
27. Χριστόφορος Μιχαήλ 
28. Χαρίλαος Φραγκουλίδης 
29. Παναγιώτης Δημητρίου 
30. Χαρίκλεια Κωνσταντινίδου 
31. Ευδοκία 'Ηλία 
32. Ελένη Θεοφίλου 
33. "Ελλη. Σαβεριάδου 
34. Σοφία Χριστοδούλου 
35. Λΐνος Σιακαλλής 
36. 'Ανδρέας 'Ανδρέου 
37. 'Αργύρης Ρούσσος 
38. Μυριάνθη Παπαονησιφόρου 
39. 'Ανδρέας Νικολάου 
40. 'Αντώνης Καλογήρου 
41. Ζωή Χριστοδούλου 
42. Χαράλαμπος Σιάνιος 
43. Γεώργιος 'Αντωνίου 
44. Μαρία Δικωμίτου 


