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Κ.Δ.Π. 202/97

Αριθμός 202
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 11(1)
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το εδάφιο (1) Κεφ. 303.
4
του άρθ ρου 11 του περί Ταχυδρομείων Νόμου, διατάσσει τα ακόλουθα:
^™ j ^
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ταχυδρομείων (Εγκατάσταση Συνοπτικός
Γραμματοκιβωτίων για την κατ' Οίκο Διανομή της Αλληλογραφίας) Διάταγμα τιτλος·
του 1997.
2. Με το Διάταγμα προνοείται η υποχρεωτική τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων τοποθέτηση,
με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές στα νέα υποστατικά. Οι λεπτομέρειες J ^ ^ L a , , ^
αναφορικά με την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στα κατά τόπους υποστατικά
φαίνονται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
3. Το παρόν Διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ από την 1.1.1998.
Έναρξη
ισχύος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Με σκοπό την κατ' οίκο δ ιανομή της αλληλογραφίας από το Τμήμα
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών κάθε υποστατικό πρέπει να διαθέτει γραμματοκιβώτιο
με κλειδαριά.
2. Στις μονοκατοικίες, το γραμματοκιβώτιο πρέπει να είναι εγκατεστημένο
όσο το δυνατό πιο κοντά στο δρόμο και σε καμιά περίπτωση να είναι σε απόσταση
μεγαλύτερη από τέσσερα μέτρα από το δρόμο. Πάνω ή δίπλα στο γραμματοκιβώτιο
πρέπει να υπάρχει ο αριθμός του υποστατικού σε εμφανές σημείο.
3. Στις πολυκατοικίες πρέπει να υπάρχει στην είσοδο εγκατεστημένη μία σειρά
γραμματοκιβωτίων. Κάθε γραμματοκιβώτιο πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό
του διαμερίσματος ή του καταστήματος, ανάλογα με την περίπτωση καθώς και
τα ονόματα των ενοίκων.
4. Το σχήμα και χρώμα των γραμματοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε
να αποκλείουν οποιαδήποτε σύγχυση με τα γραμματοκιβώτια που υπάρχουν στους
δρόμους για ταχυδρόμηση των επιστολών. Ειδ ικότερα το χρώμα δ εν πρέπει να
είναι κίτρινο, όπως το χρώμα των ταχυδρομικών γραμματοκιβωτίων.
5. Το σχήμα και το μέγεθος των γραμματοκιβωτίων πρέπει να είναι ανάλογο
με την αλληλογραφία που παραλαμβάνει ο κάθε ενδ ιαφερόμενος.
6. Το άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου πρέπει να είναι οριζόντιο και κατά
προτίμηση θα πρέπει να βρίσκεται σε υψος 1,1 μέτρα από την επιφάνεια του
εδάφους αλλά σε καμιά περίπτωση να είναι σε ύψος πιο χαμηλό από 0,60 μ. ή
πιο ψηλό από 1,80 μ.
7. Το άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστο
266 χιλ. μήκους και 32 χιλ. πλάτους.

