
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' Άρ. 112 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος ό υπό της Βουλής των "Αντιπρο

σ ώ π ω ν ψηφισθείς περί 'Εγγράφων (Είδικόν Τέλος) Νόμος τοϋ 1961, το κείμενον 
του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοϋ Προέδρου και τοϋ 'Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 57 τοϋ 1961 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΟΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :— 

!. Ό παρών νόμος θα άναφέρηται ώ ς ό περί 'Εγγράφων (Είδικόν zmwm.v\ 
Τέλος) Νόμος τοϋ 1961. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι νόμω— 'lipimveiu. 
«αρμοδία αρχή» σημαίνει πασαν αρχήν καθιδρυομένην, διοριζο

μένην ή άναφερομένην έν οίωδήποτε τών νόμων ή κανονισμών τών 
ειδικώς αναφερομένων έν τη δευτέρα στήλη τοϋ Παραρτήματος τοϋ !ΐυρ<'φ·"ΐΐ"'· 
παρόντος νόμου, ήτις έχει έξουσίαν νά έπιλαμβάνηται τών έν τη 
στήλη 3 τοϋ Παραρτήματος τοϋ παρόντος νόμου περιγραφομένων 
έγγραφων 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου 

«Κυρίαρχοι Περιοχαι τών Βάσεων» σημαίνει τήν ύπό Βρεττανικήν 
Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως 'Ακρωτηρίου και τήν ύπό Βρεττα

νικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκέλειας ώς αύται καθορί

ζονται έν τω "Αρθρω Ι τής άφσρώσης εις τήν Έγκαθίδρυσιν τής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου Συνθήκης, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία 
τήν (6ην Αυγούστου, I960. 

3. Ό σ ά κ ι ς οίονδήποτε τών έν τη στήλη 3 τοΰ Παραρτήματος τοϋ 
παρόντος νόμου περιγραφομένων εγγράφων :— 

(α) συντάττεται ή παραδίδεται, ή 

ΈτΓίδολή ΚΛί 
καταβολή 
είδικοΰ 
τέλους. 
Παράρτημα. 
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Τό είδικύν 
τέλος κατα
βάλλεται 
ι'ιπό μορφήν 
έπικολλω
μένοο 
χαρτοσήμου. 
Παράρτημα. 

Το ειδικών 
τέλος επιβάλ

λεται επι

προσθέτως 
■παντός 
έτερου δικαι

ώματος ή 
τέλους. 
Παράρτημα. 

ΕΓσπραξις 
προσθέτου 
τέλους έπί 
έγγραφων 
συνταττο 
μένων ή 
παραδιδο
μένων ύπό, 
η" εκδιδομέ
νων εϊς τάς 
'Ενόπλους 
Δυνάμεις 
του 'Ηνω
μένου Βα
σιλείου, τάς 
' Ελληνικός 
ή Τουρκικάς 
'Ενόπλους 
Δυνάμεις ή 
είς έτερα 
ixp6cc3fta. 

Κατάργηση. 

(β) εκδίδεται ύπό της αρμοδίας αρχής, ή' 
(γ) αποστέλλεται ή" κατατίθεται παρά τη αρμοδία αρχή, 

δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε των νόμων ή κανονισμών των 
ειδικώς αναφερομένων έν τή στήλη 3 τοϋ Παραρτήματος τοΟ παρόντος 
νόμου, θά καταβάλληται προς τήν άρμοδίαν αρχήν, άναφορικώς προς 
εκαστον τοιούτον εγγραφον, είδικόν τέλος έπ! τή βάσει τοϋ έν τή στήλη 4 
τοϋ είρημένου Παραρτήματος έμφαινομένου έναντι ενός εκάστου τοιούτου 
εγγράφου συντελεστού. 

4. Τό υπό τοϋ παρόντος νόμου έπιβαλλόμενον εϊδικόν τέλος θά κατα

βάλληται ύπό μορφήν έπικολλωμένου χαρτοσήμου αξίας ΐσης προς τόν 
έν τή στήλη 4 τοϋ Παραρτήματος τοϋ παρόντος νόμου έμφαινόμενον 
συντελεστήν, και τα τοιαύτα έπικολλώμενα χαρτόσημα θά έπιτίθηνται 
επί εγγράφων ώς ακολούθως, ήτοι— 

(α) οσάκις τό εγγραφον έκδίδηται ύπό τής αρμοδίας αρχής εκ 
βιβλίου διπλοτύπων, έπί τοϋ στελέχους τοϋ τοιούτου βιβλίου· 

(β) εις πασαν άλλην περίπτωσιν, επί αύτοϋ τούτου του 
έγγραφου. 

5. Τό ύπό τοϋ παρόντος νόμου έπιβαλλόμενον είδικόν τέλος άνα
φορικώς προς τά έν τή στήλη 3 τοϋ Παραρτήματος τοϋ παρόντος νόμου 
περιγραφόμενα έγγραφα, θά είναι έπιπρόσθετον παντός έτερου δικαι
ώματος ή τέλους πληρωτέου άναφορικώς προς πάν τοιούτον εγγραφον 
δυνάμει τών διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ έτερου νόμου ή 
κανονισμού. 

6.—(Ι) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι νόμω διαλαμβανομένου, 
ή εΐσπραξις τοϋ ύπό τοϋ παρόντος νόμου επιβαλλομένου ειδικού τέλους 
άναφορικώς προς έγγραφα συνταττόμενα ή παραοιδόμενα ύπό μελών 
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου, τών "Αρχών 
τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου, τών 'Εξουσιοδοτημένων "Οργανώσεων 
τών τοιούτων "Ενόπλων Δυνάμεων, τών μελών τούτων και μελών τών 
πολιτικών υπηρεσιών τών τοιούτων "Ενόπλων Δυνάμεων εντός τοϋ 
εδάφους τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων ή εντός τής "Επικρα
τείας της Δημοκρατίας, ή άναφορικώς προς έγγραφα εκδιδόμενα εις 
τους προαναφερθέντος ώς και ή εΐσπραξις τοϋ τέλους τούτου άναφο
ρικώς προς παρόμοια έγγραφα άφορώντα τάς "Ενόπλους Δυνάμεις τοϋ 
Βασιλείου τής Ελλάδος και τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας καΐ τά μέλη 
αυτών τά έστρατοπεδευμένα εντός τοΟ εδάφους τής Δημοκρατίας, 
θά διέπηται, έν έκατέρα περιπτώσει, ύπό τών σχετικών προνοιών τής 
Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως ή τής Συμφωνίας περί "Εφαρμογής τής 
Συνθήκης Συμμαχίας, αΐτινες υπεγράφησαν έν Λευκωσία τήν Ι6ην 
Αυγούστου, I960. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος αρθροι;— 
(α) «Συνθήκη "Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν είς τήν 

Έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου Συνθήκην, ήτις 
υπεγράφη έν Λευκωσία τήν Ι6ην Αυγούστου, I960, καΐ περι
λαμβάνει τήν "Ανταλλαγήν Διακοινώσεων ήτις υπεγράφη έν 
Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν 

(β) άπαντες οί έν παραγράφω (Ι) χρησιμοποιούμενοι δροι ή λέξεις 
θά έχωσι τήν έννοιαν τήν άποδιδομένην είς αυτούς ή αύτάς 
έν τή Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως ή, κατά περίτττωσιν, έν τή 
Συμφωνία περί "Εφαρμογής τής Συνθήκης Συμμαχίας, αΤτινες 
υπεγράφησαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, I960. 

7. "Ο περί "Εγγράφων (Είδικόν Τέλος) Νόμος, Κεφ. 318, καταργείται 
διά τοΟ παρόντος νόμου. 
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( i ) (2) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 3) 

(3) (4) 

Κεφάλαιον Νόμος ή Κανονισμοί Περιγραφή 'Εγγράφου 

31 
και Δευτερογε
νής Νομοθε 
σία. Τόμος Ι 
σελίς 45. 

113 
και Δευτερογε
νής Νομοθε
σία, Τόμος Ι, 
σελίς 370. 

46 

Ό περί Δικηγόρων 
Νόμος. 

Ό περί 'Αρχαιοτήτων 
Νόμος και οί περί 
"Αρχαιοτήτων Κανό 
νισμοί. 

Ό περί 'Εταιρειών Νό 
μος και οί περί 'Εται
ρειών Κανονισμοί. 

Ό ττερί Βάμβακος Νό
μος. 

"Αδεια εξασκήσεως δικηγο
ρικού επαγγέλματος. 

(α) "Αδεια εξαγωγής αρχαι
οτήτων : 
(i) Δι* αντικείμενα αξίας μή 

ύπερβαινούσης τάς £10. 
(ii) Δι* αντικείμενα άξιας 

ΰπερβαινούσης τάς £10. 

(iii) Δι" αντικείμενα άνακα
λυφθέντα ύπό ξένης αρ
χαιολογικής αποστολής 
και έκχωρηθέντα εις 
ταύτη ν συμφώνως ταΐς 
διατάξεσι τοϋ άρθρου 
16 (γ) τοϋ περί "Αρχαιο
τήτων Νόμου, Κεφ. 31. 

(({) "Αδεια εμπορίας αρχαι
οτήτων. 

(α) Ίδρυτικόν "Εγγραφον, 
Καταστατικόν της Εταιρεί
ας καί πιστοποιητικόν 
"ιδρύσεως. 

(β) Δήλωσις, εκθεσις, ψή
φισμα, κατάστασις, κατά
λογος, είδοποίησις ως καί 
πάν έτερον πιστοποιητικόν 
ή έτερον εγγραφον δπερ 
απαιτείται δπως συνταχθή, 
ή παραδοθή ή κατατεθή ή 
άποσταλη προς τόν "Εφο
ρον "Εταιρειών, ή δπερ απαι
τείται δπως έκδοθη" Οπό τοϋ 
'Εφόρου "Εταιρειών άναφο
ρικώς προς έταιρείαν.. 

(γ) "Αδεια τοΟ "Υπουργικού 
Συμβουλίου έντέλλουσα 
τήν έγγραφη ν οργανισμού 
τίνος προσώπων ώς εται
ρείας δυνάμει τοΟ άρθρου 
20 τοΟ περί 'Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113. 

(α) "Αδεια έκκρκίσεως f) 
συσκευασίας βάμβακος. 

(β) Κεκυρωμένον άντΙγρα
φον τής αδείας έκκοκίσεως 
ή συσκευασίας βάμβακος. 
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(·) 

Κεφάλαιον 

(2) 

Νόμος ή Κανονισμοί 

(3) 

Περιγραφή 'Εγγράφου 

(4) 

52 

57 

65 

138 

116 
κα ι Δευτερογε

νής Νομοθε

σία, Τόμος Ι, 
σελίς 419. 

266 
και Δευτερογε

νής Νομοθε

σία του 1958, 
σελίς 690. 

Ό περί Κυνών Νόμος. 

Ό περί Πυροβόλων 
"Οπλων Νόμος. 

Ό περί Προστασίας 
του Κυνηγίου και 
"Αγρίων Πτηνών Ν ό 

μος. 
Ό περί Ξενοδοχείων 

Νόμος. 

Ό περί 'Ομορρύθμων 
και "Ετερορρύθμων 
"Εταιρειών και "Εμπο

ρικών 'Επωνυμιών 
Νόμος και οί π:ρί 
'Ομορρύθμων και 
'Ετερορρύθμων 'Εται

ρειών Κανονισμοί. 

Ό περί Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας Νόμος 
κάί οί περί Διπλωμά

των Ευρεσιτεχνίας 
Κανονισμοί. 

"Αδεια συντηρήσεως κυνός 
εντός των δημοτ ικών ορίων. 

"Αδεια κατοχής πυροβόλου 
δπλου. 

(α) "Αδεια κυνηγίου. 
(β) "Αδεια εμπορίας κυνηγ ί 

ου. 

"Αδεια λειτουργίας ξενοδο
χείου. 

(α) Αίτησ ις και έκθεσις ή 
πάσα έτερα εκθεσις ήτ ις 
απαιτε ίται όπως συνταχθή, 
παραδοθή ή άποσταλή προς 
τόν "Εφορον 'Εταιρειών, ή 
κατατεθή παρ' αύτώ άνα

φορικώς προς Ό μ ό ρ 

ρυθμον ή Έτερόρρυθμον 
Έταιρε ίαν ή Έμπορικήν 
Έπωνυμίαν. 

(β) Πιστοποιητ ικό ν 'Εγγρα

φής "Ομορρύθμου ή 'Ετε

ρορρύθμου "Εταιρείας ή 
'Εμπορικής 'Επωνυμίας. 

(γ) Πιστοποιητ ικόν 'Εγγρα

φής μετατροπών είς τήν 
Όμόρρυθμον ή Έτερόρ

ρυθμον Έταιρείαν ή εις τήν 
έμπορικήν έπωνυμίαν ή 
πίστοποιημένον αντ ίγρα

φαν ή πιστοποιητ ικόν ή 
έγγραφον τοϋ οποίου απαι

τ ε ί τα ι ή έκδοσις παρά τοϋ 
Εφόρου Ετα ιρε ιών. 

Αίτησ ις , παράκλησις, δήλω

σις, εφεσις, γνωστοποίησις , 
είδοποίησις, πιστοποιητ ικόν 
έγγραφης, ώς και πάν έτερον 
πιστοποιητ ικόν ή Ετερον έγγρα

φον τοϋ οποίου απαιτε ίτα ι ή 
συνταξ ις ή ή παράδοσις ή ή 
αποστολή προς τόν "Εφορον 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας; ή 
του οποίου απαιτε ίται ή Ι κδοσ ι ς 
παρά τοΟ 'Εφόρου ή ή κατάθεσις 
τταρ" αύτω άναφορικώς προς 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
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( I ) Ρ) (3) (4) 

Κεφάλαιον Νόμος ή Κανονισμοί Περιγραφή 'Εγγράφου 
Ι Συντελε
ί στης είδι
| κοΰ τέλους 

144 

96 
και Δευτερογε
νής Νομοθε
σία, Τόμος Ι, 
σελις 307. 

147 

268 . 
και Δευτερογε
νής Νομοθεσία 
1951. σελίς 647 

Ό περί Πωλήσεως 
Οινοπνευματωδών 
Ποτών Νόμος. 

Ό περί Ρυθμίσεως 
'Οδών και Οικοδομών 
Νόμος και οι περί 
'Οδών και Οικοδομών 
Κανονισμοί. 

Ό περί Καπνού Νό
μος. 

Ό περί 'Εμπορικών 
Σημάτων Νόμος και 
oi περί "Εμπορικών 
Σημάτων Κανονισμοί. 

(α) "Αδεια πωλήσεως οινο
πνευματωδών ποτών. 

(β) Ειδική άδεια λιανικής 
πωλήσεως οινοπνευματω
δών ποτών. 

(γ) Ειδική άδεια επιτρέπουσα 
δπως κατάστημα ένθα πω
λούνται λιανικώς οινο
πνευματώδη ποτά παρα>
μένη άνοικτόν. 

(α) "Αδεια οικοδομής. 
(β) Αδεια διαιρέσεως ή ΰπο

διαιρέσεως εδάφους ή υφι
σταμένης οικοδομής. 

(α) "Αδεια παρεχομένη εις 
έμπορους διά τήν άγοράν 
καπνού παραγομένου έν 
τη Δημοκρατία, δι'εμπο
ρικούς σκοπούς. 

(β) "Αδεια βιομηχανοποιή
σεως καπνοϋ. 

(γ) "Αδεια εργοστασίου. 
(δ) "Αδεια πωλήσεως, προ

σφοράς ή εκθέσεως προς 
πώλησιν βιομηχανοποιη
μένου καπνοϋ ή τουμπε
κιοϋ. 

(κ) "Αδεια πλανοδιοπωλών 
προς πώλησιν βιομηχανο
ποιημένου καπνοϋ, πλην 
τοϋ τουμπεκιοϋ, μόνον έν 
άνοικτώ χώρω. 

Αίτησις, δήλωσις, παράκλη
σις, εφεσις, άντένστασις, εϊδο
ποίησις, πιστοποιητικόνέγγρα
φης και πάν έτερον πιστοποιη
τικόν ή έτερον έγγραφον τοϋ 
όποιου απαιτείται ή συνταξις, ή 
ή παράδοσις ή ή αποστολή προς 
τόν "Εφορον 'Εμπορικών Σημά
των, ή τοΟ οποίου απαιτείται ή 
ϋκδοσις παρά τοΟ Εφόρου ή ή 
κατάθεσις παρ" αύτω άναφορι
κώς ττρός έμπορικόν σήμα. 
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( i ) 

Κεφάλαιον 

<*) 

Νόμος η Κανονισμοί 

(3) 

Περιγραφή 'Εγγράφου 

(4) 

117 
καί Δευτερογε
νής Νομοθε
σία, Τόμος Ι, 
σελίς 328. 

335 

351 

Ό περί Συντεχνιών 
Νόμος καί oi περί 
Συντεχνιών Κανονι
σμοί. 

Ό περί 'Οχημάτων 
καί Ρυθμίσεως της 
Τροχαίας Νόμος. 

Ό περί Φρεάτων Νό

μος

Αίτησις δι* έγγρα.φήν συν
τεχνίας. 

ΕΙδοποίησις περί αλλαγής 
ονόματος. 

Τροποποίησις Καταστατικού 
(μερική ή ολική). 

Γνωστοποίησις αλλαγής αξι
ωματούχων. 

"Αδεια όδηγοΰ δημοσίου 
οχήματος. 

"Αδεια άνορύξεως ή κατα

σκευής φρέατος. 

Έτυπώθη ίν τφ Τυπογραφβ(φ
: ιής Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν ACUKCJOIOL 


