Μη αποδεκηά ανηικείμενα. Απαγορεύζεις
Απαγνξεύζεηο πνπ αθνξνύλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ
Η εηζαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ απαγνξεύνληαη ζε όιεο ηηο
θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ:
λαξθσηηθά θαη ςπρόηξνπεο νπζίεο, όπσο θαζνξίδνληαη από ην Δηεζλέο Σπκβνύιην
Ειέγρνπ
- Ναξθσηηθώλ, ή άιια παξάλνκα λαξθσηηθά πνπ απαγνξεύνληαη ζηε ρώξα πξννξηζκνύ,
- άζεκλα ή αλήζηθα αληηθείκελα,
- πιαζηά θαη ιαζξαία αληηθείκελα,
- άιια αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή ή ε θπθινθνξία απαγνξεύεηαη ζηε ρώξα
πξννξηζκνύ,
- αληηθείκελα ηα νπνία, από ηε θύζε ηνπο ή ιόγσ ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, κπνξνύλ λα
εθζέζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ή ην επξύ θνηλό ζε θίλδπλν, λα ιεξώζνπλ ή λα
θαηαζηξέςνπλ άιια αληηθείκελα, ηνλ ηαρπδξνκηθό εμνπιηζκό ή ηδηνθηεζία ηξίησλ,
- Εθξεθηηθά, εύθιεθηα, ή ξαδηελεξγά πιηθά θαη επηθίλδπλα αγαζά
Η εηζαγσγή εθξεθηηθώλ, εύθιεθησλ ή άιισλ επηθίλδπλσλ αγαζώλ θαζώο επίζεο θαη
ξαδηελεξγώλ πιηθώλ απαγνξεύεηαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ.
- Η εηζαγσγή απνκηκήζεσλ θαη αλελεξγώλ εθξεθηηθώλ ζπζθεπώλ θαη πνιεκηθνύ
ζηξαηησηηθνύ πιηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηγξάθσλ θαη αλελεξγώλ ρεηξνβνκβίδσλ,
αλελεξγώλ θαιύθσλ βιεκάησλ θαη παξεκθεξώλ εηδώλ, απαγνξεύεηαη ζε όιεο ηηο
θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ.
- Ζώληα δώα
Τα δώληα δώα απαγνξεύνληαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ.
Καη’ εμαίξεζε, ηα παξαθάησ δώα γίλνληαη δεθηά εθηόο από ηα αζθαιηζκέλα
αληηθείκελα:
-κέιηζζεο, βδέιιεο θαη κεηαμνζθώιεθεο,
-παξάζηηα θαη θαηαζηξνθείο επηβιαβώλ εληόκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εληόκσλ απηώλ θαη αληαιιάζζνληαη κεηαμύ επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ,
- κύγεο ηεο νηθνγέλεηαο Drosophilidae γηα βηνταηξηθή έξεπλα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ
επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ.
- Εηζαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο ζε δέκαηα
Η εηζαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ απαγνξεύεηαη ζε
ηαρπδξνκηθά δέκαηα:
- αιιεινγξαθία, κε εμαίξεζε ην αξρεηαθό πιηθό, πνπ αληαιιάζζεηαη κεηαμύ πξνζώπσλ
άιισλ πιελ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ή πξνζώπσλ πνπ δηακέλνπλ καδί ηνπο.
-Ννκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα θαη άιια πνιύηηκα αληηθείκελα
Απαγνξεύεηαη λα εηζάγνληαη λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ή ηίηινη
αμηώλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πιεξσηέα ζηνλ θνκηζηή, ηαμηδησηηθέο επηηαγέο, ιεπθόρξπζνο,
ρξπζόο ή αζήκη, επεμεξγαζκέλα είηε όρη, πνιύηηκνη ιίζνη, θνζκήκαηα ή άιια πνιύηηκα
αληηθείκελα:
ζε κε αζθαιηζκέλα αληηθείκελα επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ,

Εληνύηνηο, εάλ ε εζληθή λνκνζεζία ησλ ρσξώλ θαηαγσγήο θαη πξννξηζκνύ ην επηηξέπεη,
απηά ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη ζε θιεηζηό θάθειν σο ζπζηεκέλα
αληηθείκελα,
ζε κε αζθαιηζκέλα δέκαηα, εθηόο από όπνπ επηηξέπεηαη από ηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ
ρσξώλ θαηαγσγήο θαη πξννξηζκνύ,
ζε κε αζθαιηζκέλα δέκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ δύν ρσξώλ νη νπνίεο δέρνληαη
αζθαιηζκέλα δέκαηα,
επηπιένλ, θάζε ρώξα- κέινο ή θνξέαο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα
απαγνξεύζεη ηελ εηζαγσγή ξάβδσλ ρξπζνύ ζε αζθαιηζκέλα ή κε αζθαιηζκέλα δέκαηα
πνπ πξνέξρνληαη από ή πξννξίδνληαη γηα ηελ επηθξάηεηα ηεο ή πνπ δηέξρνληαη σο
δηαβαηηθά απεξηθάιππηα από ηελ επηθξάηεηά ηεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξαγκαηηθή
αμία απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ.
-Έληππα θαη αντικείμενα γηα ηνπο ηπθινύο:
δελ πξέπεη λα θέξνπλ νπνηαδήπνηε επηγξαθή ή λα πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε αληηθείκελν
αιιεινγξαθίαο,
δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε γξακκαηόζεκν ή κνξθή πξνπιεξσκήο
ηαρπδξνκηθνύ ηέινπο, ζθξαγηζκέλν ή όρη, ή νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ λα
αληηπξνζσπεύεη λνκηζκαηηθή αμία, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην αληηθείκελν πεξηέρεη
σο ζπλεκκέλν κηα θάξηα, έλαλ θάθειν ή πεξηηύιηγκα κε εθηππσκέλε ηε δηεύζπλζε ηνπ
απνζηνιέα ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηε ρώξα θαηάζεζεο ή
πξννξηζκνύ ηνπ αξρηθνύ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν πξνπιεξώλεηαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ.

