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Ό περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως ε ις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Σ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Πωλήσεως Οίνο Συνοπτικός 
πνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 και θα άνα τίτλος, 
γινώσκηται ομού* μετά του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Κ ε φ 144. 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ δασικός νόμος»). 50τοϋ 1963 

β τοϋ 1966 
26 τοϋ 1968 

4 τοϋ 1972. 

2. Τό άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τρσπσποίησις 
(α) Διά της έξ αύτοΟ διαγραφής του ορισμού της λέξεως «ξένο S2oES>

2 

δοχεΐον» και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νόμους 
νέου ορισμού— 

40 τοϋ 1969 « ' ξενοδοχεΐον * κέκτηται τήν 6πό των περί Ξενοδοχείων 
17 τοϋ 1973

 κ α ι Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 'έως, 1974 
34 τοϋ 1974. άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον Ιννοιαν, και περιλαμ

βάνει ' ξενοδοχειακήν μονάδα *, ' ξενοδοχειακόν κατά
στημα \ 'ξενοδοχεΐον άνευ αστέρος* και ' ξ ενώνα ' ύπό 
τήν έννοιαν τήν άποδιδομένην είς τους δρους τούτους ύπό 
του άρθρου 2, ή ύπό τήν Μννοιαν τήν άναφερομένην έν τω 
άρθρω 25Α, τών ρηθέντων Νόμων*»' και 

(β) διά της έν αύτώ ένθέσεως, είς τήν δέουσαν άλφαδητικήν 
σειράν, του ακολούθου νέου δρισμου— 

« ' τουριστικόν κατάλυμα ' κέκτηται τήν ύπό τών περί 
40 τοϋ 1969 Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 
Ι7τοθΐ973 ^^® ^

ω ς ^ ^ άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον Mwoiocv, 
34 τοϋ 1974. και περιλαμβάνει άπαντα τά τουριστικά καταλύματα τά 

καθοριζόμενα έν τω άρθρω 17 τών ρηθέντων Νόμων». 

3. Ή παράγραφος (α) του άρθρου 6 του δασικού νόμου διαγρά Τρσποποίησις 
φεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου παραγράφου : τοΟάρθρουβ 

«(a) Λιανική άδεια ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος διά χ̂ μου., 
λιανικήν πώλησιν οινοπνευματωδών ποτών καθ* οιανδήποτε 
ώραν της ημέρας και νυκτός, έν οίωδήποτε ξενοδοχείω ή 
τουριστικώ καταλύματι, είς πρόσωπα διαμένοντα έν τώ 
ξενοδοχείω ή τουριστικώ καταλύματι ή μή προς κατανά
λωσα/ έν τω ξενοδοχείω ή τουριστικώ καταλύματι'». , 
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ΤρσποποΙησις 
τοΟ παραρ
τήματος τοΰ 
βασικοί] 
νόμου* 

40 του 1969 
52 τοΰ 1970 
1 7 τ ο ΰ 1 9 7 3 
34 τοΰ 1974. 

4. Ή παράγραφος 1 του Μέρους « Α  Α Δ Ε Ι Α ΛΙΑΝΟΠΩΑΟΥ» 
τοΟ Παραρτήματος τοΟ βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται δια της ακολούθου νέας παραγράφου : 

«1. "Αδειαι λιανικής πωλήσεως δια ξενοδοχεία και τουριστικό: 
καταλύματα (άρθρον 6 ( a ) ) πλην των ιέν τη ύποπαραγράφω (ε) 
αναφερομένων : 

(α) Ξενοδοχεία καταταγέντα ή κατατασσόμενα ώς κυρίως 
ξενοδοχεία, παρόδια ξενοδοχεία ή συγκροτήματα οΙκίσκων 
της τάξεως— 

(ι) πέντε αστέρων: £60 κατ' έτος 
(ιι) τεσσάρων αστέρων: £40 κατ* έτος 
(ιιι) τριών αστέρων: £18 κατ' έτος 
(ιν) δύο αστέρων: £10 κατ* έτος 
(ν) ενός αστέρος: £8.500 κατ' έτος* 

(β) ξενοδοχεία άνευ αστέρος ή ξενώνες: £6 κατ' έτος' 
(γ) ξενοδοχεία καταταγέντα ή κατατασσόμενα ώς οικοτροφεία— 

(ι) α' κατηγορίας: £18 κατ' έτος 
(ιι) δ ' κατηγορίας: £10 κατ' έτος 

(ιιι) γ ' κατηγορίας: £8.500 κατ' έτος* 
(δ) τουριστικά καταλύματα καθορισθέντα ή καθορισθησόμενα 

δυνάμει τοΰ άρθρου 19 των περί Ξενοδοχείων καΐ Τουριστι
κών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1974 ώς— 

(ι) πρώτης τάξεως: £18 κατ* Ετος 
(ιι) δευτέρας τάξεως: £10 κατ* έτος" 

(ε) ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα ορεινών θέρετρων: 
Τό 50% τών ώς άνω δικαιωμάτων αναλόγως της περιπτώ
σεως.». 

"Εναρξις 
Ισχύος 
τοΰ παρόν
τος Νόμου. 

5. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται τήν 13ην Μαρτίου, 1978. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κι/ττριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


