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Ο περί Εγγραφής Μη Αδειούχων Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 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 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 1988 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Μη Αδειούχων 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Εγγραφής Μη Αδειούχων Καταλυμάτων Νόμους του 1982 έως 
1988 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Μη 
Αδειούχων Καταλυμάτων Νόμοι του 1982 έως 1998: 

2. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 
του του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(10) Το δικαίωμα ένταξης στην κατηγορία των τουριστικών 
διαμερισμάτων, που αποκτήθηκε με βάση τις πρόνοιες του βασι
κού νόμου, των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμά
των Νόμων και των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτούς 
και απωλέσθηκε λόγω της · μη ανανέωσης για ένα χρόνο της 
άδειας λειτουργίας του διαμερίσματος και της μη έγκαιρης κατα
βολής των τελών που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, επανα
κτάται, εφόσον

(α) Ο κύριος της επιχείρησης θα υποβάλει στον Οργανισμό 
μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρό
ντος Νόμου αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, 

(β) Το διαμέρισμα λειτουργούσε κατά το χρόνο έναρξης της 
ισχύος του βασικού νόμου, 

(γ) Το διαμέρισμα εξακολουθεί να πληρεί τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που ίσχυαν για την αρχική κατάταξη του. 

(δ) Ο κύριος της επιχείρησης θα καταβάλει στον Οργανισμό 
όλα τα οφειλόμενα δικαιώματα μαζί με ποσοστό 15% επί

του οφειλόμενου ποσού ως πρόστιμο.». 
3. Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996. 

40 του 1969 
52 του 1970 
17 του 1973 
34 του 1974 
28 του 1985 

42(1) του 1993 
80(1) του 1995. 

106(1) του 1998. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


