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ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 

 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 
 
1. Γενικές Ρυθμίσεις 
 
α)  Στο προσωπικό γραμματόσημο αποτυπώνεται μόνο το πρόσωπο ή 
πρόσωπα που φαίνονται σε φωτογραφία ψηφιακής (digital) μορφής που 
καθορίζεται κατά καιρούς από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, που προσκομίζει ή 
αποστέλλει ο πελάτης ή λαμβάνεται από τα μηχανήματα των Κυπριακών 
Ταχυδρομείων. Η μορφή της φωτογραφίας καθορίζεται κατά  καιρούς από τα 
Κυπριακά Ταχυδρομεία. 
 
β) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν, κατά την 
ελεύθερη κρίση τους, την έκδοση προσωπικού γραμματοσήμου για λόγους 
καλαισθησίας, δημοσίας αιδούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Περαιτέρω 
δύνανται να αρνηθούν την έκδοση γραμματοσήμου σε πρόσωπα που έχουν 
καταδικαστεί για την τέλεση αξιόποινης πράξης ή σε πρόσωπα που έχουν 
προσβάλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. 
 
γ)  Πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του 
και επιθυμεί την έκδοση προσωπικού γραμματοσήμου θα είναι απαραίτητη η 
γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Στην περίπτωση που ο 
ανήλικος θα απεικονίζεται με άλλο/α άτομο/α ανήλικο/α, θα είναι απαραίτητη και 
η γραπτή συγκατάθεση του/των γονέα/ων που θα απεικονίζεται/ονται μαζί του. 
 
δ)  Η έκδοση προσωπικών γραμματοσήμων δύναται να γίνει είτε με 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση ή μη του/των φυσικού/φυσικών προσώπου/προσώπων 
στις μονάδες έκδοσης γραμματοσήμων των Κυπριακών Ταχυδρομείων (εφεξής 
πελάτης). 
 
2. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση 
 
α)  Ο πελάτης μπορεί να προσκομίσει στα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσωπική 
ψηφιακή (digital) φωτογραφία υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, η οποία θα 
απεικονίζεται στο προσωπικό γραμματόσημο. 
 
β) Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιλέξει να προσκομίσει φωτογραφία, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα λαμβάνουν από τα ειδικά 
μηχανήματα που διαθέτουν φωτογραφία του πελάτη, η οποία θα απεικονίζεται 
στο προσωπικό γραμματόσημο. 
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3. Μη αυτοπρόσωπη εμφάνιση  
 
α) γραμματόσημο στο οποίο απεικονίζεται το ίδιο πρόσωπο με αυτό που ζητά 
την έκδοσή του. 
 
Ο πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά στις μονάδες έκδοσης 
γραμματοσήμων των Κυπριακών Ταχυδρομείων προσωπική ψηφιακή (digital) 
φωτογραφία συγκεκριμένων προδιαγραφών, η οποία θα απεικονίζεται στο 
προσωπικό γραμματόσημο. 
 
Νοείται ότι στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής φωτογραφίας, για να είναι 
δυνατή η απεικόνιση της σε προσωπικό γραμματόσημο, αυτή θα πρέπει αφού 
πρώτα εκτυπωθεί από τον πελάτη, να πιστοποιηθεί κατάλληλα από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και στη 
συνέχεια να παραδοθεί ταχυδρομικώς ή άλλως πως στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που αιτείται την έκδοση του 
γραμματοσήμου να είναι το ίδιο που θα απεικονίζεται σ’ αυτό. 

 
β) Γραμματόσημο στο οποίο απεικονίζεται διαφορετικό/ά πρόσωπο/α από αυτό 
που ζητά την έκδοση του και/ή το ίδιο πρόσωπο μαζί με άλλο/α πρόσωπο/α 
 
Ο πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά στα Κυπριακά Ταχυδρομεία 
ψηφιακή (digital) φωτογραφία στην οποία θα φαίνεται/φαίνονται διαφορετικό/α 
πρόσωπο/α από τον ίδιο και/ή ο ίδιος μαζί με άλλο/α πρόσωπο/α. Πέραν της 
επιφύλαξης της προηγούμενης παραγράφου (α) που ισχύει ως έχει, το πρόσωπο 
και/ή τα πρόσωπα που θα απεικονίζονται στο γραμματόσημο, θα πρέπει να 
παρέχουν στα Κυπριακά Ταχυδρομεία γραπτή συναίνεση για την απεικόνισή 
τους. 
 
 
Β. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 
 
1. Γενικές ρυθμίσεις 
    
α)  Στην περίπτωση εταιρικού γραμματοσήμου ο πελάτης δύναται να είναι 
Κυβερνητική Υπηρεσία ή Τμήμα, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου, Σωματείο, Συνεταιρισμός με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτικό κόμμα ή οργάνωση που 
εκπροσωπείται στο Κυπριακό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
β)  Στο εταιρικό γραμματόσημο αποτυπώνεται το λογότυπο, σήμα, έμβλημα, 
διαφημιστικό μήνυμα του πελάτη καθώς και προϊόν ή υπηρεσία που νόμιμα 
παρέχεται από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του,  στοιχεία που 
φαίνονται σε φωτογραφία που αποστέλλει ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή 
(digital) ο πελάτης ή προσκομίζει ο ίδιος στην ίδια μορφή. 
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γ) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του πελάτη 
καθώς και προσκόμιση εγγράφων που πιστοποιούν τη νομιμότητα του 
εκπροσώπου. 
 
δ)  Απαγορεύεται η εκτύπωση και παραγωγή απρεπών, ασέμνων, 
αντιαισθητικών και ακαλαίσθητων παραστάσεων καθώς επίσης και 
παραστάσεων που προσβάλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη, το πολίτευμα, 
τα θρησκεύματα και παραστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια άμυνα, τάξη 
και ασφάλεια της χώρας. 
 
ε)  Σε περίπτωση που η προς εκτύπωση παράσταση φέρει κείμενο, αυτό πρέπει 
να είναι διατυπωμένο στην ελληνική γλώσσα ή στην επίσημη γλώσσα κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης οπότε ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει 
επίσημη μετάφραση του εν λόγω κειμένου στην ελληνική. 
 
στ) Η έκδοση εταιρικού γραμματοσήμου δύναται να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη 
εμφάνιση ή μη του πελάτη στις μονάδες έκδοσης γραμματοσήμων των 
Κυπριακών Ταχυδρομείων. 
 
2. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση 
 
Ο πελάτης μπορεί να προσκομίσει στα Κυπριακά Ταχυδρομεία πρόσφατη 
εταιρική ψηφιακή (digital) φωτογραφία του στοιχείου που επιθυμεί να 
απεικονίζεται στο εταιρικό γραμματόσημο σύμφωνα με την παράγραφο 1(β) πιο 
πάνω. 
 
3. Μη αυτοπρόσωπη εμφάνιση 
 
Ο πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά στα Κυπριακά Ταχυδρομεία 
πρόσφατη εταιρική ψηφιακή (digital) φωτογραφία του στοιχείου που επιθυμεί να 
απεικονίζεται στο εταιρικό γραμματόσημο. 
Νοείται ότι στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής φωτογραφίας, για να είναι 
δυνατή η απεικόνιση της σε εταιρικό γραμματόσημο, αυτή θα πρέπει, αφού 
πρώτα εκτυπωθεί από τον πελάτη, να πιστοποιηθεί κατάλληλα από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και στη 
συνέχεια να παραδοθεί ταχυδρομικώς ή άλλως πως στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, 
έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο που αιτείται την έκδοση του 
γραμματοσήμου, έχει τέτοιο νόμιμο δικαίωμα. 
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Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
 
α)  Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), τηρούν για κάθε 
πελάτη ηλεκτρονικό ή άλλης μορφής αρχείο για περίοδο τριών (3) μηνών για 
σκοπούς εκτύπωσης ή επανεκτύπωσης προσωπικών εταιρικών 
γραμματοσήμων. 
Αμέσως μετά την παρέλευση των τριών μηνών, οποιαδήποτε φωτογραφία 
(προσωπική ή προϊόντος), λογότυπο,  διαφημιστικό μήνυμα, σήμα, έμβλημα  του 
πελάτη που δόθηκε από τον ίδιο ή λήφθηκε από τα μηχανήματα των Κυπριακών 
Ταχυδρομείων για έκδοση προσωπικού ή εταιρικού γραμματοσήμου, 
καταστρέφεται. 
 
β) Απαγορεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η αναπαραγωγή προσωπικού ή 
εταιρικού γραμματοσήμου, τόσο από τον ίδιο τον πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο.   Η παραβίαση της σχετικής απαγόρευσης συνεπάγεται κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, όπως αυτός κατά καιρούς 
τροποποιείται. 
 
γ)  Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου εναντίον των Κυπριακών Ταχυδρομείων 
λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή πρόκλησης οποιονδήποτε άλλων ζημιών που αφορούν 
αποκλειστικά περιπτώσεις αστικής ευθύνης, το πρόσωπο που αιτείται την 
έκδοση γραμματοσήμου καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνο να αποζημιώσει 
πλήρως τα Κυπριακά Ταχυδρομεία για τις ζημιές που ενδεχόμενα κληθούν να 
καταβάλουν στον παραπονούμενο.  
 
δ)  Σε περίπτωση προσκόμισης ή αποστολής φωτογραφίας από τον πελάτη, 
είναι δυνατό κατά την εκτύπωση του γραμματοσήμου να παρατηρηθούν 
διαφοροποιήσεις στο χρώμα, ποιότητα ή και σε άλλα χαρακτηριστικά σε 
σύγκριση με τη φωτογραφία του πελάτη. 
Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε τέτοια περίπτωση, αφού 
τεκμαίρεται ότι δεν έχουν πλήρη έλεγχο της φωτογραφίας που προσκομίζεται ή 
αποστέλλεται. 
 
ε)  Ο σχεδιασμός πλαισίων, όπου εφαρμόζονται, υπόκειται σε αλλαγές από τα 
Κυπριακά Ταχυδρομεία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. 
 
στ)  Το γραμματόσημο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή 
ταχυδρομικών τελών στην Κυπριακή Δημοκρατία ή ως συλλεκτικό αντικείμενο για 
φιλοτελικούς σκοπούς. Κάθε γραμματόσημο θα χρησιμοποιείται μια φορά και θα 
ακυρώνεται κατάλληλα. 
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ζ)  Για έκδοση προσωπικού ή εταιρικού γραμματοσήμου απαιτείται η 
προηγούμενη γραπτή αποδοχή των παρόντων όρων από τον πελάτη, οι οποίοι 
περιλαμβάνονται σε σχετικό έντυπο αποδοχής που θα βρίσκεται στη διάθεση του 
πελάτη στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Σε 
κάθε περίπτωση η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη θα 
γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Ατόμου) Νόμου, 13 (I)/2001. 
 
 
ΜΚ/ΜΚ 
 
 
 
 


