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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 939 της 26ης ΜΑΨΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 

Αριθμός 103 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1969 
(10 ΤΟΥ I960, 25 ΤΟΥ 1961, 35 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 49 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 10(2) (στ) 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς υπό της παραγράφου 
(στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 10 τών ττερί Εξωτερικής Υπηρεσίας ιοτοϋΐ96ο 
της Δημοκρατίας Νόμων του 1960 εως 1969 χορηγουμένας αύτώ 25τοΰΐ96ΐ 
εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 49τοθΐ969 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οι περί Προξενικών 
Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972 και θά άναγινώσκωνται Παράρτημα 
όμοΰ μετά τών περί Προξενικών Τελών Κανονισμών του 1970 (έν Tfj°?g70 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βα
σικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου 
ώς οί περί Προξενικών Τελών Κανονισμοί του 1970 και 1972. 

2. Ό Κανονισμός 12 τών βασικών Κανονισμών ανακαλείται και 
αντικαθίσταται διά τοΟ ακολούθου : 

«12. Έπί τη εισπράξει εις νόμισμα της οικείας χώρας ποσού 
τίνος άντιπροσωπεύοντος το πληρωτέον τέλος, ό Προξενικός Λει
τουργός δέον νά επικολλά ένσημα ίσης αξίας έπί του εγγράφου 
ή έπί του αντιγράφου του έγγραφου δπερ εκδίδεται εις τον κατα
βάλλοντα το τέλος, είς περίπτωσιν δε καθ' ην δέν υφίσταται έγ
γραφον, τά ένσημα δέον νά επικολλώνται έπί αποδείξεως. Εις 
την περίπτωσιν διαβατηρίου δέον νά έπικολλαται ή ύπό του Τμή
ματος Μεταναστεύσεως του Υπουργείου 'Εσωτερικών εκδιδομένη 
είς τόν Προξενικόν Λειτουργόν σχετική άπόδειξις. Εις τήν περί
πτωσιν καταχωρήσεως έγγραφης τίνος είς προξενικά μητρώα γεν
νήσεων, θανάτων και γάμων, τά ένσημα δέον νά επικολλώνται έπί 
του αντιγράφου της αντιστοίχου έγγραφης (έάν έκδίδηται τοιούτον 
άντίγραφον κατά τόν χρόνον της έγγραφης), επιπροσθέτως δε 
δέον νά είσπράττηται και το άντίτιμον τών ενσήμων τών διαλαμ
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βανομένων είς το τέλος υπ' αριθμόν στοιχείου 44. 'Εάν άντίγραφον 
της έγγραφης δεν λαμβάνηται κατά τόν χρόνον της καταχωρήσεως 
της έγγραφης, τά ένσημα δέον νά επικολλώνται έπί αποδείξεως. 
"Ενσημα δεν θά επικολλώνται έπί τών μητρώων. Έν ουδεμία 
περιπτώσει ακυρωθέντα ένσημα θά διαφυλάττωνται έν τοις άρ
χείοις.». 
3. Το Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος τών βασικών Κανονισμών τρο

ποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) δια της διαγραφής τών έναντι τής υπηρεσίας υπ' αριθμόν 

στοιχείου 29 έν τη Πρώτη Στήλη αναγραφομένων έν ταΐς 
στήλαις Α και Β είς τάς όποιας υποδιαιρείται ή Δευτέρα 
Στήλη τελών «£3.000» και «£4.000», αντιστοίχως, και τής 
αντικαταστάσεως έκατέρου αυτών διά του τέλους £5.000»' 

(β) διά τής διαγραφής τής υπηρεσίας ύπ' αριθμόν στοιχείου 30 
έν τη Πρώτη Στήλη και τών έναντι αυτής αναγραφομένων 
έν τη Δευτέρα Στήλη τελών' 

(γ) διά τής διαγραφής τών έναντι τής υπηρεσίας υπ' αριθμόν 
στοιχείου 33 έν τή Πρώτη Στήλη αναγραφομένων έν ταΐς 
στήλαις Α καΐ Β είς τάς οποίας υποδιαιρείται ή Δευτέρα 
Στήλη τελών «£6.000» και «£6.000», αντιστοίχως, καΐ τής 
αντικαταστάσεως έκατέρου αυτών διά του τέλους «£10.000». 


