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Ο περί Εγγραφής Μη Αδειούχων Κ αταλυμάτων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα
της Κ υπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 79 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1982
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Μη* Αδει- Συνοπτικός
ούχων ΚσΛαλΜμάπων (Τροποποιητιΐκος) Νόμος του 1985 και θα Th*«J·
αναγινώσκηται ομού μετά τοο περί Εγγραφής Μη Αδειούχων 'Κατα
λυμάτων Νόμου του 1982 (εν τοις εφεξής αιναφίεροιμένου ως «ο βα 47 «υ 1982.
σίικός νόμος») /και ο Φασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα ανα
φέρωνΙτίαι ομού ως οι περί Εγγραφής Μη Αδειούχιων Κσπόάλυμάτων
Νόμοι του 1982 (και 1985.
2. Ο βασιΐκός νόμος τροποποιείται δια της ενθεοεως ευθύς μετά Τροποποΐι*·
no άρθρον 7 αυτού του ακολούθου νέου άρθρου 7Α :ι
σιςτοοβο»
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σικου νόμου

«Κατάλογος
7Α.—(1) Ο Οργανισμός θα κατάρτιση εντός του 1986 δώτης
χων κ<α»Γ κατάλογον μη αδειούχων καταλυμάτων (εν τω παρόντι Β ν 9 έ < *^^
Xqnamjv.
άρθρω καλούμενον «ο κατάλογος επιπλωμένων διαμερι νέουάίΡθΡου·
σμάτων, οικίσκων και επαύλεων») εις τον οποίον δύνανται,
τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να εγ
γραφούν τα εγγεγραμμένα εις το μητρώον εγγραφής μη
αδίειούχα καταλύματα τα οποία δεν έχουν κσπσΛαγεί συμ
φώνως προς τας προνοίας των περί Ξενοδοχείων και Του
ριστικών Καταλυμάτων Νόμων και Κανονισμών.
(2) Ο ιδιοκτήτης, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
του ιδιοκτήτου, παντός μη αδειούχου καταλύματος εγ
γεγραμμένου εις τον εκδοθησόμενον κατάλογον του 1986
τον αναφερόμενον εις το εδάφιον (1) υποβάλλει αίτησιν
προς τον Οργανισμόν διά την εγγραφήν του τοιούτου μη
αδειούχου καταλύματος εις τον κατάλογον του αμέσως
επομένου έτους.
(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και
(2), η αίτησις εγγραφής εις τον κατάλογον θα υποβάλ
ληται εντός προθεσμίας καθορισθησομένης υπό του Οργα
νισμού διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις τον εγχώ
ριο ν τύπον.
ι(4) Η αίτησις εγγραφής μη αδειούχου ικοίτίαλυματος
εις τον κατάλογον υποβάλλεται εν ω ιτύπω ήθελεν απαι
τήσει! ο Οργανιάμός.
(5) Δι' όκαστον μη αθειούχον ικσίΐάλυίμα εγγιραφόιμενον
εις τον κατάλογον οποιουδήποτε έτους θ α κίοποίδάλληται
τέλος εκ τριάκοντα λιρών, πληρωτέον επί τη υποβολή της
αιτήσεως διά την εγγρίαφήν του.
(6) Ο Οργανισμός δύναται να απαίτηση: πάρα του ιδιο
ικτήτου, ή του εξουσιοδοτημένου ση/ΤιιπρΌσώπου του ιδιο
κτήτου, παντός μη αδειούχου (καταλύματος το οποίον
ήτο εγγεγραμμενον εις τον κοΰταλογον του αίμ&Χΰς προ
ηγουμένου έτους, όπως υποβολή προς τον Οργανισμόν
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οιαδήΐπϋΐτε ιστοιίχεία αναφαρυκώς προς ιτην διάθβσιν ήι χρή
σιιν του εν λόγω κιρπκχλύματτος κατά την διάρκειίαν του
\ΓΌΐουτου έτους, ως ο Οργανισμός ήθελε κρίνει αναγκαίια.
(7) Προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως ανέτου παραμονής
εις τους πελάτας των τοιούτων καταλυμάτων ο Οργανι
σμός δύναται δια των εντεταλμένων αυτού οργάνων να
τα επιθεωρή και ελέγχη καθ' οιονδήποτε εύλογον χρόνον.
40 του 1969
(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Ξενοδοχείων
17TOU1973. (και Τουριστικών Κοίτολυματων Νόμου, η> εγγραφή εις τον
34 του 1974 κατάλογον ιμη ιαδειούχου κοπολύματος πκχρεχει εις τον
28 του 1985. ιδιοκίτήτην του τοιούτου κοίταλύμαΐτος, ή τον εξουσιοοοίτη
μένον αντιίίτρόσωίποιν του ιδιοκτήτου, το δυκαίωμα να δια
θέτη: ή χρησυμοποιή το τοιούτο (κατάλυμα, εΜάσω είναι
ούτως εγγιεγρίαιμίμένον, διά εοωιτεριικό,ν και μη ωργανω
ΐμένον τόυριισμόν μόνον, οίπακλειαμένης εν πάση περΛττώ
ισει της προσφοράς ή δυαίθέσεώς του μέσω ταξιδιωτικών
(και τουριοτιΐκών γραφείων ή τουριοτϋκών πρίοοκτόρων
(9) Ο ιδιοκτήτης, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
ιτου ιδιοκίτήΐτου, μη αδειούχου κοπάλύματΌς εγγεγιραΐμ
•μενου εις τον κατάλογοίν όστις διαθέτει ή χρησιμοποιεί
τούτο κατά παράδασιν του εδαφίου (8) είναι ένοχος ποι
νικού αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης αυτού
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερδαίνουσαν τας
τριακοσίας λίρας, και το δικαστήριον δύναται, επιπροσθέ
τως της επιβολής χρημοαικής ποινής, να διάταξη την δια
γραφήν εκ του καταλόγου του μη αδειούχου καταλύματος
αναφορικώς προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα.».

