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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1607 της 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1980 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 29 του I960 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1977 

'Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
ερί Χαρτσσήμ 
γνώσκηται ό| 

( Τ ρ ο - 2-ονοπτικός 
μ£Τά τίτλος. 

των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 £ως 1977 (ΐέν τοις εφεξής 
άναψίεραμένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βοοσυκός καΐ ό παρών 
Νόμος θα άναψέρωνται όμου ώς οι περί Χαρτοσήιμων Νόμοι τοΟ 
1963 Κως 1980. 

19το01963 

'17 του 1969 
26το0 1971 
38το0 1972 
79το0 1977. 

2. Τό πρώτον Παράρτημα του δασικού νόμου καταργείται και κατάργησις 
αντικαθίσταται διά του Πρώτου Παραρτήιματος του παρόντος τοο πρώτου 
Νόμου. Παραρτήματος 

τοϋ βασικού 
νόμου καΐ 
άντικατά
στασις αύτοΟ 
διά νέου 
Παραρτή
ματος. 

(805) 
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ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 4) 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 

Στοιχείον 

2 

3 

ί 

ή J 

4 

Είδος 'Εγγράφου 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ χρέους ποσού ή άξιας £2 ή μείζονος τοι
αύτης, γενομένηή υπογραφομένη ΰπό,ή έκ μέρουςόφει
λέτου προς τόν σκοπόν δπως χρησιμεύση ώς άπόδειξις 
περί του τοιούτου χρέους έν οίωδήποτε βιβλίω ή επί 
χωριστού φύλλου χάρτου, οσάκις το τοιούτο;βιβλίον, ή 
φύλλον χάρτου παραμένη εις τήν κατοχήν τοΟ πιστωτοΟ 

Νοείται δτι ή τοιαύτη άναγνώρισις δέν διαλαμβάνει 
ύπόσχεσιν πληρωμής του χρέους, ή ρήτραν τόκου ή 
παραδόσεως εμπορευμάτων, ή έτερων περιουσιακών 
στοιχείων. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Τραπεζιτικά βιβλιάρια καταθέσεων, ή αντίγραφα τρα
πεζιτικών λογαριασμών. 

W 

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΕΝΟΡΚΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ή επίσημος έγγρα
φος δήλωσις, δι* ην δέν προβλέπεται άλλο τι £ν τινι 
νόμω ή έν διαδικαστικώ Κανονισμώ .. 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ: 
Α.—Σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως καΐ άπαντα 

τά ένσωματούντα σύμβασιν, καΐ συνομολογοΟντα 
καθωρισμένον τι ποσόν έγγραφα,1 περί τής, σημάνσεως 
τών οποίων δέν γίνεται έτερα πρόνοια: 

(Ι) Διά ποσά £1 μέχρι £100,000 

•Αξία 
Χαρτοσήμου 

* * 

(2) Διά ποσά υπερβαίνοντα. £ 100;000 

Είκοσι μίλς 

Μία λίρα. 

Β.—Σύμβασις ή μνημόνιον. συμβάσεως, καΐ άπαντα 
τά ένσωματουντα συμβασίν τινσ έγγραφα, έν οΐς όΰδέν 
καθωρισμένον ποσόν συνομολογείται, περί της σημάν
σεως τών οποίων δέν γίνεται έτερα πρόνοια 

* ■ 

' Εξ.α ι ρ ο υ ν τ α ι: 
(α) Σύμβασις μισθώσεως εργάτου, κατασκευαστού, 

μαθητευομένου ή ΰπηρέτου. 
(β) Σύμβασις άφορώσα είς τους μισθούς ναύτου 

σκάφους χρησιμοποιούντος τους λιμένας τής 

ω 
(δ) 

υ. 

ω 

Σύμβασις άφορώσα είς τήν πώλησιν, ή άγοράν 
αγαθών εΙδών εμπορίας ή εμπορευμάτων. 
Πωλητήριον Εγγραφον καΐ πάν έν γένει έγγρα
φον άφορων είς τήν άγοράν πλοίου ή μεριδίου 
αΰτοΟ ή: οιουδήποτε; άλλου συμφέροντος.έν αύτφ 
προς έγγραφήν είς το Κυπριακόν. Νηολόγιον 
καΐ πάν τοιούτον Ιγγραφον άφορων είς τήν πώ
λησιν καΐ έν γένει συμβατικήν μεταβίβασιν 
πλοίου ή μεριδίου αύτου ή άλλου συμφέροντος 
έν αύτώ εγγεγραμμένου εις τό Κυπριακόν Νηο
λόγιον. 
Σύμβασις και πάν έν γένει £γγραφον άφορων 
είς ΰποθήκην πλοίου εγγεγραμμένου εις τό Κυ
πριακόν Νηολόγιον ή μεριδίου αύτου ή οίουδή
ποτε άλλου συμφέροντος έν αύτώ. 

15 μιλς άνά £10 ή μέρος τών 
£10. 
£150 διά τάς πρώτας £100,000 
συν 20 μίλς άνά £10 ή μέρος 
τών/ £ IOr διά» τό υπερβαίνον* τάς 
£100,000 ποσόν. 

Δέκα λίρας 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: 
(Ώς έπ! Μισθώσεως έν Στοιχείω 18). 
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Στοιχεΐον 
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7 

10 

II 

12 

Είδος 'Εγγράφου 

ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ύπό 'Επιτρόπων 
(trustees) οσάκις γίνεται δι' έγγραφου μή έχοντος Ισχύν 
διαθήκης 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ : 
Ίδέ Πληρεξούσιον έγγραφον (Στοιχεΐον 23). 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, εξαιρουμένων των επιταγών και 
πιστωτικών επιστολών: 

(α) Όσάκις αϋτη είναι πληρωτέα έν όψει, ή είς 
πρώτην ζήτησιν, ή τη εμφανίσει, ή εντός τριών 
ήμερων άπό της χρονολογίας ή της όψεως . . 

(β) Όσάκις αϋτη είναι πληρωτέα άλλως ή εις 
πρώτην ζήτησιν 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ έπί του πρω
τοτύπου, και έφ* έκαστου υπογεγραμμένου αντιτύπου 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
"Εγγυητήρια γραμμάτια εις ποινικός υποθέσεις, ανα

λήψεις επισήμου υποχρεώσεως ενώπιον δικαστηρίου 
δι' ύποβολήν μηνύσεως ή παροχής μαρτυρίας, ή προ
σωπικής εμφανίσεως ή δι' έτερον ποσόν, εκδιδόμενοι 
ή λαμβανόμενοι ύπό της 'Αστυνομίας, ή δυνάμει τής 
Ποινικής Δικονομίας. 

ΝΑΥΛΩΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 

ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ!: 
(α) 'Ομολογία (debenture) ήτις είναι έμπορεύσιμον 

άξιόγραφον : 
Έπι τοϋ διά τής ομολογίας (debenture) ασφαλιζομέ

νου ποσοϋ: 
(i) "Εάν αϋτη μεταβιβάζηται δι' όπισθογραφή

σεως ή διά χωριστού μεταβιβαστικού έγγρα
φου : 
"Εάν δεν ύπερβαίνη τάς £25 
'Εάν ύπερβαίνη τάς £25 ούχΐ όμως τάς £50 . . 
Έάν ύπερβαίνη τάς £50 ούχΐ όμως τάς £100 
Διά κάθε έπι πλέον £100 (ή μέρος αυτών) τοϋ 

τοιούτου ποσοϋ 
(ϋ) 'Εάν μεταβιβάζηται διά παραδόσεως 

Ό όρος «ομολογία» (debenture) περιλαμβάνει τά εις 
ταύτην συνημμένα τοκομερίδια, το ποσόν όμως τών 
τοιούτων τοκομεριδίων δέν λαμβάνεται ύπ' όψιν κατά 
τον ύπολογισμόν τοϋ τέλους χαρτοσήμου. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 

'Ομολογία (debenture) εκδοθείσα ύπό εταιρείας, ή 
έτερου νομικού προσώπου, ύπό μορφήν προσηκόντως 
χαρτοσεσημασμένου και έν τω μητρώω καταχωρη
θέντος έγγραφου συνιστώντος έμπράγματον βάρος ή 
ύπό μορφήν καταχωρηθέντος ε'ις τά μητρώα έγγραφου, 
άποδεικνύοντος τήν έγγραφήν υποθήκης, άναφορικώς 
προς το πλήρες ποσόν τών δυνάμει αΰτοϋ έκδοθησο
μένων ομολογιών (debentures) δι' ών ή προβαίνουσα 
είς τήν σύναψιν δανείου εταιρεία ή νομικόν πρόσωπον 

'Αξία 
Χαρτοσήμου 

Μία λίρα. 

Πεντήκοντα μίλς. 

Ώ ς και έπι Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Μία λίρα. 

*Ως και έπί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Πέντε λίραι. 

Δεκαπέντε μίλς. 

Είκοσι πέντε μίλς. 
Πεντήκοντα μίλς. 
'Εκατόν είκοσι πέντε μίλς. 

Διακόσια μίλς. 
Το αυτό τέλος ώς έπί μετοχι

κών τίτλων (παρ. (β)). 
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Είδος 'Εγγράφου 

μεταβιβάζει, έν δλω ή έν μέρει, την περιουσίαν αϋτοϋ 
είς επιτρόπους (trustees) προς δφελος των ομολογι
ούχων δανειστών: 

Νοείται δτιαίοϋτω έκδοθεΐσαι όμολογίαι (debentures) 
θα είναι διατυπωμένοι κατά τρόπον δεικνύοντα δτι θά 
χρησιμοποιηθώσι συμφώνως τοις δροις τοϋ ώς εΐρηται 
έγγραφου, δπερ συνιστά τό έμπράγματον βάρος, ή 
αποδεικνύει την υποθήκη ν. 

(β) Μετοχικοί τίτλοι είς τον κομιστήν εκδοθέντος 
ύπό τίνος εταιρείας. 

ΈπΙ της ονομαστικής αξίας των μετοχών : 
Έάν δέν ΰπερβαίνη τάς £25 
Έάν ΰπερβαίνη τάς £25 ουχί δμως τάς £50 
'Εάν ΰπερβαίνη τάς £50 οΰχι δμως τάς £100 .. 
Διά κάθε επί πλέον £100 (ή μέρος αυτών) της 

τοιαύτης αξίας .. | 
(γ) Μεταβιβάσεις: 

(i) εταιρικών μετοχών, ή μετοχών έτερου νομι
κού προσώπου· 

(ϋ) ομολογιών (debentures) αΐτινες είναι εμπο
ρεύσιμα αξιόγραφα μεταβιβαζόμενα δι' 
όπισθογραφήσεως, ή χωριστού μεταβιβαστι
κού έγγραφου, ανεξαρτήτως τοϋ έάν αύται 
υπόκεινται είς τέλος χαρτοσήμου ή δχι: 
ΈπΙ τοϋ ποσού ή της αξίας τής αντιπαροχής 

'Οσάκις δέν υφίσταται αντιπαροχή 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ "Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ έπικεκυρωμένον ώς 
αληθές τοιούτον ύπό τίνος δημοσίου υπαλλήλου, και 
μή ύποκείμενον είς τέλος δυνάμει οίουδήποτε έτερου, 
εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, ή διοικητικής πράξεως .. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 

Άντίγραφον έγγραφου όπερ δημόσιος τις υπάλληλος 
ρητώς εντέλλεται ύπό τίνος νόμου δπως σύνταξη ή 
παράσχη προς φύλαξιν είς τά αρχεία δημοσίου τινός 
γραφείου, ή δι' οίονδήποτε δημόσιον σκοπόν. 

ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ Ή ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΟΝ έγγραφου υποκει
μένου είς τέλος χαρτοσήμου άναφορικώς προς δ κατε
βλήθη τό προσήκον τέλος :— 

(α) Έάν τό τέλος χαρτοσήμου είς δ τό πρωτότυπον 
υπόκειται δέν ΰπερβαίνη τά διακόσια μιλς 

(β) Είς πάσαν έτέραν περίπτωσιν 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
(Ι) Δηλωτικόν ΕΙσαγωγής "Εμπορευμάτων ύ 

Καταπλέοντος Σκάφους 
(2) Δηλωτικόν Σκάφους Καταπλέοντος άνευ 

Φορτίου 
(3) Δηλωτικόν Φορτίου Σκάφους Έκτελοΰντος 

Έσωτερικάς 'Ακτοπλοϊκός Μεταφοράς 
(4) Δηλωτικόν 'Εξαγωγής Εμπορευμάτων ύπό 

'Αποπλέοντος Σκάφους 
(5) Συμπληρωματικόν ή διωρθωμένον Δηλωτικόν 

Φορτίου Σκάφους. (Διά τους σκοπούς τοϋ Στοι 
χείου τούτου ό δρος «σκάφος» περιλαμβάνει 
πλοία κα\ αεροσκάφη) 

ΕΝΕΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ, ήτοι εγγραφον άποδεικνΰον σύμ
βασιν άφορώσαν είς τήν ένεχυρίασιν κινητής περιου 

Αξία 
Χαρτοσήμου 

Πεντήκοντα μίλς. 
| Εκατόν μίλς. 
Διακόσια πεντήκοντα μίλς. 

Πεντακόσια μίλς. 

Ώς έπι συμβάσεων 
χεΐον 3). 

Μία λίρα. 

Διακόσια μίλς. 

(Στοι

Τό αυτό τέλος ώς και τό κατα
βαλλόμενον διά τό πρωτό
τυπον. 

Διακόσια μίλς. 

Δέκα λίραι. 

Πέντε λίραι. 

Πέντε λίραι. 

Δέκα λίραι. 

Πέντε λίραι. 
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Στοιχεΐον Είδος 'Εγγράφου 

σίας, οσάκις ή τοιαύτη ένεχυρίασις έγένετο ώς ασφάλεια 
διά την άττοττληρωμήν συνημμένου ή μέλλοντος δανείου 
ή δι' ΰφιστάμενον ή μέλλον χρέος 

ΕΓΓΥΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ "Η ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ . 

ΜΙΣΘΩΣΙΣ κινητής ή ακινήτου περιουσίας περιλαμβα 
νομένης τής ύπεκμισθώσεως ώς και πάσης συμβάσεως 
μισθώσεως ή ύπε κ μισθώσεως, ώς και πάσης έγγραφου 
αποδοχής αίτήσεως προς μίσθωσιν οσάκις διά τής 
τοιαύτης μισθώσεως το μίσθωμα είναι καθωρισμένον 
καί:— 

(Ι) 'Οσάκις ή μίσθωσις συνομολογήται διά καθω 
ρισμένον χρόνον— 
ΈπΙ τοϋ ποσοϋ ή τής αξίας τοϋ έξασφαλισθέντος 
μισθώματος, περιλαμβανομένου και παντός υπέρ 
το καθωρισμένον μίσθωμα καταβαλλομένου 
ποσοϋ ύπό μορφήν προκαταβολής (premium) 

(2) 'Οσάκις ή μίσθωσις εϊναι διά τό διηνεκές— 
ΈπΙ τοϋ ποσού ή τής αξίας τοϋ έξασφαλισθέν 
τος μισθώματος διά τήν περίοδον των εκατόν 
ετών, περιλαμβανομένου και παντός υπέρ τό 
καθωρισμένον μίσθωμα καταβαλλομένου 
ποσοϋ ύπό μορφήν προκαταβολής (pre 
mium) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ήτοι πάν εγγραφον, δι' οΰ 
πρόσωπον τι εξουσιοδοτεί έτερον πρόσωπον δπως 
παράσχη πίστωσιν εις τό πρόσωπον υπέρ ού τούτο έξε 
δόθη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ (PARTNERSHIPS) : 
Καταστατικόν τής προσωπικής εταιρείας ή έτερον 
έταιρικόν σύμφωνον 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ: 
(Ι) Άσφάλισις ζωής: έφ' απάντων τών έν τη 

Δημοκρατία εκδιδομένων ή υπογραφόμενων 
ασφαλιστικών συμβολαίων. 

'Οσάκις τό έπι τφ θανάτω ή τη λήξει τού συ μ 
βολαίου ή ΰλλως, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
πληρωτέον ποσόν— 
(α) δέν ύπερβαίνη τάς £500 
(β) ύπερβαίνη τάς £500 ουχί δμως τάς £1,000 . 
(γ) ύπερβαίνη τάς £1,000 ουχί δμως τάς £5,000 
(δ) ανω τών £5,000 

(2) Άσφάλισις πυρός, κ.λ.π. διά πάσαν πληρωμήν 
συμπεφωνημένη ν ύπό μορφήν αποζημιώσεως 
δι* άπώλειαν ή ζημίαν έπενεχθεΐσαν ύπό τού 
πυρός ή άλλως έφ' οιουδήποτε περιουσιακού 
στοιχείου έν τη Δημοκρατία κειμένου : 
(α) Εις περίπτωσιν καθ' ην τό άσφαλισθέν ποσόν 

δέν ύπερβαίνη τάς £1,000 
(β) Εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν 

(3) Θαλάσσια άσφάλισις: 
(α) 'Εάν δέν ύπερβαίνη τάς £200 
(β) Έάν ύπερβαίνη τάς £200 

(4) "Εργατική άποζημίωσις 

Άξια 
Χαρτοσήμου 

Ως επί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Ώ ς έπι Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Ως έπί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

'Ως έπί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Διακόσια μίλς. 

Πεντακόσια μίλς. 

Ώς έπί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Πεντακόσια μίλς. 
Μία λίρα. 
Δύο λίραι. 
Πέντε λίραι. 

Διακόσια πεντήκοντα μίλς. 
Πεντακόσια μίλς. 

"Εκατόν μίλς. 
Πεντακόσια μίλς. 

Διακόσια πεντήκοντα μίλς. 
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(5) Δια τους σκοπούς τοϋ Νόμου Κεφ. 333 .μόνον 
καΐ άσφάλισιν αεροπορικών ταξειδίων (TRAVEL 
COUPONS) : . . 

(6) 'Ετέρας φύσεως ασφαλίσεις (πλην των ασφαλί
σεων των καταρτιζομένων δυνάμει τοϋ άρθρου 
9 τοϋ Νόμου) 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ : 
(α) "Οσάκις συντάττηται έχον ως μόνον σκοπόν τήν 

έξουσιοδότησιν ενός και μόνον προσώπου όπως 
προβή είς την ένέργειαν πράξεως τίνος, σχετι
κώς προς μίαν και μόνην δικαιοπραξίαν 

(β) Είς πάσαν έτέραν περίπτωσιν 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
(α) "Ενταλμα πληρωμής άπευθυνόμενον ύπό τίνος 

προσώπου είς Κυβερνητικόν τίνα ύπάλληλον 
έντεταλμένον τα της καταβολής τοϋ μισθοϋ, ή 
τών ημερομισθίων τοϋ έν λόγω προσώπου 
έντέλλον τοϋτο δπως καταβάλη τόν όφειλό
μενον μισθόν ή ημερομίσθια, ή οίονδήποτε 
μέρος αυτών είς τρίτον τι πρόσωπον. 

(β) Πληρεξούσιον εγγραφον, ή εγγραφον εντολής 
ή εγγραφον εξουσιοδοτήσεως προς ψηφοφο
ρίαν, άφορων αποκλειστικώς είς τήν περιου
σίαν προσώπου εναντίον ούτινος εξεδόθη 
Διάταγμα παραλαβής ή διαχειρίσεως δυνάμει 
τοϋ περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ. 5. 

(γ) "Οσάκις συντάττηται £χον ώς μόνον σκοπόν 
τόν διορισμόν, ή έξουσιοδότησιν αντιπροσώ
που διά νά ψήφιση είς οιανδήποτε συνέλευσιν, 
καθ' ην επιτρέπεται ή δι' αντιπροσώπων ψήφι
σις, ανεξαρτήτως τοϋ έάν τα έν τω τοιούτω 
εγγράφω κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εν 
ή πλείονα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ 

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ "Η ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙ· 
ΞΙΣ διά το ποσόν δύο χιλιάδων μίλς καί ίίνω 

Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
(α) Άπόδειξις εκδιδομένη διά χρήματα κατατι

θέμενα παρ' οίαδήποτε Τραπέζη ή παρ' οια
δήποτε τραπεζίτη δι' α ρητώς ορίζεται 6τι 
ελήφθησαν παρά τοϋ προσώπου προς δ δέον 
νά δοθή απολογισμός. 

(β) Άναγνώρισις γενομένη ύφ' οιουδήποτε τρα
πεζίτου περί τής λήψεως συναλλαγματικής, 
ή γραμματίου είς διαταγήν, προς τόν σκοπόν 
εμφανίσεως δι* άποδοχήν ή πληρωμήν. 

(γ) "Απόδειξις εκδιδομένη ύπό δημοσίου υπαλ
λήλου διά χρήματα καταβληθέντα ύπό μορφήν 
προσωρινού δανείου, ή προκαταβολής, ή διά 
διακανόνισιν λογαριασμού τίνος, οσάκις ούτος 
ουδέν προσωπικόν όφελος πορίζεται. ί| 

(δ) Άπόδειξις εκδιδομένη άναφορικώς προς την 
καταβολήν μισθού, αμοιβής, επιδόματος, ήμε

Άξία 
Χαρτοσήμου 

"Εκατόν πεντήκοντα μίλς. 

Διακόσια πεντήκοντα μίλς. 

Πεντακόσια μίλς. 
Δύο λίραι. 

Ως έπ'ι Συναλλαγματικής 
(Στοιχεΐον 7) αναλόγως της 
περιπτώσεως, έάν είναι πλη
ρωτέον έν όψει ή άλλως ή 
έν όψει. 

(Ι) Διά ποσά 
10 μίλς. 

(2) Διά ποσά 
20 μίλς. 

£2 έως £20 

πέραν £20 
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(στ) 

(0 

(*) 

ρομισθίων, ή οιασδήποτε συναφούς πληρωμής 
γενομένης εις τίνα, ή διά λογαριασμόν ή προς 
όφελος προσώπου κατέχοντος θέσιν τινά 
παρά τη Κυβερνήσει τής Δημοκρατίας. ή 
τελούντος έν τη υπηρεσία ταύτη ή άπόδειξις 
πληρωμής χρημάτων καταβαλλομένων άναφο
ρικώς προς συντάξεις, .φιλοδωρήματα, επι
δόματα λόγω ορίου ηλικίας, εύσπλαχνικάς 
χορηγίας, ή έτερα παρόμοιας φύσεως επιδό
ματα. 
Άπόδειξις εκδιδομένη διά τήν έπιστροφήν 
φόρων ή τελωνειακών δασμών. 
'Αποδείξεις και έπιταγαι εκδιδόμενοι έκ μέρους 
τής Κυβερνήσεως. 
Άπόδειξις εγγεγραμμένη έπΐ γραμματίου εις 
διαταγήν, συναλλαγματικής, έγγραφου ύπο 
χρεώσεως ή έφ' έτερου παρόμοιας φύσεως, 
προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου έγγραφου. 
'Αποδείξεις πληρωμών γενομένων συμφώνως 
τω περί 'Αποταμιευτικών Δανείων Νόμω, ή 
τοις δυνάμει άύτοϋ γενομένοις Κανονισμοΐς. 

'Αξία 
Χαρτοσήμου 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΟΩΣΕΩΣ "Η ΕΓΚΑΤΑ
ΛΕΙΨΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕ
ΩΣ: 

(Ι) "Ανευ αντιπαροχής 
(2) Έπΐ αντιπαροχή : 

'Επί τοϋ ποσού τής αντιπαροχής 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
'Εξαγορά συμβάσεως μισθώσεως, ή έγκατάλειψις 
δικαιωμάτων έκ τοιαύτης συμβάσεως, οσάκις ή 
τοιαύτη σύμβασις μισθώσεως άπαλλάττηται τοϋ 
τέλους χαρτοσήμου. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ έβλαμμένων εμπορευμάτων: 
'Επί τής αξίας τών εμπορευμάτων ώς αϋτη έβεβαι
ώθη μετά άπό έπιθεώρησιν 

ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ προς ναυτιλιακόν πράκτορα διά τήν παρά
δοσιν εμπορευμάτων, εκκρεμούσης τής άφίξεως τών 
ναυτιλιακών έγγραφων: 

(α) Όσάκις δέν συνωμολογήθη καθωρισμένον τι 
ποσόν, ή όσάκις τό συνομολογηθέν ποσόν δέν 
ύπερβαίνη τάς £50 

(β) Όσάκις τό συνομολογηθέν ποσόν ύπερβαίνη 
τάς £50 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙ
ΤΕΧΝΙΑΣ. 

"Εγγραφον εκχωρήσεως: 
(ί) Έπι τοϋ ποσού τής αντιπαροχής 

(ϋ) Όσάκις δέν συνομολογήται καθωρισμένον 
ποσόν ώς αντιπαροχή 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ (έπί τινι αντιπαροχή ή άνευ αντιπαροχής) 
συμφέροντος ήσφαλισμένου διά γραμματίου, ή άσφα 
λιστηρίου έγγραφου : 

(Ι) 'Εάν τό έπΐ τοιούτου γραμματίου, ή ασφαλιστή 
ρίου έγγραφου έπιβαλλόμενον τέλος δέν ΰπερ 
βαίνη τά χίλια μίλς 

Διακόσια μίλς. 

Ως έπΐ συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

"Ως έπί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

'Εκατόν μίλς. 

Διακόσια πεντήκοντα μίλς. 

Διακόσια πεντήκοντα μίλς 
διά κάθε £ 100 ή μέρος αυτών. 

Πέντε λίραι. 

Τό τέλος είς δ τό τοιούτο 
γραμμάτιον ή ασφαλιστή
ριον υπόκειται. 
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(2) ΕΙς πάσαν έτέραν περίπτωσιν .. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : 
Μεταβιβάσεις δι* δπισθογραψήσεως : 
(Ι) Γραμματίου είς διαταγήν. 
(2) Φορτωτικής, εντολής παραδόσεως, εντολής απο

θηκεύσεως εμπορευμάτων ή έτερου εμπορικού 
έγγραφου συνιστώντος τίτλον κυριότητος επί 
εμπορευμάτων. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ δι' εκχωρήσεως καΐ ουχί 
δι* ύπομισθώσεως: 

(α) άνευ αντιπαροχής 
(β) επί αντιπαροχή— 

ΈπΙ τοϋ ποσού τής διά τήν μεταβίβασιν πάρε 
χομένης αντιπαροχής 

ΤΡΑΣΤ (TRUST). 
Α.—Σύστασις τραστ (TRUST) άφορώντος είς olov

δήποτε περιουσιακόν οτοιχεΐον, γενομένη δι" έγγραφου 
μή Εχοντος Ισχύν διαθήκης 

Β.—Άνάκλησις τραστ (TRUST) άφορώντος είς οιον
δήποτε περιουσιακόν στοιχεΐον, γενομένη δι' έγγραφου 
μή Εχοντος Ισχύν διαθήκης 

ΠΑΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ (οσάκις τούτο βεβαιοϋται) μή ύπο
κείμενον είς έτέραν τινά διάταξιν 

ΔΙ Αθ Η ΚΑΙ, κωδίκελλρι διαθηκών, ή ετεραι διατάξεις 
τελευταίας βουλήσεως 

Αξία 
Χαρτοσήμου 

Μία λίρα, πεντακόσια μίλς. 

Δύο λίραι. 

Ώς επί Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

Πέντε λίραι. 

Δύο λίραι. 

Πεντακόσια μίλς. 

Πέντε λίραι. 


