Ν. ΐρΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύττ' Άρ. 1333 της 25ης Φ ΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί Ταχυδρομείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 ε κ δ ί δ ε τ α ι
διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τ η ς Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 7 του 1977
Ο Π Ε Ρ Ι ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΊΚΟΣ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1977
Ή · Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταχυδρομείου (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1977 και θα άναγιγνώσκηται Ομού μετά του
περί Ταχυδρομείου Νόμου κ α ι μετά του περί Ταχυδρομείου (Τρόπο
ποιητικού) Νόμου του 1968 (εν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό
βασικός νόμος»).

Σκαπτικός
τίτλος,
κεφ.. 303.
42 τοϋ 1968.

2, Το άρθρον 2 τοϋ βασικού νόμου τροποποιείται διά της έν αύτώ Τροποποίη
ένθέσεως εις τήν δέουσαν άλφαδητυκήν σειράν, των κάτωθι νέων σιςτοϋδρ
όρισμών:'
Γ

θροα2τοϋ

"

βασικού

«'ταχυδρομική χρηματική επιταγή' σημαίνει το μέσον μεταβι νδμου*
βάσεως χρηματικού ποσού ταχυδρομικώς είτε εντός της Δημο
κρατίας της Κύπρου ( 'ταχυδρομική χρηματική επιταγή εσωτε
ρικού' ) είτε έκ της Δημοκρατίας προς άλλην χώραν ή αντιστρό
φως ('ταχυδρομική χρηματική επιταγή εξωτερικού 1 )*
'τηλεγραφική χρηματική επιταγή' σημαίνει ταχυδρομικήν χρημα
τικήν έπιταγήν μετα6;6αζομένην τηλεγραφικώς'».
3. Το άρθρον 7 τού βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Γροττοποίηοις
(α) διά της διαγραφής της έν αύτώ επιφυλάξεως"
^t£™J
(β) διά της αριθμήσεως τού εναπομένοντος μέρους αύτου ώς νδμου.
•εδαφίου ( 1 ) ' καΐ
( γ ) διά της μετά τό εδάφιον (1) αύτου προσθήκης των ακο
λούθων νέων εδαφίων :
«(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως
έκδίδη Κανονισμούς αφορώντας εις ταχυδρομικάς κ α ι τηλεγραφικάς χρηματικάς έπιταγάς, Ιδία οέ προνοουντας περί
(19)
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του καθορισμού* ανωτάτου και κατωτάτου ορίου χρηματικού
ποσού επιταγών, της διαδικασίας εκδόσεως και εξαργυρώ
σεως επιταγών ώς κ α ι της διαρκείας Ισχύος αυτών.
(3) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως
δια διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι
της Δημοκρατίας καθορίζη τ ά εκάστοτε καταβλητέα δικαιώ
ματα δ ι ' έκδοσιν ταχυδρομικών κ α ι τηλεγραφικών χρημα
τικών επιταγών.».

Τραπαιτοίησις
4. Ό δασυκός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ προσθήκης
^ δ ώ *
του ακολούθου νέου άρθρου:
τηςένοώτω
«'Έγκρισις
46. Κανονισμοί έ;κδΐ)δόμενοι δυνάμει τοΟ παρόντος Νό
•πτροσθήκης
Καινονισμών μ 0 υ κατατίθενται εις τήν Β ουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν
ν ου ρ ρου. "πό™?5
εντός τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή
ηζ
Βουλή τών Αντιπροσώπων δ ι ' 'Αποφάσεως αύτης δέν τρό
πο ιήση ή άκυρώση τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς
έν δλω ή έν μέρει, τότε οΰτοι αμέσως ιμετά τήν πάροδον
της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας κ α ι τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοι
αύτης δημοσιεύσε ως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τού
των έν δλω ή έν ιμέρει 6πό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων,
οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας ώς. ήθελον οϋτω τιροποποιηθη ύπ' αύτης ΙκαΙ τίθεν
τ α ι έν ίσχύ! άπό της τοιαύτης:; δημοσιεύσεως.».

Έτυπώθη έν τψ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

