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Ν. 106(Ι)/98

Ο περί Εγγραφής Μη Αδειούχων Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998
εκδίδεται με δημοσίευ ση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυ πριακής Δημοκρατίας σύμ
φωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος.
47 του 1982
79'του 1985
136 του 1988.

Τροποποίηση
του άρθρου 7Α
του βασικού
νόμου.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

Αριθμός 106(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓ Γ ΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 1988
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρετα ι ως ο περί Εγγρα φής Μη Αδειούχων
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 κα ι θα δια βάζετα ι μα ζί με
τους περί Εγγρα φής Μη Αδειούχων Κα τα λυμάτων Νόμους του 1982 έως
1988 (που στο εξής θα α να φέροντα ι ως «ο βα σικός νόμος») κα ι ο βα σικός
νόμος κα ι ο πα ρών Νόμος θα α να φέροντα ι μα ζί ως οι περί Εγγρα φής Μη
Αδειούχων Κα τα λυμάτων Νόμοι του 1982 έως 1998:
2. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος
του του α κόλουθου νέου εδα φίου:
«(10) Το δικα ίωμα έντα ξης στην κα τηγορία των τουριστικών
διαμερισμάτων, που α ποκτήθηκε με βάση τις πρόνοιες του βα σι
40 του 1969 κού νόμου, των περί Ξενοδοχείων κα ι Τουριστικών Κα τα λυμά
52 του 1970
17 του 1973 των Νόμων και των Κα νονισμών που εκδόθηκα ν με βάση αυτούς
ένα χρόνο της
34 του 1974 και α πωλέσθηκε λόγω της · μη α να νέωσης για
28 του 1985 άδειας λειτουργία ς του διαμερίσματος κα ι της μη έγκαιρης κα τα 
42(1) του 1993
80(1) του 1995. βολής των τελών που προβλέποντα ι για το σκοπό α υτό, επα να 
κτάται, εφόσον
(α) Ο κύριος της επιχείρησης θα υποβάλει στον Οργα νισμό
106(1) του 1998.
μέσα σε τρεις μήνες α πό την ένα ρξη της ισχύος του πα ρό
ντος Νόμου αίτηση για εξα σφάλιση άδεια ς λειτουργία ς,
(β) Το δια μέρισμα λειτουργούσε κα τά το χρόνο ένα ρξης της
ισχύος του βασικού νόμου,
(γ) Το δια μέρισμα εξα κολουθεί να πληρεί τα κριτήρια κα ι τις
προϋποθέσεις που ίσχυα ν για την αρχική κατάταξη του.
(δ) Ο κύριος της επιχείρησης θα κα τα βάλει στον Οργα νισμό
όλα τα οφειλόμενα δικα ιώμα τα μα ζί με ποσοστό 15% επί
του οφειλόμενου ποσού ως πρόστιμο.».
3. Ο παρών Νόμος λογίζετα ι ότι τίθετα ι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

