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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2041 της 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 20 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί
Πωλήσεως
Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα
αναγινώσκηται ομού μετά του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών
Ποτών Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»).

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της διαγραφής
του
Παραρτήματος αυτού και της αντικαταστάσεως του υπό του ακο
λούθου νέου Παραρτήματος:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρον 10)
Α.—ΑΔΕΙΑ ΛΙΑΝΟ ΠΩΛΟΥ:
1. Άδεια λιανικής πωλήσεως διά ξενοδοχεία και τουριστικά
καταλύματα (άρθρον 6(a)) πλην των εν τη υποπαραγράφω
(ε) αναφερομένων:
(α) Ξενοδοχεία καταταγέντα ή
κατατασσόμενα
ως
κυρίως ξενοδοχεία, παρόδια ξενοδοχεία ή συγκρο
τήματα οικίσκων της τάξεως—
(ί) πέντε αστέρων:
£90.00 κατ' έτος
(ii) τεσσάρων αστέρων:
£60.00 κατ' έτος
(813)

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 144
50 του 1963
8 του 1966
26 του 1968
4 του 1972
69 του 1977.
Τροποποίησις
του Παραρτή
ματος του
βασικού
νόμου.
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(iii) τριών αστέρων:
£22.50 κ α τ ' έτος
(iv) δύο αστέρων:
£12.50 κ α τ ' έ τ ο ς
(ν) ενός αστέρος:
£10.50 κ α τ ' έτος·
(β) ξενοδοχεία άνευ αστέρος ή ξενώνες: £7.50 κ α τ '
έτος·
(γ) ξενοδοχεία καταταγέντα ή κατατασσόμενα ως ο ι κ ο 
τροφεία—
(i) α ' κατηγορίας:
£22.50 κ α τ ' έτος
(ii) β ' κατηγορίας:
£12.50 κ α τ ' έτος
(iii) γ ' κατηγορίας:
£10.50 κ α τ ' έτος·
(δ) τουριστικά καταλύματα καθορισθέντα ή κ α θ ο ρ ι σ θ η 
σόμενα δυνάμει του άρθρου 19 των περί Ξενοδοχείων
κ α ι Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως

40 του 1969
52 του 1970
34 του 1974.

1974 ω ς —

2.
3.

4.

(i) πρώτης τάξεως:
£22.50 κ α τ ' έ τ ο ς
(ii) δευτέρας τάξεως:
£12.50 κατ'έτος·
(ε) ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα
ορεινών
θέρετρων:
Το 50% των ως άνω δικαιωμάτων αναλόγως της
περιπτώσεως.
Άδεια λιανικής πωλήσεως διά
καμπαρέ (άρθρον 6(β)) . .
. .
£62.50 κ α τ ' έ τ ο ς
Άδεια λιανικής πωλήσεως διά Λέσχας (άρθρον 6(γ)):
Αναφορικώς προς κτίριον ή τόπον κείμενον εις:
(α) οιανδήποτε των πόλεων Λευκω
σίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου
(περιλαμβανομένων των Βαρω
σίων), Λάρνακος, Πάφου (περι
λαμβανομένου του Κτήματος)
και Κυρήνειας
£15.00 κατ' έτος
(β) οιονδήποτε τόπον πλην των εν
παραγράφω (α) ανωτέρω απαρι
θμούμε νω ν πόλεων
. .
£ 7.50 κατ' έτος
Γενική Άδεια Λιανικής Πωλήσεως (άρθρον 6(δ)):
(α) διά κατανάλωσιν εντός ή εκτός του κτιρίου αναφο
ρικώς προς κτίριον ή τόπον κείμενον εις:
(i) οιανδήποτε των πόλεων Λευ
κωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώ
στου (περιλαμβανομένων των
ΒαρωσίωνΧΛάρνακος, Πάφου
(περιλαμβανομένου του Κτή
ματος) και Κυρήνειας
. . £25.00 κ α τ ' έ τ ο ς
(ii) οιονδήποτε έτερον τόπον
πλην των εν παραγράφω (ί)
ανωτέρω απαριθμούμενων πό
λεων
£12.50 κατ' έτος

815
δια κατανάλωσιν εκ τ ός του κτιρίου
κτίριον ή τόπον κείμενον εις:
(i) οιανδήποτε των πόλεων Λευ
κωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώ
στου (περιλαμβανομένων των
Βαρωσίων), Λάρνακος, Πάφου
(περιλαμβανομένου του Κτή
ματος) και Κυρήνειας
. .
(Η) οιονδήποτε έτερον τόπον
πλην των εν παραγράφω (ΐ)
ανωτέρω απαριθμούμε νων πό
λεων
(γ) διά κατανάλωσιν εντός ή εκτός
του κτιρίου αναφορικώς προς κτί
ριον ή τόπον οπουδήποτε κείμε
νον, ένθα προσφέρεται ψυχαγωγία
υπό καλλιτεχνών, ως μουσική ή
άσματα
Β.—ΕΙΔΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ:
(α) Άδεια δι'
εμποροπανηγύρεις
(άρθρον 7(1)(α)(ΐ))
(β) 'Αδεια διά διασκεδάσεις (άρθρον
7(1)(α)(ϋ))
(γ) ' Αδεια δι' επιτόπιον οίνον (άρθρον
7(1 )(β)) αναφορικώς προς κτίριον
ή τόπον κείμενον εις—
(i) τας πόλεις Λευκωσίας, Λεμε
σού,
Αμμοχώστου
(περι
λαμβανομένου των Βαρωσίων),
Λάρνακος, Πάφου (περιλαμβα
νομένου του Κτήματος) και
Κυρήνειας
(ii) παν έτερον μέρος πλην των
εν παραγράφω (α) ανωτέρω
απαριθμουμένων πόλεων . .
Γ.—ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ:
(β)

3.
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αναφορικώς προς

£15.00 κατ' έτος

£ 7.50 κατ' έτος

£37.50 κατ' έτος

30 σ. ημερησίως
£1.25 ημερησίως

£ 1.25 κατ' έτος

25 σ. κατ' έτος
£12.50 κατ' έτος»

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την 13ην Μαρτίου 1985.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δ ημοκρατίας, Λευκωσία.

' Εναρξις
ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

